Statut „Fundacji Dla Dzieci”

Warszawa, dnia 31 lipca 2013
(tekst jednolity z 25 października 2013)

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
„Fundacja Dla Dzieci”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza –
Grzegorza Kołakowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Al. Solidarności
72 lok. 5, w dniu 31 lipca 2013, Repertorium A nr 1538/2013 .
§3
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§4
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić
działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§6
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub
podobnych celach działania.
3. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o
takich samych lub podobnych celach działania.
§7
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.
§8
Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaki organizacyjne
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§9
(wykreślono)

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 10
1. Celem Fundacji jest:
a. dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie
wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka;
b. organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
c. wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka
oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej;
d. przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;
e. organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz
pomocy dzieciom;
f. działalność na rzecz rozwoju i ochrony praw dziecka.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Dofinansowywanie domów dziecka;
b. Wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne domów dziecka;
c. Finansowanie zakupu podręczników, książek, zeszytów oraz innych
materiałów dydaktycznych;
d. Organizowanie kursów językowych;
e. Organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem;
f. Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej;
g. Organizowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie
uzdolnionej;
h. Organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych,
zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań;
i. Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci;
j. Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia i prawidłowego
rozwoju opieki medycznej – w tym finansowanie i organizowanie
profilaktyczno-kontrolnych badań okresowych;
k. Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i
dentystycznego;
l. Finansowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym;
m. Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych,
kulturowych i artystycznych;
n. Organizowanie koncertów, biesiad, festynów i spotkań;
o. Upowszechnianie znaczenia profilaktyki medycznej w domach dziecka –
także poprzez organizowanie szkoleń i spotkań;
p. Finansowanie leczenia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i
narkotyków;
q. (wykreślono);
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r. Organizowanie wykładów i spotkać ze specjalistami i autorytetami z
zakresu nauki, kultury, sportu;
s. Współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją,
oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i
innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży- zarówno na
szczeblu krajowym jak i samorządowym;
t. Finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży;
u. Pozyskiwanie sponsorów finansujących domy dziecka i dzieci pochodzące
z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
v. (wykreślono);
w. propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnym;
x. wspieranie Rodzinnych Domów Dziecka oraz wielodzietnych rodzin.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 11
Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 500
zł (słownie: pięćset złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.
Kwota 500 zł (słownie: pięćset złotych) przeznaczona jest na działalność statutową
Fundacji.
§12
1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora Spółkę „Camelot sp. z o.o.”
z siedzibą w Warszawie fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset
złotych) oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki
finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji pochodzi z:
a. majątku własnego Fundacji;
b. darowizn, dotacji, spadków, zapisów poczynionych na rzecz Fundacji;
c. dochodów uzyskanych ze zbiorek organizowanych przez Fundację na
podstawie odpowiednich przepisów prawa i zezwoleń, jeśli są wymagane;
d. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych organizowanych przy udziale
Fundatora lub innych osób;
e. oprocentowania rachunków i lokat w bankach i instytucjach rynku
kapitałowego w kraju i poza granicami kraju;
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 13
Władzami Fundacji są:
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Strona - 3 - z 6

Statut „Fundacji Dla Dzieci”

Zarząd Fundacji
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
2. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
5. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci albo
złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu Fundacji.
6. Fundator powołuje Prezesa Zarządu spośród Członków Zarządu.
7. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
§ 15
1.
2.
3.
4.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji.
Do zadań Zarządu należy:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizowanie jej celów
statutowych;
c. uchwalanie regulaminów;
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
f. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;
g. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji
zatrudnionych w działalności statutowej;
h. nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do wykonywania wyodrębnionej sfery
spraw Fundacji.
7. Zarząd za wykonywane czynności służbowe nie otrzymuje wynagrodzenia.
Sposób Reprezentacji
§ 16
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy Członek Zarządu.
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Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 17
Zabronione jest:
a. udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz osób z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
b. przekazywania swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji;
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy
Fundacji oraz ich osób bliskich.

Zmiana Statutu
§ 18
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany w statutu nie mogą
dotyczyć celów, dla których realizacji Fundacja została ustanowiona i określona w
akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 20
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Fundatora.
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Likwidacja Fundacji
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorami fundacji zostają członkowie Zarządu Fundacji.
§ 22
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
§ 23
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
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