STATUT FUNDACJI FILOME
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą: „FILOME” zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Annę Powideł
zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza: Włodzimierza
Jarosława Olka w Kancelarii Notarialnej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 8 , w dniu 10.12.2014
i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest Miasto Łódź.
§3
1.

Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie
z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i miejsca prowadzenia
działalności.

2.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy oraz
znaku graficznego w wybranych językach obcych.
§4
Wykreślono
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Fundacja inicjuje, promuje i realizuje działania na rzecz rozwoju szeroko pojętych
umiejętności, kompetencji, wiedzy i uczestnictwa w kulturze, edukacji i życiu
społecznym dzieci, młodzieży i dorosłych.
§5
Celami Fundacji są:
1)

rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

2)

edukacji i organizacji życia naukowego, w tym między innymi:
a) profesjonalizacja oferty szkoleniowej dostępnej na rynku i podwyższanie jej
standardu.
b) nowoczesnej edukacji w zakresie kształtowania umiejętności miękkich
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c) wspieranie dzieci i młodzieży w kształtowaniu postawy twórczej
3)

upowszechniania narzędzi przygotowujących/wdrażających w proces edukacji ustawicznej

4)

upowszechnianie edukacji domowej (homeschooling)

5)

wspieranie rodziców i dzieci w procesie edukacji domowej

6)

promocja wielodzietności i wartości rodzinnych;

7)

wspieranie dialogu społecznego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy międzykulturowej;

8)

propagowanie i wspieranie harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego, w tym zakresie sportu
i rekreacji;

9) wspieranie, promocja i organizacja wolontariatu;
10) organizowanie działań mających na celu promocję zrównoważonego rozwoju dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz wspieranie idei równości szans;
11) współpracy

z

sektorem

publicznym,

pozarządowym

i

prywatnym,

szczególnie

z organizacjami kultury, instytucjami edukacji i organizacjami społecznymi;
12) wdrażanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
13) aktywizację i socjalizację poprzez stwarzanie możliwości twórczego działania osobom
w trudnej sytuacji życiowej;
14) pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów;
15) upowszechnianie

krajoznawstwa

oraz

organizacja

aktywnego

wypoczynku

dzieci

i młodzieży;
16) ochrona i promocja zdrowia;
17) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
18) działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego regionu;
19) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicami;
20) wspomagania i promowania inicjatyw związanych z aktywizacją zawodową;
21) inspirowania, wspierania i organizowania działań na rzecz walki z wykluczeniem
społecznym;
22) działalność na rzecz ekonomii społecznej oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
23) działalność na rzecz kultury i sztuki w tym teatru oraz sztuk plastycznych i fotograficznych;
24) działalność na rzecz budowania postaw patriotycznych, w tym promocja umiejętności
paramilitarnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
25) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
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wykluczeniem społecznym;
26) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego;
27) działalność na rzecz ekologicznego stylu życia.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) otwieranie i prowadzenie placówek oświatowych w tym szkół, przedszkoli i innych form
edukacyjno wychowawczych;
2) opracowanie i realizowanie programów służących kształceniu dzieci i młodzieży;
3) doradztwo dla dorosłych w zakresie rozwoju osobistego, kształtowania postaw i budowania
relacji oraz kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży
4) działalność doradczą, coachingową, mentorską, trenerską;
5) organizowanie szkoleń, wykładów, treningów, warsztatów, prelekcji, odczytów, konferencji,
wernisaży, rekolekcji, zawodów sportowych, seminariów, sympozjów, paneli, spotkań, sesji,
kursów, projekcji filmowych, obozów, festiwali, koncertów jak również innych form
działalności edukacyjnej, oświatowej kulturalnej i wypoczynkowej;
6) organizowanie agroturystyki;
7) organizację wyjazdów zagranicznych;
8) prowadzenie,

organizowanie

i

wspieranie

działalności

informacyjnej,

promocyjnej,

medialnej;
9) angażowanie się w inicjatywy i partnerstwa organizacji, osób prywatnych;
10) wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji.
11) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
12) prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa obywatelskiego wspierającego samodzielność
obywateli.
2. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, w tym administracją publiczną oraz organizacjami
pozarządowymi, przedsiębiorcami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, współfinansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez tworzenie lub przystępowanie do już
istniejących spółek, spółdzielni, organizacji pozarządowych i ich związków, partnerstw o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować
do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami
administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach
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określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§7
Dla realizacji celów statutowych, Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalności pożytku
publicznego w zakresie określonym w § 5 i §6
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500zł. PLN

(tysiąc pięćset

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja pozyskuje środki na działania z
1)

dochodów z działalności odpłatnej,

2)

dochodów ze zbiórek,

3)

dotacji, subwencji,

4)

darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i z zagranicy,

5)

dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie lub nie odpłatnie,

6)

dochodów z operacji finansowych, ruchomości i nieruchomości, oraz mienia nabytego przez
Fundację w toku jej działania,

7)

innych źródeł prawem dozwolonych z Polski jak i z zagranicy.

3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów
Fundacji tylko za poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
§9
Fundacji nie wolno:
1)

udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu 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 zwane dalej „osobami
bliskimi”

2)

przekazywać jej majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)

wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób
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bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4)

dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

WŁADZE FUNDACJI
§10
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§11
1. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do pięciu osób
2. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje fundator, jednocześnie wskazując Prezesa
Fundacji.
3. Członkowie Zarządu Fundacji, z wyłączeniem Prezesa, mogą zostać odwołani uchwałą
Zarządu Fundacji w przypadku:
1) złożonej w formie pisemnej rezygnacji lub śmierci,
2) bezczynności lub działaniu na szkodę Fundacji.
4. Prezes Fundacji może zostać odwołany jedynie w przypadku złożonej rezygnacji lub
śmierci.
5. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej większości
członków Zarządu Fundacji
6. Powołanie członków Zarządu następuje na wniosek Prezesa, a w przypadku śmierci Prezesa
jego spadkobiercy, w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej większości członków Zarządu Fundacji
7. Członkowie

Zarządu

Fundacji

nie

mogą

być

skazani

prawomocnym

wyrokiem

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 12
1.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do zadań Zarządu Fundacji należy:
1)

wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

2)

ocena prawidłowości wykorzystywania środków i majątku Fundacji;

3)

przyjmowanie sprawozdań z działań Fundacji i sprawozdania finansowego Fundacji;
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4)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Prezesa w oparciu o przepisy § 11;

5)

powoływanie i odwoływanie pełnomocników;

6)

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

7)

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji;

8)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

9)

dokonanie zmiany statutu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji;

10) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub przystąpienia do już istniejących
spółdzielni;
11) uchwalanie regulaminów.
3.

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał podjętej zwykłą
większością głosów w obecność co najmniej połowy członków.

4.

Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, powiadamiając o terminie, miejscu
i porządku posiedzenia członków Zarządu Fundacji w terminie nie krótszym niż 7 dni przed
planowanym posiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez
członków.
SPOSÓB REPREZENTACJI
§13

1. Oświadczenia woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Fundacji składa każdy
z członków Zarządu Fundacji samodzielnie.
2. Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocników do prowadzenia spraw Fundacji określając
zakres czynności jakie będzie mogła wykonywać osoba upoważniona w imieniu Fundacji.
ZMIANA STATUTU LUB CELU DZIAŁANIA FUNDACJI
§14
Zmian w statucie Fundacji, w tym dotyczące zmiany celów dla których została Fundacja powołana,
dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej większości składu Zarządu Fundacji.
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POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§15
Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej większości składu Zarządu Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI
§16
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, w drodze uchwały podejmowanej
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej większości członków Zarządu
Fundacji w głosowaniu jawnym w przypadku:
1) osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,
2) wyczerpania się środków finansowych i majątku,
3) innego powodu wskazanego przez Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji wyznacza likwidatora Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub
stowarzyszeń o zbliżonych celach.
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