Statut „FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja pod nazwą „FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ” zwana w dalszej
części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na
podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego
Statutu.
§2
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest
Minister Pracy i Polityki Społecznej.

II. CELE I DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5 Cele Fundacji
1. Inicjowanie i wspieranie integracji, rozwoju osobistego i

psychospołecznego.
2. Rozwój i wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej.
3. Pobudzenie świadomości zawodowej , w tym budowanie ścieżek
rozwoju zawodowego i alternatywnych form rozwoju.
4. Działalność edukacyjna w obszarze zawodowym i poza zawodowym.

§ 6 Odbiorcy działań Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież ucząca się i
nieaktywna zawodowo
Osoby dorosłe zatrudnione oraz nieaktywne zawodowo
Przedsiębiorcy
Kobiety
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub dyskryminowane na
rynku pracy tj. osoby bezrobotne, osoby 45 +, niepełnosprawne
Inne zgodne z celami Fundacji
§ 7 Działania Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

wykluczeniem społecznym.
Upowszechnienie dostępu do działań edukacyjnych, aktywizujących
i rozwojowych na rzecz młodzieży i osób dorosłych wchodzących
w nowe role społeczne, życiowe, zawodowe w wymiarze krajowym oraz
za granicą (wymiany , warsztaty tematyczne , działania on-line,akcje
promocyjne, giełdy pracy, imprezy, festyny).
Wyrównywanie szans osób, które mają ograniczony lub uniemożliwiony
dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych.
Inicjowanie i propagowanie integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego.
Działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspomagające
rozwój osobisty i zwiększenie roli rodziny realizowane na poziomie
indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym na rzecz osób
niepełnosprawnych, rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych alkoholizmem,
narkomanią, bezdomnością, bezrobociem, prostytucją, przemocą,
chorobami psychicznymi.
Prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i
treningowej służącej podnoszeniu efektywności i jakości działań
edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych i organizacyjnych
Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

10. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz

równych praw kobiet i mężczyzn.
11. Wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.
12. Promocję i upowszechnianie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i
wychowania, kultury, sztuki.
13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz promocję i
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
15. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
kształtowanie postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu
publicznym.
16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
17. Promocję i organizację wolontariatu.
18. Budowanie współpracy z organami administracji rządowej i
samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą
(konferencje, seminaria).
19. Zakładanie i prowadzenie klubów, świetlic środowiskowych.
III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§8
Dla osiągnięcia celów, Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną i
działalność gospodarczą, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi
podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§9
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania.
58.11.Z Wydawanie książek.
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
63.12.Z Działalność portali internetowych.
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania.
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych.
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§ 10
Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §7 przeznaczone będą na
realizację celów statutowych Fundacji.

IV. ORGANY FUNDACJI
Zarząd Fundacji
§ 11
Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków/członkiń, którzy
są powoływani i odwoływani przez fundatora Fundacji, pełniącego jednocześnie
funkcję prezesa.
§ 12
Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
§ 13
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, choroby lub śmierci
członka Zarządu, albo w skutek odwołania przez fundatora.
§ 14
Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
1. Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.
2. Istotnego naruszenia postanowień Statutu.
3. Działań na niekorzyść Fundacji.
§ 15
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Podejmuje decyzje, co do kierunków i strategii działania Fundacji.
Zarządza majątkiem i funduszami Fundacji.
Ustala wielkość zatrudnienia i zatrudnia pracowników.
Opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z
ich realizacji.
5. Uchwala regulaminy i akty wewnętrzne.
6. Może uchwalać zmiany w Statucie
7. Może uchwalać zmiany w Statucie dotyczące celów Fundacji. Zmiana
ta może polegać tylko na rozszerzeniu celów Fundacji.
8. Występuje z wnioskami w sprawie połączenia, utworzenia oddziału
Fundacji lub likwidacji Fundacji.
9. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.
10. Powołuje Radę Programową Fundacji, która pełni funkcje
konsultacyjno- doradcze.
1.
2.
3.
4.

§ 16
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
§ 17
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków, w tym prezesa.
§ 18
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku
zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej
jednorazowo kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), do ważności transakcji
wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.
V. MAJĄTEK FUNDACJI.
§ 19
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się
środki finansowe określone w akcie notarialnym w wysokości 2500
zł(dwa tysiące pięćset złotych) z czego 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) na
działalność statutową a 1000 zł (tysiąc złotych) na działalność
gospodarczą.
§ 20
Dochodami Fundacji są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Darowizny, spadki, zapisy, subwencje.
Odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
Dochody z działalności gospodarczej.
Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
Dochody z praw majątkowych.
Dotacje, również z budżetu państwa i jednostek zarządu
terytorialnego, kontrakty, środki z funduszy publicznych,
europejskich, granty, zlecenia usług, wpływy z ofiarności publicznej,
wpływy z imprez organizowanych przez Fundacje.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją.
§ 22
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
§ 23
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 24
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 25
W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełnią członkowie Zarządu.
§ 26
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej
działalności.
§ 27
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy
dla miasta stołecznego Warszawy.

