STATUT
Fundacji „Bliżej Kobiet”

I.

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Bliżej Kobiet” ustanowiona przez:
Mariolę Karolinę Słomkę i Dorotę Beatę Matysiak,
zwanych dalej Fundatorami, powołana aktem notarialnym przed notariuszem
Martą Malewicz w Kancelarii Notarialnej w Żarach,
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.
U. z 1991 r. nr 46 poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

1. Fundacja od momentu jej zarejestrowania posiada osobowość prawną.
2. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Żary.

§4

1. Fundacja może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek i zrzeszeń, z
zachowaniem autonomii.

§5

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Bliżej Kobiet”, numerem KRS i NIP.

II.

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem głównym Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę
społecznego funkcjonowania kobiet.

Celami są również:
1. Inspirowanie i wspieranie kobiet poszukujących własnego rozwoju.
2. Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Aktywizacja społeczna kobiet pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
4. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei
kształcenia (uczenia się) przez całe życie.
7. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.
8. Wyrównywanie szans kobiet i grup dyskryminowanych, w szczególności Seniorów.
9. Ochrona i promocja zdrowia.

10. Budowanie świadomości społecznej i kształtowanie postaw rozwojowych kobiet w każdym
wieku.
11. Promowanie postawy nastawionej na korzystanie z dóbr kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12. Promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw
lokalnych.
13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
16. Turystyka i krajoznawstwo.
17. Udzielanie poradnictwa obywatelskiego.
18. Promocja i organizacja wolontariatu.

§7

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania, w działalności odpłatnej i
nieodpłatnej:
1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć terapeutycznych, wykładów, spotkań,
konferencji, imprez lokalnych, w tym kulturalnych, dydaktycznych, sportowych i innych.
2. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej.
4. Promowanie i organizowanie działań arte-terapeutycznych.
5. Promowanie i organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
6. Promocję i organizację wolontariatu.
7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym.
8. Realizowanie projektów informacyjnych, naukowych, edukacyjnych.
9. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy zewnętrznych.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
11. Pomoc osobom pokrzywdzonym przez los, poprzez organizowanie akcji charytatywnych.
12. Organizacja loterii fantowych, zbiórek publicznych i aukcji.
13. Prowadzenie i organizowanie aukcji przedmiotów, ruchomości, nieruchomości oraz innych
materiałów przekazanych przez darczyńców i sponsorów.
14. Profilaktykę i promocję zdrowia.

15. Kontakty pomiędzy przedstawicielami różnych krajów i społeczności, służące nawiązywaniu
współpracy, rozwoju rynku, kultury, sztuki, miejsc pracy oraz wymiany informacji i
doświadczeń.

§8
1. Realizację celów Fundacji zapewniają Fundusz Założycielski oraz fundusze i środki rzeczowe
pochodzące z darów i zbiórek oraz subwencji, spadków i darowizn krajowych i zagranicznych,
oraz środki pozyskane od innych instytucji i organizacji (dotacje).
2. Darowizny celowe mogą być wykorzystane do realizacji wyłącznie celów wskazanych przez
darczyńcę.
3. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) oraz
środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w
trakcie jej działania.

§9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

III. Organy i sposób zorganizowania Fundacji

§10

1. Organem zarządzającym i wykonawczym jest Zarząd Fundacji, składający się z 1-3 osób.
2. Zarząd wybierają Fundatorzy. Zarząd wybierany jest na czas nieokreślony.
3. Fundatorzy mogą pełnić funkcję członków Zarządu.
4. Czynności prawne dokonywane w imieniu Fundacji wymagają podpisu Prezesa i członka
Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

6. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
7. Zarząd spotyka się co 6 miesięcy, ze spotkania zostaje sporządzony protokół.
8. Zarząd głosuje jednomyślnie.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
- Śmierci
- Rezygnacji
- Skazania prawomocnym wyrokiem sądu

§11

Zarząd Fundacji:
A) Reprezentuje ją na zewnątrz,
B) Sprawuje nadzór nad jej majątkiem,
C) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
D) Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji,
E) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych
F) Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
G) Nadzoruje realizację głównych kierunków działania Fundacji,
H) Występuje z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
I)

Ustanawia organizację wewnętrzną Fundacji,

§12

1. Wynagrodzenie członków i pracowników Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków
lub realizowanych projektów, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez
Fundatora.

IV.

Zmiana Statutu

1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd drogą uchwały.
2. Zmiana Statutu może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

V.

Postanowienia końcowe

1. Fundacja ulega likwidacji na podstawie Uchwały Zarządu, w razie osiągnięcia celów, dla
których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu, w tym prezes, działających łącznie.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Cel główny Fundacji może zostać zmieniony Uchwałą Zarządu.
5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

