STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM DAR SERCA
Tekst jednolity.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Dar Serca zwana dalej fundacją

została

ustanowiona z woli fundatorów przez:
Annę Marię Biegańską, ur. 20.05.1950, zam. w Łodzi ul. Wspólna 11/8,
oraz Barbarę Machnicką, ur. 14.09.1949, zam. w Łodzi ul. Budy 8.
Akt notarialny został sporządzony w Łodzi w kancelarii prowadzonej przez Notariusza - Iwonę
Szabelską, w dniu 18.12.2000 roku, Repetytorium nr 6063/00.
§2
Fundacja działa na podstawie niniejszego statutu i ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 o Fundacjach
/Dz.U. z 1991r. nr 46 poz. 203/, oraz innych ustaw.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§5
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie.
§6
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§7
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym nazwę i siedzibę.
§8
Fundacja używa również prostokątnej pieczęci zawierającej jej logo, nazwę, adres, NIP i KRS.
§9
Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie określonym ustawą sprawuje z woli Fundatorów Minister Pracy i Polityki Społecznej.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
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§10
Celami fundacji są:
1. Integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z dziećmi zdrowymi.
2. Pomoc w kształceniu dzieci i młodzieży oraz zapobieganie wykluczeniu i marginalizacji
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych
wykluczeniem.
3. Rehabilitacja dzieci i młodzieży poprzez działania mające na celu przywrócenie dziecku
niepełnosprawnemu - na skutek wady wrodzonej, choroby, wypadku - w maksymalnym stopniu
sprawności fizycznej, psychicznej i socjalnej poprzez rehabilitację fizyczną, psychiczną i
socjalną, oraz edukację, sport i rekreację.
4. Pomoc dzieciom i młodzieży krzywdzonej oraz ich rodzinom naturalnym, zastępczym i
adopcyjnym.
5. Udzielanie pomocy i wsparcia społecznego oraz psychicznego dzieciom i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia.
6. Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
7. Pomoc rodzinie w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie rodzinom z
dziećmi niepełnosprawnymi i zaburzeniami psychologicznymi.
5. Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom wśród dzieci i
młodzieży z grup ryzyka.
6. Ochrona praw dziecka i wzmacnianie rodziny jako najmniejszej komórki społecznej.
7. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego i fizycznego .
8. Organizowanie działań promujących zdrowy styl życia oraz aktywny wypoczynek.
9. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich i
proekologicznych, umożliwiających dzieciom i młodzieży uczestnictwo w życiu kraju,
społeczeństwa i środowiska.
10. Pomoc społeczna i charytatywna rodzinom z trudną sytuacją materialną.

§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej,
zagrożonej wykluczeniem społecznym, w których realizowane są programy profilaktyczne,
wychowawcze, edukacyjne, sportowe i artystyczne.
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2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych, w których
podejmowane są działania specjalistyczne na rzecz krzywdzonych dzieci i ich rodzin, oraz
rodzin w kryzysie, tj. medycznych, psychologicznych, pedagogicznych, prawnych itp.
3. Realizowanie programów prorodzinnych.
4. Prowadzenie szkoleń, warsztatów i grup wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
zagrożonej wykluczeniem, w tym dla rodzin podopiecznych Fundacji.
5. Organizowanie , prowadzenie i dofinansowywanie zajęć rehabilitacyjnych, psychologicznych,
logopedycznych i socjoterapeutycznych, w ramach rehabilitacji zdrowotnej i społecznej.
6. Organizowania działań profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży .
7. Organizowanie wypoczynku dla podopiecznych Fundacji, w tym placówek wsparcia
dziennego w okresie ferii zimowych i wakacji.
8. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, mających na celu
integrację społeczną.
9. Działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie publikacji materiałów poświęconych
problematyce zgodnej z celami Fundacji.
10. Prowadzenie działań wspomagających edukację szkolną oraz naukę języków obcych.
11. Prowadzenie działalności charytatywnej, polegającej na gromadzeniu funduszy i wspieraniu
finansowym i rzeczowym podopiecznych Fundacji w ramach opieki społecznej.
12. Dożywianie podopiecznych Fundacji, w tym podopiecznych świetlic
podstawowych, rodzin z trudną sytuacją finansową i niewydolnych ekonomicznie.

oraz

szkół

13. Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez włączanie ich w organizowane przez Fundację
projekty.
14. Udział w akcjach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez inne placówki,
podejmujących działania na rzecz dzieci i ich rodzin.
15. Budowanie prozdrowotnej polityki społecznej.
16. Zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorców zachowań społecznych u dzieci i
młodzieży zagrożonej wykluczeniem.
17. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w
zakresie objętym celami Fundacji.
18. Organizowanie wolontariatu.
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§11a
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego:
1. Nieodpłatną w zakresie /wg Polskiej Klasyfikacji Działalności/:
a. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.
- prowadzenie działalności terapeutycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla rodziców.
- prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz pomocy specjalistycznej dla dzieci i
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
b. 85.52.Z- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
- prowadzenie zajęć w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
c. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
- organizowanie imprez integracyjnych, kulturalno-rozrywkowych, mających na celu integrację
społeczną.
- organizowanie działań profilaktycznych, przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży.
d. 85.59.A - Nauka języków obcych.
- organizowanie wypoczynku dla podopiecznych Fundacji,
- prowadzenie programów wychowawczych i edukacyjnych.
e. 18.12.Z - Pozostałe drukowanie.
- działalność informacyjna i wydawnicza w zakresie publikacji materiałów poświęconych
realizacji celów Fundacji.
e. 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz pomocy specjalistycznej dla dzieci i
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
- prowadzenie działalności terapeutycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla rodziców.
f. 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
g. 88.10.Z - Pomoc społeczne bez zakwaterowania.
- aktywizacja społeczności lokalnych
- dożywianie podopiecznych Fundacji, wychowanków świetlic i szkół.
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2. Odpłatną w zakresie / wg Polskiej Klasyfikacji Działalności/:
a. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.
- Prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży.
- Prowadzenie działalności terapeutycznej i wspierającej edukację dzieci i młodzieży.
b. 85.59.A - Nauka języków obcych
c. 85.59.B - Pozostałe formy edukacji pozaszkolnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- organizowanie oraz prowadzenie warsztatów oraz szkoleń dla dzieci i młodzieży a także dla
wolontariuszy i profesjonalistów, chcących pracować z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
oraz z rodzin dysfunkcyjnych.
d. 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
- organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
e. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć pozaszkolnych i rekreacyjnych.
- organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i okolicznościowych.
f. 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
- działalność informacyjna i wydawnicza w zakresie publikacji materiałów poświęconych
realizacji celów Fundacji.

§12
Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych,
których działalność jest zbieżna z wyznaczonymi przez fundację celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej - 1.000,00 zł / jeden tysiąc
złotych/, oraz ruchomości w postaci sprzętu biurowego, wycenionego na kwotę 500,00 zł
/pięćset złotych/.

§14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
- wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego;
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- darowizn, spadków, zapisów;
- subwencji osób prawnych;
- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
- aukcji charytatywnych;
- dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
- odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§16
Dochody pochodzące z subwencji , spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza , i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§18
Nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości należy do kompetencji Zarządu Fundacji.

ORGANY FUNDACJI
§19
Organami fundacji są:
- Rada Fundacji
- Zarząd Fundacji

§20
Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób które działają łącznie, powoływane przez Radę
Fundacji - na czas nieoznaczony.

§21
1. Uchylony
2. Prezes i Wiceprezes Fundacji są stanowiskami równorzędnymi.
3. Uchylony.

§22
Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§23
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Członkowie Zarządu mają prawo do udokumentowanego zwrotu poniesionych kosztów
związanych z przejazdami, w ramach działań dotyczących Fundacji.

§24
1. Do zadań Zarządu należy:
a. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
b. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji;
c Opracowywanie i realizacja regulaminu działania Zarządu Fundacji;
d. Nadzór nad majątkiem Fundacji;
e Przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów;
f . Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
g. Ustalanie Regulaminu Biura Fundacji;
h. Powoływanie i odwoływanie wszystkich osób pełniących stanowiska kierownicze w
jednostkach organizacyjnych Fundacji;
i. Uchylony.
j. Uchylony.
2. Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Komisję Programową, złożoną z twórców,
skupionych wokół idei Fundacji.
§25
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają obydwaj Członkowie Zarządu.
§26
Członkowie Zarządu - Prezes i Wiceprezes są z tytułu pełnienia tych funkcji są wynagradzani i
nagradzani przez Fundatorów.
§27
Zarząd podejmuje uchwałę przy obecności pełnego składu.
§27a
1 W skład Rady Fundacji wchodzą wszyscy Fundatorzy, tj. osoby fizyczne wymienione w §1
Statutu.
2. Rada ma możliwość dołączenia do swojego grona dodatkowych członków.
3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Rada zbiera się każdorazowo niezwłocznie, na wniosek każdego z jej Członków, a także na
wniosek Zarządu lub Prezesa Zarządu.
5. Wszyscy Członkowie Rady winni być powiadomieni o terminie posiedzenia.
6. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
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7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej
Członków.

W

razie

równości

głosów

decyduje

głos

wybieranego

każdorazowo

Przewodniczącego Posiedzenia.
8. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywodawczych, opiniodawczych,
opiniotwórczych i nadzorczych .
Do jej kompetencji należy:
a. Powoływanie i odwoływanie Zarządu, Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
b. Zmiana Statutu i struktury wewnętrznej organizacji Fundacji.
c. Podejmowanie uchwał o przekształcenie, połączenie lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu
jej majątku.
d. Udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi.
e Nadzorowanie działalności Zarządu.
f. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, sporządzonych na każde polecenie Rady
g. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu
/ Niezatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu jest równoznaczne z jego
odwołaniem/
h. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia

dla

pracowników

Fundacji,

zatrudnionych

w

działalności

statutowej,

przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji.
i. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora i Wicedyrektora Fundacji.
j. Udzielanie wiążących poleceń Dyrektorowi i Wicedyrektorowi Fundacji
k. Nadzorowanie działalności Dyrektora i Wicedyrektora Fundacji.
l. Uchwalanie zakresu obowiązków Dyrektora i Wicedyrektora Fundacji.

§27b
Członkowie Rady Fundacji mają prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, związanych z
działalnością Fundacji.
§27c
Zabrania się:
a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji, w stosunku do
Członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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, zwanych dalej osobami bliskimi.
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b. Przekazywania ich majątku na rzecz Członków 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.
c. Wykorzystywania majątku na rzecz Członków organów lub pracowników, oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu o którym mowa w art. 3 ust.
3.
d. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą
członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osób bliskich.

ZMIANA STATUTU
§28
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
§29
Uchylony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§30
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
§31
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
§32
Fundacja może tworzyć swoje filie i przedstawicielstwa.
§33
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
§34
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji z zastrzeżeniem art.5 ust.4 Ustawy ,,O Fundacjach"
może być przekazany instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jego zmian przez Sąd.
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