STATUT
Fundacji RADOŚĆ CODZIENNOŚCI
Rozdział I. Postanowienia Ogólne
§1
1.
2.

Fundacja RADOŚĆ CODZIENNOŚCI, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja została ustanowiona przez Jerzego Smakosza, zwanego dalej Fundatorem,
na podstawie aktu notarialnego - Repertorium A, nr 609/2016 , sporządzonego
w Kancelarii Notarialnej Natalia Grosz, we Wrocławiu, ul. Ślężna 185/s2,
dnia 15 lutego 2016 roku.
§2

1.
2.
3.

4.

5.

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki kapitałowe a także przystępować
do spółek i fundacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd w formie uchwały, która
określa szczegółowe zasady ich tworzenia, strukturę organizacyjną oraz zakres działania.
Fundacja może dla celów współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi
posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§3
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§4

1.
2.

Fundacja posiada osobowość prawną.
Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Minister
Pracy i Polityki Społecznej.
§5
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz znaku graficznego
Fundacji, z napisem wskazującym jej nazwę.

§6
Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale
honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
ROZDZIAŁ II. Cele i zasady działania Fundacji
§7
Cele Fundacji:
Propagowanie i umożliwianie dostępu do leczenia poprzez proces psychoterapii i inne
formy zajęć rozwojowo – terapeutycznych, w szczególności osobom dorosłym,
które z powodów materialnych, społecznych czy socjalnych nie mogą korzystać
z w/w usług na tzw. otwartym rynku
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie ich
rodzin
3. Aktywizacja społeczna osób starszych oraz działania na rzecz osób ze środowisk
wykluczonych społecznie
4. Inicjowanie oraz wspieranie działań na rzecz integralnego myślenia i funkcjonowania
w różnych dziedzinach kultury, nauki i sztuki oraz wspieranie inicjatyw mających na
celu przekazywanie i praktyczne wykorzystywanie stosownej wiedzy.
5. Działania na rzecz inicjowania, wspierania i rozwoju lokalnych inicjatyw obywatelskich,
organizacji pozarządowych oraz wolontariatu

1.

§8
1.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną
i odpłatną pożytku publicznego. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
1.1.W zakres działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wchodzi:
a) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, doradczej, mediacyjnej,
coachingowej i superwizyjnej oraz tworzenie i realizacja programów
i przedsięwzięć obejmujących działalność naukową, edukacyjną, oświatową,
wychowawczą i kulturalną w zakresie wyznaczonym celami Fundacji;
b) udział, organizowanie i finansowanie szkoleń, treningów, konferencji,
wykładów, seminariów, sympozjów, dyskusji, pokazów, konkursów, festiwali,
giełd, targów, spotkań, imprez kulturalno-oświatowych i akcji społecznych
sprzyjających realizacji celów Fundacji;
c) tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy twórczej,
d) prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej oraz
informacyjno-promocyjnej
e) prowadzenie informacyjnej strony internetowej, tworzenie baz danych
i doradztwa w obrębie działań Fundacji,
f) przygotowywanie i tłumaczenie na, i z języków obcych publikacji związanych
tematycznie z działalnością Fundacji,

g) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami i ośrodkami
pozarządowymi w kraju i za granicą, z możliwością wspierania oraz
dofinansowywania ich inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji,
h) ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych, nagród osobom
fizycznym jak i prawnym,
i) możliwość członkostwa w organizacjach non profit polskich i zagranicznych
o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji,
j) współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, ośrodkami
masowego przekazu, przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnym dla realizacji
celów Fundacji,
k) możliwość członkostwa w organizacjach non profit polskich i zagranicznych o
celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji,
l) działalność charytatywną w zakresie sprzyjającym realizacji celów Fundacji;
m) inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji.
1,2.

W zakres działalności odpłatnej pożytku publicznego wchodzi:
prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, doradczej, mediacyjnej,
coachingowej i superwizyjnej oraz tworzenie i realizacja programów
i przedsięwzięć obejmujących działalność naukową, edukacyjną, oświatową,
wychowawczą i kulturalną w zakresie wyznaczonym celami Fundacji;
b/ udział, organizowanie i finansowanie szkoleń, treningów, konferencji,
wykładów, seminariów, sympozjów, dyskusji, pokazów, konkursów, festiwali,
giełd, targów, spotkań, imprez kulturalno-oświatowych i akcji społecznych
sprzyjających realizacji celów Fundacji;
c) tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy twórczej,
d) prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej oraz
informacyjno-promocyjnej
e) prowadzenie informacyjnej strony internetowej, tworzenie bazy danych i
doradztwo w obrębie działań Fundacji,
f) przygotowywanie i tłumaczenie na i z języków obcych publikacji związanych
tematycznie z działalnością Fundacji,
g) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami i ośrodkami
pozarządowymi w kraju i za granicą, z możliwością wspierania oraz
dofinansowywania ich inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji,
h) organizowanie zbiórek pieniężnych, aukcji, imprez charytatywnych w kraju
i za granicą,
i) współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, ośrodkami
masowego przekazu, przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnym dla realizacji
celów Fundacji,
j) inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji.
a)

§9

a.

Formy realizacji celów:
1.Fundacja swoje cele statutowe realizuje poprzez:
a) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, doradczej, mediacyjnej,
coachingowej i spotkań terapeutyczno-rozwojowych, mających za zadanie
rozwiązywanie problemów, rozwój oraz aktywizację zawodową osób dorosłych,
w tym niepełnosprawnych i wykluczonych
b) udział, organizowanie i finansowanie szkoleń, treningów, odczytów, konferencji,
wykładów, seminariów, sympozjów, dyskusji, pokazów, konkursów, festiwali,
giełd, targów, spotkań, imprez kulturalno-oświatowych i akcji społecznych
i innych działań,
c) organizowanie i prowadzenie grup wsparcia oraz różnorodnych form terapii,
coachingu, edukacji oraz działań na rzecz rozwoju aktywności fizycznej
d) organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji psychospołecznych
e) wspieranie wszelkich form edukacji, aktywności i rozwoju dorosłych, a zwłaszcza
osób niepełnosprawnych
f) tworzenie i wspieranie programów dla osób bezrobotnych, poszukiwanie miejsc
pracy dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie
g) tworzenie i prowadzenie miejsc spotkań, miejsc integracji międzypokoleniowej
i społecznej
h) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej
i ) organizowanie i prowadzenie konkursów oraz imprez widowiskowych,
turystycznych i sportowych, także z udziałem osób niepełnosprawnych
j) wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji
k) współpracę z innymi krajowymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji
zadań statutowych
l) współpracę z międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze
m) pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów
Fundacji,
n) działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie celów statutowych Fundacji.
o) działalność charytatywną w zakresie sprzyjającym realizacji celów Fundacji;
p) inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji.
ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 (jeden tysiąc złotych)
wniesiony przez Fundatora w gotówce oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 11
1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów
b) subwencji osób prawnych
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, w szczególności z udziałem osób
niepełnosprawnych
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
f) aukcji internetowych
g) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację
celów statutowych.
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte przez
Fundacje na dowolną realizacją jej celów, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 13
Uprawnienia Fundatora
1. Fundator uchwala treść Statutu Fundacji i jego późniejsze zmiany, w szczególności
zmiany celów Fundacji i powołania organu nadzorującego Zarząd.
2. Fundator wytycza główne kierunki działania Fundacji.
3. Fundator powołuje Zarząd Fundacji, może także odwoływać i powoływać członków
Zarządu przed upływem kadencji, może również powołać dodatkowych członków
Zarządu oraz mianować Prezesa i/lub Wiceprezesa Zarządu.
4. W przypadku niemożności wykonywania przez Fundatora jego kompetencji, jeżeli nie
postanowi on inaczej, wszystkie jego uprawnienia przejmuje Zarząd Fundacji.
§ 14
1. Zarząd składa się z trzech osób, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Dopuszcza się pełnienie funkcji członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.
4. Skład Zarządu powołuje Fundator.
5. Fundator może zostać członkiem Zarządu lub/i Prezesem Fundacji.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. zarządzanie majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia członków
Zarządu i innych pracowników Fundacji.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie niemożności podjęcia
uchwały, z powodu braku większości, głos Prezesa Fundacji jest decydujący.

§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych może
składać Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu łącznie.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 17
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 cele Fundacji
mogłyby ulec istotnej zmianie.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator, z zachowaniem
formy pisemnej.
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji i o podjętej
decyzji zawiadamia właściwy organ ministerialny.
3. W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe
składniki tego majątku mają być przekazane organizacji, której cele są zbliżone do
celów statutowych Fundacji.

