Statut Fundacji
TWÓJ EVEREST w Zabrzu
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja TWÓJ EVEREST zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:


Annę Kaczmarską



Marcina Kłaka

aktem notarialnym 1219/2014 sporządzonym w dniu 07 kwietnia 2014 roku, przed notariuszem
Agnieszką Jędzurą w Zabrzu działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz 203, późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad Fundacja sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa w kraju
i zagranica oraz wyodrębnione organizacyjnie jednostki.
4. Fundacja używa pieczątki z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
Fundacja może ustanawiać medale honorowe, certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym
się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II. Majątek Fundacji
§5
1. Majątek Fundacji stanowi kwota 2000 zł (Słownie: dwa tysiące złotych) przeznaczona dla
Fundacji przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w formie aktu
notarialnego (majątek założycielski) oraz inne mienia nabyte przez Fundacje w toku jej działania.
2. Źródłami finansowania Fundacji są w szczególności:
a. darowizny, spadki, zapisy,
b. dotacje, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe od osób prawnych
i fizycznych,
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c. dochody ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz
Fundacji,
d. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
e. odsetki bankowych,
f.

inne dochody wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lub o odrzuceniu spadku.
§6
Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów
działalności Fundacji.
§7
Zabronione jest:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy fundacji 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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania majątku na rzecz ich członków, 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,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§8
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Fundacja może w razie potrzeby podjąć prowadzenie działalności gospodarczej w kraju lub za
granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych. Dochody Fundacji z prowadzenia działalności gospodarczej będą
przeznaczane wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. W razie podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej będzie można przeznaczyć z funduszu
założycielskiego na jej prowadzenie kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc zł).
Rozdział III. Cele Fundacji
§9
Celem Fundacji jest wspieranie i inicjowanie wszelkiej działań na rzecz dzieci, młodzieży, a także
dorosłych i osób starszych w różnych dziedzinach życia społecznego a w szczególności w zakresie:


przeciwdziałania i zapobiegania marginalizacji społecznej,



inicjowania, wspierania i prowadzenia programów reintegracji społecznej wobec rodzin
i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
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działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,



pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównania szans tych rodzin i osób,



promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,



działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,



działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,



nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,



promowania wśród młodych szkolnictwa zawodowego,



wypoczynku dzieci i młodzieży,



inicjowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,



turystyki i krajoznawstwa,



działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy
społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu,



przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,



działalności profilaktycznych i prozdrowotnych.
§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. udzielanie bezpośredniej pomocy osobom, rodzinom i środowiskom wykluczonym i zagrożonym
wykluczeniem społecznym,
2. wypracowywanie i upowszechnianie modeli, metod i standardów zawodowych w zakresie
zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
3. prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu,
4. organizowane i prowadzenie świetlic środowiskowych,
5. organizowanie i prowadzenie klubów i kół zainteresowań,
6. organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i wczasów osobom potrzebującym,
7. organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych, artystycznych i rekreacyjnych,
8. szerzenie integracji osób młodych ze starszymi,
9. działalność edukacyjną, wychowawczą i formacyjną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
10. doradztwo zawodowe dla młodzieży,
11. promocję i organizację wolontariatu,
12. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji w kraju i zagranicą,
13. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
14. zakup żywności osobom potrzebującym,
15. zakup leków osobom chorym, będącym w trudnej sytuacji materialnej,
16. finansowanie rehabilitacji osobą chorym, będącym w trudnej sytuacji materialnej,
17. zorganizowaną dystrybucję darów rzeczowych, odzieży i żywności,
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18. finansowanie kursów lub stypendiów osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
§ 11
Fundacja realizuje zadania publiczne w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych,
5. ochrony i promocji zdrowia,
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn,
9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
17. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji,
19. ratownictwa i ochrony ludności,
20. pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych, konfliktów i wojen w kraju i zagranicą,
21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
23. promocji i organizacji wolontariatu,
24. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1)
-23) tej ustawy.
§ 12
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać organizacyjnie lub finansowo, działalność
innych podmiotów, osób fizycznych i prawnych, instytucji i organizacji, jeżeli działalność ta jest
zbieżna z celami Fundacji.
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Rozdział V. Organy Fundacji
§ 13
1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Skład Zarządu powoływany jest przez Fundatorów.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci lub rezygnacji.
4. Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób i jest powołany na czas nieoznaczony.
5. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
6. Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa Zarządu. Kieruje on pracami Zarządu.
7. Zarząd w drodze uchwały powołuje także wiceprezesów i sekretarza.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
9. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś
z Członków Zarządu.
10. W skład Zarządu nie mogą być powołane osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
§ 14
Zarząd w szczególności:
1. podejmuje decyzje dotyczące bieżącej działalności Fundacji,
2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
3. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
§ 15
1. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów
w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie
lub dwóch Członków Zarządu łącznie.
Rozdział VII Likwidacja fundacji
§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku, w stopniu uniemożliwiającym dalsza jej
działalność.
2. Likwidatorów powołuje i odwołuje Zarząd.
§ 17
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
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§ 18
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, instytucjom, których działalność odpowiada
celom Fundacji, wskazanym przez Zarząd.
Rozdział VIII Zmiany w statucie. Przypisy końcowe
§ 19
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 20
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacja o podobnych celach statutowych na warunkach
określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd.
§ 21
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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