STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła
zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Macieja Celichowskiego w kancelarii notarialnej w Poznaniu ul. Wojska Polskiego
17, w dniu 5 lipca 2013 roku.

2.

Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz
postanowie niniejszego statutu.
§2

1.

Pełna nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Animatornia. Oprócz pełnej nazwy
Fundacja może posługiwać się logotypem.

2.

Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

4.

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister ds. kultury i dziedzictwa
narodowego

6.

Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne.

7.

Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.

Rozdział II
Cele i zasady działnia Fundacji
§3
Celem działalności statutowej Fundacji jest:
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1.

Wspieranie i tworzenie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne
Poznania,

2.

Działalność edukacyjna w zakresie kultury i sztuki,

3.

Wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów,

4.

Tworzenie programów społeczno–edukacyjnych, służących reintegracji
społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury, współpracy
międzynarodowej i ekologii,

5.

Animacja kultury w społecznościach lokalnych,

6.

Wszechstronny rozwój osób zaangażowanych w proces animowania lokalnych
społeczności i grup zmarginalizowanych,

7.

Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,

8.

Przeciwdziałania patologiom społecznym,

9.

Wspieranie społecznej aktywność obywateli, w szczególności: dzieci, młodzieży,
kobiet, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie,
bezdomnych, bezrobotnych, migrantów, mniejszości etnicznych,

10. Zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i
wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,
11.

Propagowanie środowiskowych form pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi
marginalizacją,

12.

Promowanie idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów.
§4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.

Organizowanie wydarzeń kulturalnych,

2.

Organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, targów, wystaw,
pokazów filmowych, wydarzeń artystycznych, imprez, staży, rezydencji
twórczych, wolontariatu oraz konkursów w kraju i za granicą,

3.

Aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych i
ekonomicznych,

4.

Działania artystyczne i edukacyjne na rzecz środowisk lokalnych,

5.

Prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego,

6.

Tworzenie programów społeczno-kulturalnych i badawczych wspierających
społeczną aktywność obywateli, w szczególności: dzieci, młodzieży, kobiet, osób
niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych,
bezrobotnych, migrantów, mniejszości etnicznych,
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7.

Organizowanie projektów międzynarodowych,

8.

Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi,
sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,

9.

Prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych,

10. Prowadzenie działalności informacyjno–promocyjnej i edukacyjno–
szkoleniowej,
11.

Organizowanie imprez i akcji charytatywnych, zbiórek publicznych, itp.,

12.

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, resocjalizacji, w dziedzinie
kultury, sztuki, sportu i rekreacji oraz edukacji,

13.

Wszechstronne wsparcie dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób i grup zagrożonych
marginalizacją,

14.

Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk
zagrożonych patologiami i z rodzin nieudolnych wychowawczo,

15.

Tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowych,

16.

Działania o charakterze renowacyjnym i readaptację budynków na potrzeby
realizacji celów fundacji,

17.

Organizację i prowadzenie centrum kultury, biura, sal szkoleniowych i innych
pomieszczeń służących realizacji celów fundacji,

18.

Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz fundacji.
§5

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
§6
Fundacja ma prawo prowadzić odpłatną działalność statutową.

Rozdział III
Majątek Fundacji
§7
1.

Majątek początkowy Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 2
000,00 (dwa tysiące) złotych, w tym na działalność gospodarczą Fundacji
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prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 1
000,00 (jeden tysiąc) złotych.
2.

Pozostały majątek Fundacji stanowią środki finansowe, ruchomości i
nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności.

3.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.

4.

Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
§8

1.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą
z:
•

Odpłatnej działalności statutowej,

•

Dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,

•

Darowizn, spadków, zapisów, zbiórek i imprez publicznych,

•

Dotacji na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez
organy administracji publicznej i inne podmioty,

•

Grantów, i innych funduszy celowych,

•

Działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących działalności
statutowej,

•
2.

Odsetek bankowych oraz inwestycji w papiery wartościowe,

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd powołuje uchwałę o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi
spadkowe.
§9

Zabrania się:
•

Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków jej 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”,

•

Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
4

osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
•

Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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 Fundacji,

•

Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich
osób bliskich.
§ 10

Działalność gospodarcza
1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym
realizacji celów statutowych.

2.

Przedmiot działalności gospodarczej zdefiniowany w oparciu o Polską
Klasyfikację Działalności stanowi załącznik do niniejszego statutu.

Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 11
Władzami Fundacji są:
•

Rada Fundacji,

•

Zarząd Fundacji.

Z wyjątkiem uregulowań decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
§ 12

Rada Fundacji
1.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych i opiniujących.

2.

W skład Rady wchodzi od 2 do 5 osób powołanych przez Fundatora.

3.

Kadencja Rady trwa 4 lata.
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§ 13
Do Rady Fundacji należy:
•

Uchwalanie jej regulaminu,

•

Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

•

Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

•

Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

•

Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

•

Uchwalanie regulaminu działania Zarządu,

•

Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

•

Zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę (umowy o pracę z członkami
Zarządu podpisują za Fundację dwaj członkowie Rady),

•

Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu
oraz udzielanie mu absolutorium,

•

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.
§ 14

1.

Pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji wybiera Fundator. W kolejnych
kadencjach Rada wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków.

2.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady.
§ 15

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniu zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
Fundacji, nie rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele
Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
§ 16
Członkowie Rady Fundacji:
•

Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podlegać z tytułu zatrudnienia,

•

Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,

•

Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8
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pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26/2001 poz. 306 z późn. zm.).
§ 17

Zarząd Fundacji
1.

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się od dwóch do pięciu osób i jest
powołany na okres pięciu lat przez Fundatora.

2.

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

3.

Odwołania członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
•

złożenia rezygnacji,

•

choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji,

•

niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,

•

nienależytego wypełniania funkcji członka,

•

istotnego naruszania postanowień Statutu.
§ 18

Pracami Zarządu kieruje Prezes.
§ 19
Fundator może zostać członkiem Zarządu.
§ 20
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 21
Zarząd Fundacji podejmuje uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji innych organów Fundacji, w szczególności:
•

Opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,

•

Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

•

Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

•

Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

•

Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wysokość środków
na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
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•

Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów
statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,

•

Ustala wysokość środków przeznaczonych na nagrody i stypendia.
§ 22

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Członkowie
Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
§ 23

Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 24
1.

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony. Uchwałę w przedmiocie
likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku,
podejmuje Zarząd Fundacji.

2.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

3.

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych celach.
$ 26
Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 27
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.
8

