Statut Fundacji wiaryGODni

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja wiaryGODni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.

Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Jaduszyńską oraz Pawła Pawłowskiego
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jerzego
Sobczaka w kancelarii notarialnej w Głogowie , ul. Starowałowa 1 w Głogowie dniu 10 maja
2018.

3.

Fundacja prowadzi działalność w duchu wartości chrześcijańskich
§2

1.

Siedziba Fundacji : Stare Serby 28 67-200 Głogów

2.

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub
zbliżonym charakterze działania.

4.

Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.

5.

Fundacja posiada osobowość prawną.

6.

Fundacja może ustanowić oznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i
nagrodami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub
dla samej Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§3
Celami Fundacji w szczególności są:
1.

krzewienie wartości chrześcijańskich zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła
Rzymskokatolickiego,

2.

promowanie wartości życia i rodziny, pomoc w pogłębianiu wzajemnych relacji pomiędzy
małżonkami

3.

działanie na rzecz Nowej Ewangelizacji i rozwoju wartości chrześcijańskich i ekumenizmu,

4.

powoływanie, rozwijanie, nauczanie i wspieranie wspólnot chrześcijańskich

5.

działalność oświatowa i promocja stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich;

6.

niesienie pomocy i leczenie osób chorych i starszych,

7.

wspieranie i organizowanie działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej,
naukowej, kulturalnej, kultu religijnego, budownictwa sakralnego i konserwacji zabytków,

8.

pomoc w przystosowaniu do życia społecznego według wzorców Biblijnych

9.

promowanie Pisma Świętego i literatury religijnej

10. działalność kulturalna i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11. promowanie sportu, zdrowia i działań prozdrowotnych,
12. promowanie idei wolontariatu,
13. pomoc z zakresu umiejętnego zarządzania budżetem i zarabiania pieniędzy zgodnie z
wartościami chrześcijańskimi;
14. wspieranie i promocje różnych form kształcenia i rozwoju młodzieży

§4
Fundacja realizuje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w
szczególności przez:
1.

działalność ewangelizacyjną i misyjną,

2.

organizowanie koncertów, festiwali, występów, przedstawień,

3.

organizowanie konferencji ewangelizacyjnych i duszpasterskich; kursów, rekolekcji, dni
skupienia;

4.

prowadzenie wolontariatu,

5.

organizowanie spotkań z kadrą profesjonalnie przygotowaną do niesienia pomocy społecznej,
terapeutycznej, psychologicznej, medycznej, prawnej i duszpasterskiej,

6.

niesienie pomocy materialnej, psychicznej i duchowej,

7.

pozyskiwanie, gromadzenie i wydawanie żywności i leków,

8.

pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych i sprzętu do realizacji zadań
statutowych,

9.

organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy potrzebującym, a w szczególności
dzieciom, młodzieży i rodzinom, osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym i
samotnym oraz przeżywającym inne trudności,

10. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, rządowej administracji, instytucjami
społecznymi, związkami zawodowymi, policją, sądami powszechnymi oraz innymi
organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami,
11. prowadzenie kampanii reklamowych, informacyjno – promocyjnych i edukacyjnych w ramach
propagowania swojej działalności oraz dla pozyskiwania środków materialnych,
12. prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych oraz dla rodzin,
13. prowadzenie różnych form szkoleń (np. kursokonferencji, warsztatów, rekolekcji, spotkań

integracyjnych i okolicznościowych dla pracowników, wolontariuszy i innych osób
współdziałających z Fundacją lub objętych jej działalnością statutową oraz pozostałych form
kształcenia przez organizowanie kongresów, forum, spotkań, konsultacji, grup wsparcia itp.,
szkolenie kadry profesjonalistów (np. psychologów, pedagogów, promotorów zdrowia,
prowadzących działania wspierające),
14. organizowanie różnych form rozrywki, zabaw, festynów, w duchu chrześcijańskim, mających
na celu rozwój kulturalny społeczeństwa, integrację społeczną, popularyzację dorobku różnych
dziedzin nauki, kultury, sportu, rekreacji, pełnienie funkcji użytecznych,
15. współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej.
16. finansowanie nagród i stypendiów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób
szczególnie uzdolnionych,
17. dofinansowywanie pomocy socjalnej dla osób chorych, w szczególności lekarstw dla tych osób
oraz innych artykułów do realizacji życia codziennego,

§5
1.

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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.

Fundacja nie może przekazywać swego majątku na rzecz członków organów Fundacji
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.

Fundacja nie może wykorzystywać swego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4.

Fundacja nie może dokonywać 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.

5.

Udzielanie przez Fundację pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji
wymaga dla swej ważności zgody Rady Fundacji wyrażonej w uchwale.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.

§7
1.

Przychody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji od osób prawnych,
c) zbiórek publicznych,
d) majątku fundacji,
e) odsetek i lokat bankowych
f) wpłat za bilety wstępu

2.

Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
Rozdział IV. Zarząd Fundacji
§8

1.

Zarząd jest organem zarządzającym Fundacją.

2.

W skład Zarządu Fundacji wchodzi 5 osób, w tym Prezes i 4 Członków Zarządu. Pierwszy
skład Zarządu ustalany jest przez Fundatorów. Zmiany w składzie Zarządu dokonywane są
przez podjęcie uchwały .

3.

Prezes oraz Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony.

4.

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego.

5.

Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu. Posiedzenia te odbywają się
w zależności od potrzeb.

6.

O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

7.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 Członków
w głosowaniu jawnym. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu

8.

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
g) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
h) skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego
i) śmierci członka
j) odwołania przez podjecie uchwały przez Zarząd.

§9
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie, a w
sprawach powyżej kwoty 5000,00 PLN wymagane jest oświadczenie dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
§ 10
1.

Funkcję kapelana Fundacji pełnił będzie ks. Robert Patro.

2.

Fundacja jest samodzielnym podmiotem w rozumieniu prawa powszechnego i kościelnego,
dlatego posiada autonomię działania i niezależność wobec parafii.
Rozdział V Postanowienia końcowe
§ 11

1.

Fundacja może ulec likwidacji wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku
Fundacji.

2.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, większością 2/3 głosów, w obecności co 2/3
członków uprawnionych do głosowania.

3.

Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba, że uchwała o likwidacji stanowi inaczej.
§ 12

1.

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

2.

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd za zgoda przynajmniej 3 jej
członków.

