STATUT FUNDACJI „TWOJA PASJA”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1.1
.
Fundacja pod nazwą „Twoja Pasja”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr. 46, poz203z
późn, zm), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
1.2. Fundacja została ustanowiona przez Mateusza Godlewskiego, jako Fundator, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Hannę Kucharską w kancelarii notarialnej przy
ulicy Pl. Konstytucji nr.4 lok.39 w warszawie dnia 05.10.2012r., repertorium A nr
15227/2012 dla realizacji celu społecznie użytecznego, w zakresie rodziny, pracy i polityki
społecznej.
§2
2.1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2.2 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.
2.3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie a także przystępować do innych podmiotów i
fundacji.
2.4. realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
2.5. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w sferze określonej w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010r. Nr.234, poz. 1536 j.t) Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością
Fundacji.
2.6. Fundacja może zawierać umowy o pracę, w zależności od aktualnych potrzeb.

Rozdział II. Cele, zasady i formy działania Fundacji
§3
3.1. Fundacja posiada osobowość prawną.
3.2. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
3.3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy od spraw rodziny, pracy i polityki
społecznej.

§4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, przyczyniającym się do realizacji
celów Fundacji
§5
Celem Fundacji jest:
5.1. Promowanie zdrowego podejścia do kultury fizycznej, tańca oraz pomoc w rozwoju
uzdolnionym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej tancerzom hip-hop i streetdance.
5.2.promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób wchodzących na rynek pracy, nie
mających docieczenia zawodowego i bezrobotnych grup zagrożonych wykluczeniem i
wykolejeniem społecznym, w tym wychowanków i byłych wychowanków placówek
wsparcia dziennego, instytucji pieczy zastępczej oraz placówek resocjalizacyjnych dla
nieletnich.
5.3. Pomoc społeczna, terapeutyczna i socjalna; w tym pomoc rodziną i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób
5.4. Poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku i wsparcie w procesie usamodzielnia i
adaptacji społecznej wychowanków i byłych wychowanków placówek wsparcia dziennego,
instytucji pieczy zastępczej oraz placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich.
5.5. Działalność artystyczna, w tym promocja twórczości przez tworzenie warunków
sprzyjających twórczości.
5.6. Edukacja i wychowanie oraz oświata, zwłaszcza w dziedzinie przeciwdziałania
patologiom i wykluczeniem społecznym.
5.7. Działalność na rzecz rozwoju i jakości życia, zwłaszcza w dziedzinach
wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz ekonomii
społecznej.
5.8. Działanie na rzecz osób dyskryminowanych i wykluczonych społecznie.
5.9. działalność charytatywna.
5.10. Wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych,
Polski i krajów UE i świata.
5.11. Promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego tworzenie warunków
stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków,
zwłaszcza młodego pokolenia.
5.12. Wspieranie osób bezdomnych.
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
6.1. Wspieranie podopiecznych fundacji wymagających socjalizacji, readaptacji, aktywizacji
zawodowej czy terapii, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez pomoc
materialną, jak i doraźne wsparcie.

6.2. realizacje innowacyjnych projektów związanych zarówno z socjoterapii, aktywizacja
zawodową, arteterapią, twórczością resocjalizacyjną jak i usamodzielnieniem osób młodych
w tym wychowanków i byłych wychowanków placówek wsparcia dziennego, instytucji
pieczy zastępczej oraz placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich, wchodzących na rynek
pracy czy bezrobotnych, mających problem ze znalezieniem zatrudnienia.
6.3. Wspieranie różnego rodzaju, w tym finansowe dla osób określonych w pkt. 5.1. oraz
pkt.5.2. pkt.5.3. i pkt 5.4.
6.4. Prowadzenie działań popularyzujących alternatywne formy aktywności wobec patologii
i wykluczenia społecznego, zwłaszcza przez podejmowanie działań mających na celu
zapobieganie szerzeniu się i ograniczenie zjawisk patologii społecznej, w tum w
szczególności narkomanii , alkoholizmu i przemocy oraz niezaradności życiowej.
6.5. Promowanie twórczości wychowanków oraz współpracowników Fundacji, a także
promowanie polskiej sztuki.
6.6. Organizowanie informacyjnych kampanii społecznych zachęcających do wspierania
działań Fundacji oraz postaw prospołecznych.
6.7. Współprace z instytutami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki
zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i
fundacjami, oraz osobami fizycznymi.
6.8. Organizowanie wydarzeń z zakresu zdrowego podejścia do kultury fizycznej i sportu.
6.9. Organizowanie wyjazdów kolonii i obozów wakacyjnych oraz różnych form wypoczynku,
w tym zagranicznych
6.10. Przeprowadzenie zbiórek publicznych i akcji społecznych na cele statutowe.
6.11. Organizowanie akcji charytatywnych oraz działań pomocowych, zwłaszcza wobec
osób bezdomnych i wykluczonych społecznie.
6.12. Tworzenie sieci organizacji pozarządowych i udział w ich pracach.
6.13. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych.
6.14. Promocja i kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz wdrażanie idei
integracji europejskiej.
6.15. Organizowanie warsztatów i zajęć z zakresu twórczej socjalizacji, resocjalizacji i
reedukacji dzieci i młodzieży.
6.16. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
6.17. Współpraca z mediami.
6.18. Organizowanie i podejmowanie współpracy przy międzynarodowych inicjatywach
dotyczących problematyki związanej z wykluczeniem społecznym, arteterapią i
resocjalizacją, socjalizacją, edukacja przez kulturę oraz aktywizacją zawodową, a także
budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.
6.19. Upowszechnianie materiałów promujących działania Fundacji w internecie, w
mediach i środkach przekazu, w formie audycji radiowych i telewizyjnych, filmów, artykułów

prasowych, audycji w radio i telewizji, biuletynów, folderów i książek, banerów
reklamowych, za pomocą wydawnictw.
6.20. Organizowanie warsztatów i zajęć z zakresu pracy motywacyjnej oraz wsparcie w
sytuacjach kryzysowych.
6.21. Organizowanie innowacyjnych form przekazu społecznego takich jak: akcje uliczne,
spektakle typu „flash mob”, „performance”, teatry uliczne i pokazy taneczne oraz instalacje
artystyczne służące integracji społecznej.
6.22. Organizowanie oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych form terapii przez
sztukę, twórczej socjoterapii i resocjalizacji, pomoc i edukację psychologiczną i pedagogiczną
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
6.23. Upowszechnianie różnych form sztuki jako form aktywizacji terapii osób bezdomnych
oraz zagrożonych wykluczeniem.
6.24. Organizacja aukcji, giełd, przeglądów i konkursów.
6.25. Wspieranie spółdzielni socjalnych tworzonych przez wychowanków Fundacji w
zakresach: budownictwa oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią.
6.26. Organizacja żywienia i dożywianie osób ubogich i bezdomnych.
6.27. Organizacja działań artystycznych, kulturalnych, festynów i koncertów, wystaw,
pokazów oraz spektakli teatralnych.
6.28. Szkolenie wychowanków oraz współpracowników Fundacji.
6.29. Prowadzenie galerii sztuki wizualnych prezentujących twórczość wychowanków i
współpracowników Fundacji, w tym wyroby rzemiosła artystycznego.
6.30. Organizacja zajęć artystycznych zakresu tańca, muzyki, sztuk wizualnych i plastycznych,
fotografii, teatru i filmu w oparciu o wartości konserwatywne.
§7
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody fundacji
§8
8.1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł (słownie. trzy tysiące
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania,
8.2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
8.2.1. darowizn, spadków, zapisów;
8.2.2. dotacji i subwencji od osób prawnych;
8.2.3. dochodów ze zbiórek publicznych;

8.2.4. odsetek bankowych;
8.2.5. aukcji, w tym aukcji w Internecie;
8.3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą na realizację celów statutowych.
8.4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
8.5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji, w sposób określony w § 13.
8.6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej 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 znacznie przewyższa długi
spadkowe.
Rozdział IV. Organy Fundacji
§9
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§10
10.1. Zarząd Fundacji może składać się z trzech do siedmiu osób, powoływanych i
odwoływanych przez Zarząd, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarz
10.2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek.
10.2.1. złożenia pisemnej rezygnacji;
10.2.2. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
10.2.3. w przypadku śmierci.
10.2.4. odwołania.
10.3. Człony Zarządu Fundacji może zostać odwołany w trybie głosowania zwykłą
większością głosów z następujących przyczyn:
10.3.1. gdy wykonuje działalność naruszającą interes i cele Fundacji,
10.3.2. z powodu choroby i ułomności uniemożliwiającej funkcjonowanie,
10.3.3. z powodu nienależytego wykonania funkcji członka Zarządu
§11
11.1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
11.2. Do kompetencji Zarządu należy:
11.2.1. reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
11.2.2. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
11.2.3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
11.2.4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
11.2.5. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
11.2.6. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,
11.2.7. realizacja celów statutowych Fundacji,
11.2.8. sporządzanie planów pracy i budżetu,

11.2.9. sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
11.2.10 zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,
11.2.11 ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania,
11.2.12. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji inną organizacją,
11.2.13. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji i przeznaczenia majątku Fundacji
§12
12.1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, o ile statut nie stanowi inaczej. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
12.2. Sekretarz Zarządu Fundacji jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji
związanej z pracami Zarządu, w szczególności za sporządzenie protokołów z posiedzeń i
przechowywanie oryginalnych tekstów uchwał i sporządzanie z nich odpisów. W tym celu
Sekretarz Zarządu Fundacji prowadzi zbiór uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu
Fundacji.
12.3. Oryginał uchwały Zarządu Fundacji zostaje podpisany przez członków Zarządu i
dołączony wraz z protokołem z posiedzenia Zarządu do zbioru uchwał i protokołów.
§13
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji oraz podpisywania dokumentów
dotyczących zobowiązań finansowych (majątkowych), umów o pracę oraz innych oświadczeń
uprawniony jest Prezes, albo dwóch innych członków Zarządu łącznie, przy czym w
oświadczeniach woli przekraczających kwotę 50.000 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) wymagana jest uchwała Zarządu zgodnie z pkt. 12.1.
§14
14.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
14.2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes lub osoba przez niego wyznaczona,
przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed
planowanym posiedzeniem.
14.3 O terminie posiedzeń muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Rozdział V. Zmiana Statutu
§15
15.1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów.
15.2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona.
Rozdział VI. Likwidacja Fundacji
§16

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych.

§17
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, w drodze jednomyślnej uchwały.
§18
Majątek Fundacji pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem trści art. 5
ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji,
wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§19
Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją,
przy czym połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
§20
W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§21
Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

