Statut Fundacji „Dobra Wioska"
Tekst jednolity.
Rozdział I
Par. 1
Fundacja pod nazwą Dobra Wioska, zwana dalej fundacją, została ustanowiona na podstawie
art. 12 Konstytucji RP o organizacjach pozarządowych oraz na podstawie przepisów Ustawy z
dn. 05.04.1984 (Dz. Ustaw nr 46, poz. 203 z 1991r);
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
w Warszawie przez fundatorów:
1. Oksana Dąbrowska – ur. 25.01.1967 w Smoleńsku (Rosja), c. Nadieżdy i Anatolia; NIP
5241128460, PESEL 67012512989, nr paszportu , ul. Spacerowa 28, 05-092 Łomianki
2. Magdalena Baczyńska - ur. 3.07.1977 w Warszawie c. Marii i Marka; PESEL
77070300369, nr d.os.AJI341744, NIP 6291855024, stały adres zamieszkania 41-300
Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 7 m.39;
3. Agnieszka Bobran – ur. 24.03.1976 w Augustowie, c. Alicji i Czesława;
NIP 8461111842; PESEL 76032402907, nr d.os. DD 1533986, ul. Sródmieście 19A/19, 16300 Augustów
4. Justyna Wrońska – ur. 12.05.1977 w Przasnyszu, c. Barbary i Edmunda, NIP 5921637226,
PESEL 77051207724, nr. d. os. DD 4174806, 83-200 Starogard Gdański, ul. Sucharskiego 4/1
5. Anna Popowska – ur. 17.07.1973 w Augustowie, c. Haliny i Wiesława; NIP 8461351718;
PESEL 73071711188, nr. d. os. ACJ988363, ul. Obrębowa 20, 03-153 Warszawa

Par. 2
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
Par. 3
Siedzibą fundacji jest Warszawa
Par.4
Terenem działania fundacji jest obszar RP oraz zagranica;
Par. 5
Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do KRS-u;
Par. 6
Fundacja używa pieczęci z napisem określającym jej nazwę i siedzibę;
Par.7
Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Edukacji;
Rozdz. II
Cele fundacji
Par. 8
- koordynacja działań psychoedukacyjnych na poziomie lokalnym, krajowym i
międzynarodowym
- inspirowanie, wspieranie rozwoju osobowości;
- świadome kształtowanie relacji międzyludzkich od rodziny po lokalne społeczności;
- przeciwdziałanie przejawom ksenofobii i nietolerancji;
- promocja i ochrona zdrowia;
- krzewienie sportu i kultury fizycznej;
- praca badawcza nad nowatorskimi metodami w psychoterapii i psychoedukacji;

- działalność na rzecz społeczności i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- aktywizacja środowiska lokalnego;
- działania na rzecz równouprawnienia kobiet;
- rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego;
- budowanie świadomości ekologicznej
Rozdz. III
Zasady i formy działania fundacji
Par. 9
- prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
- prowadzenie szkół i przedszkoli w duchu celów fundacji;
- prowadzenie ośrodków psychoedukacyjnych;
- opracowywanie programów szkoleniowych w zakresie realizujących cele fundacji;
- prowadzenie odczytów, prelekcji, wykładów ,warsztatów i szkoleń;
- działalność edukacyjna, naukowa, badawcza i wydawnicza;
- aktywizacja zawodowa;
- nawiązywanie kontaktów z organizacjami w Polsce i zagranicą, mającymi podobne cele i
formy działania;
- współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania fundacji;
- psychoterapia indywidualna i grupowa;
- organizacja turystyki psychoedukacyjnej;
- terapia przez sztukę;
- działalność kulturalno-artystyczna;
-organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i poza lokalnym;
Rozdz. IV
Majątek i dochody fundacji
Par. 10
Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 PLN
Par. 11
Dochody fundacji pochodzą z:
1. dotacji, darowizn i zapisów;
2. subwencji od osób fizycznych i prawnych;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. odsetek bankowych od funduszu założycielskiego i lokat bankowych;
5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości;
par.12
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, będzie ona przyjmować spadek
z dobrodziejstwem inwentarza;
Rozdz. V
Par. 13
Fundacja może, w ramach obowiązującego prawa, prowadzić działalność gospodarczą.
Rozdz. VI
Organa fundacji
Par. 14
Organem fundacji jest Zarząd
- Pierwszy Zarząd fundacji stanowią jej fundatorzy;

Par. 15
Zarząd składa się z:
1. prezesa;
2. wiceprezesów;
3. skarbnika
Par. 16
Na zewnątrz reprezentuje fundację każdy członek Zarządu samodzielnie.
Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, działający
łącznie;
W sprawach, dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 PLN – oświadczenia woli
w imieniu fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu fundacji.
Par. 17
Istotne decyzje finansowe Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów;
Par. 18
We wszystkich czynnościach, związanych z działalnością statutową fundacji, decyzje
podejmowane są przez Zarząd zwykłą większością głosów;
Par. 19
Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje fundację na zewnątrz;
2. uchwala bieżący program działalności fundacji;
3. przejmuje dotacje, subwencje, spadki;
4. uchwala regulamin Biura Fundacji;
5. zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw,
należących do zadań fundacji;
6. zarząd co roku, do dnia 15 lutego, zobowiązuje się sporządzać roczne sprawozdania
z działalności fundacji.
Par. 20
Fundatorzy mogą w czasie działania fundacji powołać Radę Fundacji jako ciało doradcze.
Par. 21
Rada fundacji będzie brała udział w podejmowaniu kluczowych decyzji, dotyczących
fundacji, a w szczególności:
- powoływania nowych członków Zarządu
- odwoływania członków Zarządu
- likwidacji fundacji
- połączenia fundacji z innymi organizacjami
Par. 22
Udział głosów w podejmowaniu decyzji, dotyczących fundacji po powołaniu Rady
Fundacji będzie podzielony w następujący sposób:
- 70% głosów – Zarząd fundacji
- 30% głosów – Rada fundacji
Par. 23
Odchodzący członek Zarządu może przejść do Rady fundacji, decyzję o powołaniu
członka Rady fundacji podejmują Zarząd fundacji i Rada fundacji wspólnie.
Par. 24
Wspólne posiedzenia Zarządu i Rady fundacji zwoływane będą w zależności od potrzeb
przez Zarząd fundacji lub Radę fundacji.

Par. 25
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania fundacji do KRS-u.
Za zgodność z oryginałem:

-------------------------------------------

