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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja „Równe Szansę"
zwana w dalszej części Statutu „Fundacją", ustanowiona przez:
Tadeusza Gallasa i Tomasza Jóźwika
aktem notarialnym z 30 lipca 2002 roku, sporządzonym w Łodzi przed Notariuszem
Piotrem Lelentalem, działa na podstawie ustawy o fundacjach i niniejszego Statutu.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§2
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Łódź
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Celem Fundacji jest:

§4

a. Stworzenie możliwości równego rozwoju intelektualnego i fizycznego każdego
człowieka, niezależnie od jego wieku, stanu majątkowego, stopnia pełnosprawności,
pochodzenia.
b. Działania mające na celu profilaktykę i przeciwstawienie się nowym formom
patologii społecznych takich jak np. grupy destruktywne (sekty), subkultury,
uzależnienia psychiczne , itp.
c. Działania mające na celu przeciwdziałanie zaburzeniom osobowości
zintensyfikowanym przez oddziaływanie kultury masowej takie jak np.: anorexia
nervosa, jedzenie napadowe, syndrom uzależnienia od jedzenia, itp.
d. Działalność naukowa rozumiana jako poszukiwanie nowych rozwiązań i form
edukacji społecznej w zakresie patologii społecznych.
§5
Fundacja realizuje swoje cele wyłącznie przez prowadzenie nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego:
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a. Edukację- kursy, szkolenia, realizacje programów aktywizujących i
profilaktycznych, konferencje, prelekcje dla młodzieży, rodziców i pedagogów i
innych grup zainteresowanych.
b. Prowadzenie zajęć. profilaktycznych wśród młodzieży i dzieci z rodzin
patologicznych (zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i innymi zagrożeniami).
c. Prowadzenie terapii w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i innymi
patologiami i zagrożonych alkoholizmem narkomanią i innymi patologiami.
d. Prowadzenie badań naukowych nad patologiami społecznymi (alkoholizm,
narkomania, grupy destrukcyjne, anoreksja itp.).
e . Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w tym również z rodzin
patologicznych ,alkoholików i zagrożonych alkoholizmem narkomanią i innymi
patologiami . Prowadzenie mieszkań readaptacyjnych , placówek dziennego pobytu ,
placówek opiekuńczo wychowawczych, dla dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym
f. Tworzenie własnych programów profilaktycznych.
g. Działania z zakresu kultury poprzez organizowanie nauki, muzyki, rysunku,
fotografii i innych dziedzin artystycznych dla dzieci i młodzieży w tym również
opóźnionej oraz z rodzin patologicznych.
h. Organizowanie koncertów , wystaw i imprez okolicznościowych
i. Edukację ekologiczną -organizowanie szkoleń i spotkań o tematyce ochrony
środowiska i innych dziedzin ekologii.
j. Informację - stworzenie bazy danych, biblioteki tematycznej.
k. Stworzenie systemu stypendialnego dla osób potrzebujących pomocy.
I. Pomoc materialną dla osób potrzebujących.
ł Współpraca z innymi podmiotami, których cele są zbieżne z celami Fundacji
m. Tworzenie ośrodków pomocy.
n. Pomoc psychologiczną.
o. Wsparcie i rehabilitacje dla osób i rodzin dotkniętych chorobami neurologicznymi
(np. choroba Parkinsona ) , działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
p. Działania mające na celu ochronę i edukację w zakresie dziedzictwa narodowego i
regionalnego.
r. Działania mające na celu wsparcie zdrowia psychicznego i wsparcie dla rodzin i
osób w kryzysie.
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s. Pomoc dla osób bezdomnych, między innymi poprzez: tworzenie miejsc
noclegowych, ogrzewalni, pomoc w aktywnym poszukiwaniu domu, pomoc w
remoncie pozyskanego lokalu i inne , prowadzenie mieszkań readaptacyjnych,
placówek dziennego pobytu , dożywiania dla osób niezaradnych życiowo
t. Produkcję i realizację telewizyjnych filmów edukacyjnych.
u. Propagowanie i rozpowszechnianie turystyki lokalnej, krajowej i zagranicznej.
w. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego
sposobu życia, organizowanie zajęć , spotkań , zawodów i szkoleń.
x. Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego , demokracji , integracji
europejskiej i międzynarodowej.
y. Działania na rzecz rozwijania współczesnych środków techniki , społeczeństwa
informatycznego, sztuk audiowizualnych i multimedialnych, prowadzenie telewizji
internetowej
z. Działania na rzecz obronności narodowej i bezpieczeństwa.
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie w
jakim realizuje swoje cele.
§6
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§7
Fundacja gromadzi środki pieniężne i rzeczowe dla realizacji celów statutowych
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1200 złotych (tysiąc
dwieście).
2. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:
a. Majątku własnego Fundacji
b. Spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń
majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby
fizyczne i prawne;
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c. Wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich
zezwoleń;
d. Zaciągania pożyczek
e. Z prowadzonej działalności gospodarczej pomagającej realizować cele statutowe),
całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony zostaje na realizację
działalności statutowej.
f. Innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek
Zarządu
3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 2 lit. b)
musi uwzględniać życzenia ofiarodawców (jeśli takie istnieją), co do przeznaczenia
przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

4.- a) Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Fundacji i w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób , z
którymi 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”,
b) przekazywania majątku fundacji na rzecz 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,
c) wykorzystywania majątku fundacji na rzecz 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,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz im osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
. ORGANY FUNDACJI
§9
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Organami Fundacji są Rada Fundacji ,Zarząd Fundacji i Komisja Rewizyjna zwane
dalej Radą, Zarządem i Komisją
§10
1. Rada Fundacji składa się, z co najmniej 3, a co najwyżej 5 członków.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada na zasadach określonych w ustępie 3i4
3. Rada powołuje w swój skład osoby identyfikujące się z celami Fundacji i
wspierające jej działania.
4. Pierwszą Radę Fundacji powołują fundatorzy.
5. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§11
Do ważności uchwał Rady konieczna jest obecność, co najmniej połowy jej członków.
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na
posiedzeniu. Tryb ten obowiązuje za wyjątkiem odmiennych uregulowań
przewidzianych w statucie.
§12
Rada wybiera swego Przewodniczącego. Rada powołać może również
Wiceprzewodniczących. Rada może odwołać zarówno Przewodniczącego, jak i
Wiceprzewodniczących w dowolnym czasie.
§13
Do zadań Rady Fundacji należy:
a. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
b. Powoływanie i odwoływanie członków Rady
c. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji, a na jego wniosek powoływanie i
odwoływanie pozostałych członków Zarządu
d. Uchwalanie na wniosek Zarządu rocznych programów działalności i rocznych
planów finansowych Fundacji .
e. Uchwalenie Statutu Fundacji i regulaminu działania Rady
f. Ustalanie zasad wynagradzania w Fundacji, w tym zatwierdzanie wysokości
wynagrodzenia Dyrektora, a na jego wniosek wysokości wynagrodzenia członków
Zarządu
g. Występowanie do Zarządu z wnioskiem o opracowanie projektów misji oraz
wieloletnich strategii Fundacji, a następnie uchwalanie ich na wniosek Zarządu
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h. Zatwierdzanie uchwałą regulaminu pracy Zarządu
i. Zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz określanie warunków ich pracy.
Przy zawieraniu umów o pracę z członkami zarządu Rada jest reprezentowana przez
jej Przewodniczącego
j. Podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji
§14
Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i
udostępniania wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji.
§15
1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek
Zarządu lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady
2. Na posiedzenie Rady poświęcone powołaniu członków Zarządu, uchwaleniu misji
oraz wieloletnich strategii Fundacji, Przewodniczący Rady może zaprosić osoby
współpracujące z Fundacją. Przed podjęciem uchwały Rada zasięga opinii osób
obecnych na posiedzeniu.
§16
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym dyrektora Fundacji, a do jego
kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały zapadają bezwzględną
większością głosów wszystkich członków Zarządu. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos dyrektora Fundacji. fc
§ 17
Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy:
a. Opracowywanie na wniosek Rady, projektu misji oraz projektów wieloletnich
strategii działalności Fundacji
b. Opracowywanie do końca listopada projektów rocznych programów działalności i
rocznych planów finansowych Fundacji na następny rok
c. Opracowanie projektu regulaminu pracy Zarządu
d. Zapewnianie warunków skutecznego osiągania statutowych celów Fundacji
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e. Pomnażanie i zarządzanie środkami Fundacji wymienionymi w §7 ust. 2, oraz
zarządzanie innymi zasobami będącymi w dyspozycji Fundacji w celu skutecznej
realizacji jej celów
f. Dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez
Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji,
programami działalności, Statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem
g. Organizowanie i zarządzanie pracą biura Fundacji, oraz dobór osób do realizacji
przedsięwzięć, a także uzgadnianie z nimi zadań i wynagrodzenia
h. Kontrola i nadzór nad pracownikami Fundacji oraz nad innymi wykonawcami
przedsięwzięć realizowanych lub wspieranych przez Fundację oraz egzekwowanie
skutecznej i terminowej realizacji postawionych przed nimi zadań
i. Tworzenie przyjaznych warunków pracy dla osób realizujących przedsięwzięcia i
projekty w Fundacji oraz dla wolontariuszy działających w związku z realizacją
statutowych celów Fundacji
j. Składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdań
finansowych
k. Składanie Radzie sprawozdań z realizacji uchwał Rady na kolejnym posiedzeniu
Rady po podjęciu uchwały
I. Zapewnianie Radzie obsługi techniczno-organizacyjnej niezbędnej do
wykonywania jej statutowych zadań
m. Udzielanie członkom Rady i Komisji na ich prośbę wyjaśnień i udostępnianie
dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji
n. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu
samodzielnie.
o. Zarząd, na wniosek Dyrektora może powołać pełnomocników działających w
granicach umocowania do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i
obowiązków majątkowych Fundacji oraz do reprezentowania Fundacji w zakresie
określonym w pełnomocnictwie. Do odwołania pełnomocnictwa wystarczy decyzja
jednego członka Zarządu wyrażona na piśmie.
§18
Rada Fundacji może uchwalić regulamin dotyczący dysponowania przez Zarząd
środkami przeznaczonymi w rocznych programach działalności na cele statutowe. W
szczególności Rada może uzależnić indywidualne decyzje w sprawie przyznania
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środków finansowych i rzeczowych na cele statutowe od zgody komisji, powołanych
przez Radę.
§19
1. Dyrektor kieruje pracą Zarządu i bieżącą działalnością Fundacji.
2. Dyrektor składa ze swych czynności kwartalne sprawozdanie Radzie.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.
§20
W umowach i sporach pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją, Fundacja
reprezentowana jest przez Przewodniczącego Rady.
§21
Powołana zgodnie z § 13 punkt a Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 4 osób.
Jest organem kontrolno- nadzorczym. Komisja podejmuje uchwały większością
głosów przy obecności minimum 2/3 jej składu
a. Pomiędzy członkami Komisji a członkami Zarządu i Rady nie mogą istnieć żadne
pokrewieństwa powinowactwa rodzinne ani podległości z tytułu zatrudnienia ich lub
ich rodzin.
b Członkowie Komisji nie pobierają za swoja pracę wynagrodzenia ani zwrotu
kosztów poniesionych przy pełnieniu funkcji.
c. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§22
Do zadań Komisji należy:
a. Nadzór i kontrola działalności Zarządu, w tym kontrola wykonywania przez Zarząd
uchwał Rady
b. Nadzór i kontrola stanu majątkowego Fundacji
c. Kontrola i nadzór nad pracownikami Fundacji oraz nad innymi wykonawcami
przedsięwzięć realizowanych lub wspieranych przez Fundację.
d. Kontrolowanie wykorzystania środków będących w dyspozycji Fundacji na
realizację jej celów
e. Zatwierdzanie uchwałą wniosków Zarządu w sprawach zaciągania pożyczek, jeżeli
łączna wartość zadłużenia z ich tytułu przekroczyłaby 10 tysięcy złotych (dziesięć
tysięcy)
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f. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdań
finansowych.
g. Przeprowadzanie kwartalnych kontroli działalności finansowej Zarządu
h. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i bilansu Fundacji oraz
udzielanie Zarządowi absolutorium
i. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy Zarządu wnioskowanie do
Rady o ich usunięcie
§23
Realizując swoje cele Fundacja stosuje zasadę jawności spotkań i dokumentów
programowych i finansowych. W szczególnych przypadkach Rada lub Zarząd mogą
podjąć uchwały o ograniczeniu stosowania zasady jawności.

ZMIANA STATUTU
§24
Decyzję o zmianie statutu podejmuje Rada na wniosek Zarządu. Uchwała zapada
większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 wszystkich członków.
LIKWIDACJA FUNDACJI
§25
Fundacja ulega likwidacji w przypadkach wskazanych w ustawie o fundacjach. Decyzję o
likwidacji podejmuje Rada i powierza jej wykonanie Zarządowi. Uchwała o likwidacji zapada
większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków.
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