STATUT
FUNDACJI NA RZECZ BUDOWY OTWARTEGO SPOŁECZEŃSTWA
„ONI – TO MY”
(tekst jednolity ustalony 3 października 2013 r.)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa, „Oni –
to My”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Natalię Gierasimiuk,
Marię Bołtromiuk i Alinę Ławrynowicz zwanych dalej Fundatorkami, Aktem
Notarialnym numer 3026/2013 sporządzonym dnia 3 października 2013 r. przez
notariusza Bohdana Klimiuka w Kancelarii Notarialnej w Hajnówce przy ulicy
Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 lok. B.

§2
Siedzibą Fundacji jest Hajnówka.

§3
Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§4
1. Fundacja używa skróconej nazwy: Fundacja „Oni – to My”.
2. Fundacja używa pieczęci o treści zawierającej jej skróconą nazwę i znak
graficzny.
3. Fundacja używa znaku graficznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego statutu.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§6
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1. Fundacja może zawierać umowy i być członkiem krajowych i
międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie
działania, na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby
ulec istotnej zmianie cel fundacji.
4. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje zarząd zwykłą
większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos
prezesa zarządu.
5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla fundacji.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Fundacji

§7
Cele Fundacji:
1. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup
społecznych, jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni,
dzieci, młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia.
2. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów
karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin
3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
4. Wspieranie, podejmowanie, realizacja i promocja różnorodnych działań
edukacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych na rzecz grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
5. Wspieranie i promocja działań i inicjatyw społecznych na rzecz budowy
otwartego społeczeństwa.
6. Wspieranie i promocja działań i inicjatyw przedstawicieli mniejszości
narodowych.
7. Sprzyjanie zwiększeniu aktywności, samodzielności i integracji społecznej
oraz zawodowej.
8. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami
o podobnych celach działania w kraju i za granicą.
9. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, w tym rozwijania
kontaktów i współpracy międzynarodowej na rzecz budowy otwartego
społeczeństwa.

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
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1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług
wspierających samodzielność obywateli.
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Działalność wydawniczą i badawczą.
4. Działalność edukacyjną na różnych szczeblach rozwoju, to jest: prowadzenie
szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej
formy wychowania przedszkolnego, żłobka, klubu dziecięcego lub innej formy
opieki nad dziećmi do lat 3
5. Organizowanie szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe
6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
7. Organizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, takich
jak: seminaria, szkolenia, konferencje, sympozja i konkursy; imprez kulturalnoartystycznych, takich jak: festiwale, festyny, targi, pokazy i wystawy, służących
promocji potencjału osób i ich integracji ze środowiskiem.
§9
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może zatrudniać pracowników oraz
wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej wynoszącej
1200 zł (tysiąc dwieście złotych) i dzieli na trzy wkłady po 400 zł (czterysta
złotych) każdy oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działalności.

§11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) subwencji, dotacji oraz grantów;
b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
c) darowizn, spadków, zapisów;
d) dochodów z majątku;
e) odsetek od lokat kapitałowych;
f) papierów wartościowych;
g) dotacji UE.
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§13
Fundacja może podejmować się gospodarowania powierzonymi jej funduszami, jeśli
są one przeznaczone na realizację jej celów statutowych określonych w § 7.
Rozdział IV
Organy Fundacji

§14
Jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

§15
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, powołanych przez Fundatorki na 3letnią kadencję. Po upływie kadencji skład kolejnego zarządu wskazują
fundatorki i/lub dotychczasowy zarząd.
2. W skład pierwszego zarządu wchodzą trzy Fundatorki, które w czasie
działania Fundacji, mogą go uzupełniać.
3. Uzupełnienie składu zarządu następuje w drodze kooptacji, przy jednomyślnej
decyzji zarządu wyrażonej w formie uchwały.
4. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce zarządu;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) istotnego naruszenia postanowień statutu.
6. Członek zarządu przed przystąpieniem do innych organizacji o podobnym
profilu działania lub przed przyjęciem funkcji we władzach tych organizacji
musi uzyskać zgodę Zarządu Fundacji.
7. Zgoda wymieniona w ust.6 jest wyrażona w formie uchwały przyjętej
jednogłośnie przez zarząd.
8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i w sprawach majątkowych
uprawnieni są: prezes lub dwóch członków zarządu łącznie.
9. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności bądź też
do określonego rodzaju czynności. Pełnomocnik działający w granicach
umocowania może składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji
jednoosobowo.
§16
1. Do zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na
zewnątrz, a w szczególności:
a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
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c) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji;
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
e) przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte
wnioskowaniem o dofinansowanie;
f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną
fundacją;
g) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji.
2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie zarządu.
4. Zarząd przyjmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równego
rozłożenia głosów, decyduje głos prezesa zarządu.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§17
1. Zmiana statutu może być dokonana na drodze uchwały wyłącznie tak, by nie
prowadziła przekształcenia Fundacji w inną, o zupełnie zmienionym zakresie
działania.
§18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuję zarząd na drodze uchwały podjętej
jednogłośnie.
3. W przypadku likwidacji Fundacji jej majątek i środki finansowe mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały zarządu na rzecz działających w RP organizacji
o zbliżonych celach lub być przekazane na cele charytatywne.

5

