STATUT FUNDACJI

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§1
1.

2.

3.
4.

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” zwana dalej Fundacją została
ustanowiona przez fundatorów założycieli wymienionych w akcie erekcyjnym, sporządzonym
przez notariusza Czesława Kazimierza Pautera dnia 12 marca 2007 roku w Kancelarii Notarialnej
we Wrocławiu przy ul. Rynek 30 Repertorium A numer 1481/2007
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r.
O fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień
niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
§2
Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
§3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym do
właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach.
§4
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
Rozdział II
Cele i środki działania Fundacji.
§6
Celem Fundacji jest:
1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
2. Działalność wspomagająca organizacyjnie, technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie
i finansowo organizacje pozarządowe.
3. Organizowanie działalności edukacyjno-wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej.

4. Działania na rzecz środowiska naturalnego i szeroko pojęta działalność i edukacja
ekologiczna.
5. Wsparcie finansowe dla innych organizacji, stymulowanie i wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspomaganie finansowe, merytoryczne
i organizacyjne działalności innych podmiotów, w szczególności poprzez przyjmowanie,
wykorzystywanie i redystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych
w ramach pomocy dla Polski ze strony Unii Europejskiej i innych instytucji
międzynarodowych, zagranicznych oraz krajowych, rządowych i prywatnych.
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób wykluczonych
społecznie oraz osób w wieku emerytalnym.
7. Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym działalność na
rzecz integracji zawodowej i społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy; współpraca z organizacjami i instytucjami organizującymi
praktyki i staże zawodowe, organizowanie miejsc praktyk i staży.
8. Działanie na rzecz rozwoju osobistego, intelektualnego, zawodowego i społecznego osób,
wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
społecznej oraz rozwój wykorzystania nowych technologii.
12. Działalność wspomagająca rozwój szeroko pojętej innowacyjności społecznej oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w przestrzeni społecznej.
13. Działalność edukacyjno - szkoleniowa, szeroko pojęta edukacja pozaformalna i nieformalna
upowszechniająca ideę „uczenia się przez całe życie”, podnoszenie i walidacja kompetencji
społecznych.
14. Promocja i rozwój wolontariatu.
15. Działalność na rzecz rozwoju aktywności społecznej i partycypacji społecznej.
16. Działalność na rzecz rozwoju kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
17. Promocja Rzeczypospolitej za granicą, współpraca z Polonią i Polakami za granicą.
18. Wszechstronna pomoc uchodźcom wojennym oraz obywatelom innych krajów
przebywającym na terenie Polski.
19. Działalność edukacyjna, kulturalna, społeczna, charytatywna, humanitarna i rozwojowa.
20. Oddziaływanie na różne sfery życia społecznego i publicznego kraju dla stworzenia
właściwych warunków życia i rozwoju społeczności innych państw.
21. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą.
§7
Swoje cele Fundacja realizuje ze szczególnym uwzględnieniem dobra mieszkańców Wrocławia, wszelkimi
dostępnymi środkami, a w szczególności przez:
1. Inspirowanie, promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych.
2. Szkolenia dla członków organizacji pozarządowych oraz instytucji i podmiotów
współpracujących z organizacjami pozarządowymi.
3. Organizowanie i finansowanie warsztatów, szkoleń, festynów i innych działań
o charakterze edukacyjno-wychowawczym, sportowo-rekreacyjnym i ekologicznym.

4. Zbieranie i wymianę informacji dotyczących organizacji pozarządowych.
5. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych.
6. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój,
a także organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności Wrocławia
i Dolnego Śląska.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej w różnych formach między innymi poprzez
publikowanie materiałów informacyjnych, biuletynów, książek, broszur, ulotek, itp.
8. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi dla swobodnego
i szybkiego przepływu informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw je
wspierających, w tym uczestnictwo w budowie porozumień, zespołów konsultacyjnych,
lobbing oraz opracowywanie dokumentów formalnych w sprawie współpracy.
9. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych.
10. Organizowanie konferencji naukowych.
11. Wspieranie działań społeczności lokalnych służących aktywności obywatelskiej
w dziedzinach ze strefy zadań publicznych.
12. Finansowanie rozbudowy i eksploatacji infrastruktury służącej realizacji celów
statutowych Fundacji.
13. Oprócz realizacji własnych przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi oraz prawnymi – zarówno w kraju, jak
i zagranicą dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter
wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia
albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
14. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów w formie stacjonarnej
i wyjazdowej.
15. Prowadzenie doradztwa i konsultacji, coachingu i mentoringu w różnych grupach
społecznych i zawodowych.
16. Tworzenie narzędzi wirtualnych wspomagających rozwój „uczenia się przez całe życie”,
wykorzystania nowych technologii.
17. Tworzenie narzędzi uznawania kompetencji oraz wprowadzania ich w przestrzeń
współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz przedsiębiorstwami
społecznymi.
18. Promowanie nowych nurtów społecznych w zakresie kultury, sztuki, edukacji, działań
społecznych itp.
19. Podejmowanie inicjatyw związanych ze wspieraniem liderów przemian kulturalnospołecznych.
20. Podejmowanie działań organizacyjnych służących rozwijaniu spotkań międzykulturowych,
promowanie postaw tolerancji i partycypacji osób i instytucji.
21. Organizowanie spotkań międzykulturowych.
22. Organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań, warsztatów, zajęć, seminariów oraz
imprez związanych tematycznie z celami statutowymi, promowanie, upowszechnianie
i udostępnianie informacji przy pomocy nowoczesnych mediów i technologii.
23. Współpraca z uczelniami, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i innymi
organizacjami oraz firmami.
24. Prowadzenie, koordynowanie i wspieranie badań naukowych, prowadzenie prac
związanych z innowacjami społecznymi , rozpowszechnianie i wdrażanie nowych
rozwiązań w przestrzeni społecznej przy pomocy dostępnych nowych rozwiązań
i technologii oraz współpraca z innymi podmiotami w tym zakresie.
25. Współpraca z administracją publiczną (rządową i samorządową) w zakresie udzielenia
pomocy organizacyjnej, materialnej, finansowej znajdującym się w trudnej sytuacji
osobom wśród społeczności innych państw przebywających w Polsce.

26. Współdziałanie z władzami samorządowymi i oświatowymi w zakresie tworzenia i
prowadzenia szkół publicznych, szkolnych i międzyszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży z
innych krajów.
27. Organizowanie zajęć, spotkań, warsztatów, obozów, kolonii, imprez sportowych,
turystycznych i artystyczno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
28. Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy.
29. Współpraca z ośrodkami naukowymi w przedmiocie prowadzenia badań i
upowszechniania wiedzy w zakresie problematyki narodowościowej innych krajów.
30. Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych, szczególnie w sytuacji klęsk
żywiołowych, ubóstwa, stanu zagrożenia.
31. Udzielanie wsparcia materialnego znajdującym się w trudnej sytuacji osobom wśród
społeczności innych państw w Polsce i poza nią.

Rozdział III
Majątek Fundacji.
§8
Majątek Fundacji stanowią:
1. Kapitał założycielski wniesiony przez fundatorów założycieli odpowiadający kwocie 1.000 zł
(jeden tysiąc złotych).
2. Nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
3. Środki finansowe pochodzące z:
a) Funduszu założycielskiego i darowizn fundatorów,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) dotacji, subwencji,
d) działalności odpłatnej pożytku publicznego,
e) odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
f) kredytów, pożyczek,
g) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
h) odpisów podatkowych,
i) zbiórek publicznych i innych źródeł.
§9
1. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji,
służy on także (z zastrzeżeniem ust. 2) na pokrycie kosztów jej utrzymania.
2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1, chyba, że
ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają być zużyte.
§ 10
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 11

1. Do składania oświadczeń woli oraz udzielania pełnomocnictw w zakresie praw i obowiązków
majątkowych i niemajątkowych uprawnieni są Prezes Zarządu i Członek Zarządu działający
łącznie.
2. W stosunkach z Prezesem Zarządu Fundacji, w tym w zakresie zawierania umów oraz wszelkimi
związanymi z tym obowiązkami i czynnościami Fundację reprezentują pozostali Członkowie
Zarządu działający łącznie.
3. W stosunkach z Członkami Zarządu Fundacji, w tym w zakresie zawierania umów oraz wszelkimi
związanymi z tym obowiązkami i czynnościami Fundację reprezentują Prezes Zarządu i Członek
Zarządu działający łącznie, a w przypadku Zarządu dwuosobowego –Prezes Zarządu
samodzielnie.
4. Zawarcie umowy z członkiem Zarządu wymaga wyrażenia zgody przez jednego z Fundatorów.
5. Zbycie trwałych składników majątku Fundacji, których wartość przekracza kwotę ustaloną przez
Kolegium Fundatorów, może nastąpić tylko za zgodą Kolegium Fundatorów.

Rozdział IV
Władze Fundacji i organizacja ich pracy.
§ 12
Władzami Fundacji są:
1. Kolegium Fundatorów,
2. Zarząd Fundacji.
§ 13
Kolegium Fundatorów jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
§ 14
W skład Kolegium Fundatorów wchodzą fundatorzy. W miejsce zmarłych fundatorów wchodzą ich
spadkobiercy w ten sposób, że grupę powołanych do dziedziczenia po zmarłym fundatorze reprezentuje
jeden ze spadkobierców.
W przypadku nie wzięcia udziału w pracach Kolegium Fundatorów w okresie od momentu otwarcia
spadku- spadkobiercy zmarłego Fundatora zostają trwale wykluczeni z Kolegium Fundatorów.
§ 15
Do kompetencji Kolegium Fundatorów należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustalenie statutu Fundacji i jego zmiana.
Wytyczenie głównych kierunków działania Fundacji.
Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
Zatwierdzanie bilansów finansowych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji.
Zatwierdzanie wieloletnich programów i rocznych planów oraz sprawozdań z ich realizacji.
Uchwalanie regulaminów wewnętrznych i zakres obowiązków członków Zarządu.
§ 16

1. Uchwały Kolegium Fundatorów zapadają jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała może być podjęta na posiedzeniu, w którym biorą udział wszyscy fundatorzy.

3. Posiedzenie Kolegium Fundatorów odbywa się nie rzadziej niż raz na rok.
4. O dokładnym terminie, miejscu i porządku obrad Kolegium Fundatorów Zarząd Fundacji
zawiadamia fundatorów na piśmie, co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia.
5. Jeżeli wszyscy członkowie Kolegium Fundatorów są obecni na posiedzeniu może ono podjąć
uchwałę i bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, ani co do
odbycia posiedzenia, ani co do postanowienia, co do poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. Kolegium Fundatorów może podjąć uchwałę bez formalnego posiedzenia, poprzez osobiste
podpisanie jej treści przez wszystkich fundatorów.
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z: Prezesa i 1-2 członków Zarządu i jest powoływany na okres
minimum 3 lat.
2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością pod nadzorem Kolegium Fundatorów.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie niemożności podjęcia uchwały
głos Prezesa liczy się podwójnie.
§ 18
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Kolegium Fundatorów.
§ 19
Kolegium Fundatorów może ustalić, że Prezes i inni członkowie Zarządu w zależności od potrzeb mogą
pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę. Warunki płacy i pracy
pozostałych pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji w oparciu o regulamin wynagrodzeń.
Rozdział V
Likwidacja Fundacji i postanowienia końcowe.
§ 20
W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe składniki tego majątku
mają być przekazane na rzecz Miasta Wrocławia lub podmiotu wskazanego przez Prezydenta Wrocławia,
z przeznaczeniem na wsparcie działań organizacji pozarządowych, których cele statutowe są zgodne
z celami statutowymi Fundacji.
§ 21
Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Kolegium Fundatorów jednomyślnie.
§ 22
Zmiana statutu może nastąpić w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków
Kolegium Fundatorów.

