Poznań, dnia 23.10.2019 r.

Statut Fundacji Rysy z siedzibą w Potaszach

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja Rysy, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Macieja Tomkowiaka i Magdalenę Dezor, zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grzegorza Podczasiaka w kancelarii
notarialnej w Poznaniu, przy ul. Chwaliszewo 68/4, w dniu 23.10.2019r.
§2
1. Fundacja działa pod nazwą: „Fundacja Rysy”.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Potasze.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
5. Fundacja ma osobowość prawną, może tworzyć oddziały, a także przystępować do spółek i
fundacji. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Fundacji, w drodze uchwały podjętej
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny.
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ROZDZIAŁ II: CELE DZIAŁANIA FUNDACJI ORAZ SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
§4
1. Celem Fundacji jest działalność dobroczynna, oświatowa, promocyjna, turystyczna, kulturalna w
zakresie postaw prorodzinnych, obywatelskich, społecznych i proekologicznych, zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju, w zakresie ukierunkowanym na rozwój inicjatyw społeczności lokalnych
oraz zrównoważonej turystyki w Polsce. Działalność Fundacji skierowana jest przede wszystkim do
rodzin z dziećmi oraz do młodych ludzi i osób z nimi współpracujących. Celem jest wzmacnianie więzi
rodzinnych, wsparcie rodzin w wychowaniu dziecka, rozwój kompetencji i aktywizacja młodzieży do
czynnego udziału w decydowaniu o sprawach dla niej ważnych.
Celami szczegółowymi Fundacji są działania w następujących obszarach:
1. Zdrowie, opieka zdrowotna, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo, ojcostwo:
a. wspieranie rodzin we wszechstronnym (intelektualnym, społecznym, psychicznym i
fizycznym) wychowywaniu dzieci;
b. działania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyce
zdrowotnej;
c. działania w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności, upowszechnianie wiedzy i
umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
d. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
2. Edukacja szkolna i rozwój indywidualny:
a. wspieranie nowoczesnej, efektywnej i innowacyjnej edukacji oraz wszechstronnego
rozwoju osobowego dzieci, młodzieży i dorosłych, w oparciu o personalistyczną
koncepcję wychowania i model edukacji spersonalizowanej;
b. działania na rzecz podnoszenia i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
mającej trudniejszy dostęp do edukacji o wysokiej jakości, w tym w szczególności
dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
c. promocja

zatrudnienia,

aktywizacji

zawodowej,

wspieranie

przygotowania

zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
d. upowszechnianie nauki języków obcych i wymiany międzynarodowej;
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e. wspieranie organizacji zajmujących się wychowaniem i kształceniem młodzieży oraz
innych inicjatyw młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji
harcerskich i organizacji studenckich;
3. Kultura i uczestnictwo w kulturze:
a. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
b. działania na rzecz upowszechniania dostępu szerokich kręgów społecznych do kultury i
sztuki;
c. promowanie polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego
dziedzictwa kulturowego;
d. pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
e. budowanie dialogu międzypokoleniowego i działania na rzecz osób w wieku
emerytalnym;
f.

budowanie dialogu międzykulturowego i działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

4. Ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego; turystyka i krajoznawstwo; zrównoważony
rozwój:
a. edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz promowanie wiedzy z zakresu sozologii i
ekologii;
b. budowa i promowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju;
c. rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz
zwiększanie ich wpływu na podejmowane decyzje w zakresie ochrony środowiska,
inwestycji i kierunków rozwoju,
d. promocja walorów turystyczno-krajobrazowych Polski w kraju i zagranicą, w tym w
szczególności możliwości uprawiania aktywnej, rodzinnej i odpowiedzialnej turystyki
na terenie Polski;
e. propagowanie i organizowanie aktywnych, odpowiedzialnych form turystyki, turystyki
edukacyjnej,

kulturowej,

historycznej,

zdrowotnej,

społecznej

i

społeczno-wychowawczej, ekoturystyki, oraz działalności na rzecz wypoczynku dzieci i
młodzieży;
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§5
2. Realizacja celów Fundacji następuje poprzez:
A. działalność informacyjną, wydawniczą, publicystyczną, promocyjną i szkoleniową, w tym
między innymi: organizowanie spotkań, wykładów, szkoleń, seminariów, konferencji, wystaw i
targów, tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali, serwisów, forum, list
dyskusyjnych, banku informacji oraz wydawanie, wspieranie, tworzenie publikacji, albumów,
książek,

czasopism,

broszur,

informatorów,

audycji,

filmów

i

innych

publikacji

multimedialnych.
B. przygotowywanie programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz
kształtowanie postaw patriotycznych, prorodzinnych i proekologicznych, w tym inicjowanie,
organizowanie, prowadzenie, wspieranie seminariów, warsztatów, wykładów, konferencji,
szkoleń, konsultacji, konkursów, wystaw, koncertów i wydarzeń kulturalnych w zakresie
służącym realizacji celów Fundacji.
C. prowadzenie prac analitycznych i badawczych dotyczących zagadnień związanych z celami
Fundacji, w tym: sporządzanie i publikowanie analiz, ekspertyz i opinii;
D. promocja i organizacja wymian, wolontariatu, praktyk i staży krajowych i międzynarodowych;
E. realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
F. organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych i wychowawczych, badawczych i innych,
których działalność jest związana z realizowaniem celów Fundacji;
G. współpracę z instytucjami i organizacjami publicznymi, pozarządowymi, naukowymi,
gospodarczymi i przedsiębiorstwami w kraju i za granicą, w zakresie realizacji celów Fundacji;
H. organizowanie, współorganizowanie, prowadzenie, finansowanie lub promowanie działalności
organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych;
I.

organizowanie, współorganizowanie, prowadzenie, finansowanie lub promowanie aktywnych
imprez turystycznych, imprez turystyki kwalifikowanej, ekoturystyki, obozów, rajdów,
wypoczynku w Polsce, w szczególności dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi i osób
niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;

J. Promocję i organizację wolontariatu, w tym w szczególności wolontariatu rodzinnego,
wolontariatu młodzieży;
§6
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną na mocy art. 331
Kodeksu cywilnego, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji, jak również wspierać lub
wzmacniać działania organów administracji publicznej w zakresie zadań publicznych ze sfery
dotyczącej działalności statutowej Fundacji.
4

