STATUT
FUNDCJI „Renesans”
PORADNIA PSYCHOLOGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja
pod
nazwą
„Renesans”
PORADNIA
PSYCHOLOGII
I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
- Joannę Budnowską
- Magdalenę Cwynar
- Katarzynę Opalińską
- Anetę Soprych
- Agnieszkę Strzelec
zwanymi dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Szczecin
§4
1. 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.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
3. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celami Fundacji są:
1. Udostępnianie narzędzi do skutecznego zbalansowania życia prywatnego i
zawodowego dla osób zdecydowanych na kreowanie własnej aktywności oraz
zapobieganie wykluczeniom różnego rodzaju grup społecznych i zawodowych.

2. Stosowanie metodologii psychoedukacji i terapii wraz ze specjalistycznym wsparciem
prawnym i ekonomicznym dla skutecznego łączenia przestrzeni prywatnej i
zawodowej osób objętych pomocą.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promowanie usług ułatwiających utrzymywanie równowagi pomiędzy pracą i życiem
rodzinnym.
2. Różnego rodzaju terapie małżeńskie, wychowania i psychoterapie.
2. Wspieranie inicjatyw przedsiębiorczości.
3. Doradztwo prawne i finansowe.
4. Warsztaty, szkolenia i coaching.
5. Interdyscyplinarne i oparte na nowoczesnych technologiach rozwiązania obejmujące
rożne grupy społeczne (rodzina, rówieśnicy, środowisko zawodowe, aktywizacja
działalności gospodarczej).
6. Tworzenie i koordynację projektów dla społeczności lokalnych wobec których oferta
służb publicznych jest nieskuteczna i niewystarczająca.
7. Wspieranie i promowanie rozwoju osobistego z uwzględnieniem grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
8. Współprace międzynarodowa z podobnymi organizacjami.
9. Warsztaty międzykulturowe których zadaniem jest budowanie społeczeństwa opartego
na wiedzy ponad podziałami kulturowymi.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 400 (czterystu) złotych oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów, o ile
tak wynika z oświadczeń woli tych podmiotów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Organy Fundacji
§ 12
1. Organami fundacji jest Zarząd i Fundatorzy
Fundatorzy
§ 13
1. Fundatorzy są organem doradczym Fundacji.
2. W przypadku śmierci jednego z fundatorów w jego uprawnienia wstępują spadkobiercy.
Zarząd Fundacji.
§ 14
1. Zarząd Fundacji jest trzyosobowy. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes i
Dyrektor Zarządu.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członek Zarządu powoływany jest na okres 3 lat przez Fundatorów.
4. Członkiem Zarządu może być Fundator
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdej chwili przez Fundatorów, ponadto
przestaje pełnić funkcję z chwilą śmierci
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie postanowienia.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Sposób Reprezentacji

§ 16
1. Każdy z członków Zarządu może składać oświadczenie woli samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych przekraczających wartość tysiąca złotych wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu.
Zmiana Statutu
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, ewentualnie osoba upoważniona przez
Fundatora. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 19
W sprawach połączenia z inną Fundacją, do wyrażenia zgody właściwy jest Fundator.
Likwidacja Fundacji
§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
§ 24
Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy.
§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane na
rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

