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Nazwa Fundacji Fundacja „Kwiat” w Kolbuszowej 

Siedziba i adres Fundacji 
ul. Sokołowska 16 
36-100 Kolbuszowa 

Teren działalności Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

Data wydania 
postanowienia z sądu oraz 
wpis do rejestru 

24.04.2017r. 
Nr KRS 674927 

Cele Fundacji 

1. Prowadzenie działalności w zakresie rozwoju dzieci z Zespołem 
Downa, ochrony ich zdrowia oraz ratowania życia, w tym 
wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym 
edukacyjnym i charytatywnym 

2. Udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wychowującym dzieci z 
Zespołem Downa 

3. Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz aktywizacji 
życiowej i zawodowej osób z Zespołem Downa. 

Sposoby realizacji celów 
Fundacji 

1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy organizacyjnej, 
prawnej, rzeczowej i finansowej, na rzecz dzieci z Zespołem 
Downa 

2. Organizowanie i finansowanie 
 Nagród i stypendiów związanych z realizacją celów 

Fundacji 
 Konferencji i seminariów, imprez i konkursów w kraju i 

za granicą 
3. Finansowanie działalności edukacyjnej, leczniczej, 

rehabilitacyjnej i rekreacyjnej prowadzonej na rzecz osób 
objętych opieką Fundacji 

4. Aktywizowanie ludzi nauki i biznesu służące realizacji celów 
Fundacji oraz organizowanie wokół nich ruchu społecznego dla 
realizacji celów Fundacji 

5. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych 
służących realizacji celów statutowych 

6. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej 
oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając 
międzynarodowych, w zakresie objętym celami Fundacji 

Dane dotyczące składu 
zarządu 

1. Śnieżek Paweł - Prezes Zarządu 

Dane dot. sposobu 
reprezentowania Fundacji i 
zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

W przypadku Zarządu Wieloosobowego prawo reprezentacji 
Fundacji i składania oświadczeń woli w jej imieniu przysługuje dwóm 
członkom Zarządu łącznie. 
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Likwidacja Fundacji 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których 
została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i 
majątku. Majątek pozostały po likwidacji fundacji przeznacza się na 
stypendia oraz nagrody naukowe dla dzieci i młodzieży. Decyzję o 
likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów. 

Uwagi  


