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Nazwa Fundacji  Fundacja LEGAR    

Siedziba i adres Fundacji 
Ul. Rzeszowska 11 
36-100 Kolbuszowa   

Teren działalności 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy 
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów 
Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

Data wydania 
postanowienia z sądu oraz 
wpis do rejestru 

21.02.2022 r.  
Nr KRS 955215 

Cele Fundacji 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej 
o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie: 
1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych. 

3. Zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
prowadzenie działalności promujące zatrudnienie i aktywizację 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

4. Świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej, w tym niesieni pomocy najuboższym, 
które dotknął problem bezdomności, zmierzające do 
wyrównywania szans tych osób w społeczeństwie oraz poprawy 
sytuacji życiowej tychże osób.  

5. Działalność zmierzająca do zwiększenia zatrudnienia, dostępu do 
zasobów pracy oraz zwiększania szans na włączenie/integrację i 
reintegrację społeczną osób i rodzin znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej i zawodowej. 

6. Działalność na rzecz zmniejszenia poziomu biedy i wykluczenia 
społecznego na terenie województwa podkarpackiego.  

7. Rozwój nowych form wsparcia indywidulanego i środowiskowego 
umożliwiających integrację zawodową i społeczną grupom 
szczególnie narażonych na życie w ubóstwie oraz osobom ze 
specyficznymi trudnościami na rynku pracy.  

8. Działalność wspomagająca rozwój oraz integrację wspólnot i 
społeczności lokalnych. 

9. Działalność na rzecz wzrostu aktywności osób mających trudności 
z wejściem i utrzymaniem na rynku pracy oraz działalność mająca 
na celu pobudzenie i wspieranie inicjatywy rozwoju regionalnego, 
a w szczególności stworzenie inwestycji umożliwiającej tworzenie 
lub utrzymanie stałych miejsc pracy.  

10. Prowadzenie działalności wspomagającej edukację osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, celem podniesienia ich 
kwalifikacji zawodowych i zwiększenia szans na rynku pracy oraz 
poprawy jakości życia codziennego tychże osób. 
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11. Podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym w zakresie aktywizacji zawodowej tychże osób 
mającej na celu przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, 
marginalizacji społecznej, przemocy, patologiom społecznym oraz 
wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym. 

12. Prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, 
szkoleniowo i informacyjnie osoby wykluczone społecznie, w 
zakresie umożliwienia im aktywizacji zawodowej oraz poprawy ich 
sytuacji w społeczeństwie. 

13. Działalność samopomocowa oraz społeczna i oświatowo-
kulturalna na rzecz zatrudnionych pracowników wywodzących się 
z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich 
środowiska lokalnego. 

14. Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym. 

15. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. 

16. Działalność w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska i 
dziedzictwa przyrodniczego.  

17. Zwiększenie zaangażowania obywateli w tworzeniu 
przedsiębiorstw lub wspierania przedsiębiorczości lokalnej oraz 
regionalnej. 

18. Zwiększenie uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji 
mających wpływ na rozwój ich przedsiębiorstw.  

19. Zwiększenie wiedzy i umiejętności skutecznego działania, 
samoorganizacji oraz aktywności obywateli w zakresie 
przedsiębiorczości. 

20. Zwiększenie wiedzy i umiejętności skutecznego działania, 
samoorganizacji oraz tworzenia przedsiębiorstw szczególnie 
wśród młodzieży.  

21. Promocja i wsparcie ekologicznych przedsiębiorstw, wydarzeń, 
produktów i usług. 

22. Zaspokajanie potrzeb środowiska lokalnego związanych z edukacją 
ekologiczną - ochroną środowiska ekologicznego.  

23. Stosowanie praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu, w tym działalność prospołeczna i pro środowiskowa, 
mająca na celu dobro społeczne oraz dbanie o środowisko. 

24. Działalność wspomagająca rozwój ekonomii społecznej. 
25. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej poprzez 

wykorzystywanie zasobów ludzkich, uzupełnianie działania 
sektora prywatnego i publicznego, zmniejszające zagrożenie 
wykluczenia społecznego, a także łagodzące napięcia i 
dysproporcje społeczne. 

26. Działalność oparta na kluczowych zasadach współżycia 
społecznego oraz wartościach, takich jak: solidarność, 
partycypacja i samorządowość mająca na celu wzmocnienie 
społeczeństwa obywatelskiego.  

27. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej zapewniających 
dbałość o środowisko. 

28. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. 
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29. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej. 
30. Dobroczynność. 
31. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.  

Sposoby realizacji celów 
Fundacji 

Fundacja realizuje swoje statutowe przede wszystkim poprzez: 
1. Tworzenie miejsc pracy, staży i przyuczenia dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
2. Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia szans dla 

rozwoju zawodowego oraz zdobycia doświadczenia 
zawodowego przez grupy zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

3. Stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i 
wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, 
organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, 
którym bliskie są problemy osób wykluczonych społecznie.  

4. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, 
szczególnie na drodze wyzwalania inicjatyw wśród osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

5. Prowadzenie działań mających na celu odbudowanie i 
podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu 
pracy, zamieszkania lub pobytu przez zatrudnionych 
pracowników wywodzących się z kręgu osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym m.in. poprzez organizację 
spotkań/wyjazdów integracyjnych, zapewnienie 
nieodpłatnego dostępu do psychologa/psychoterapeuty, 
zapewnianie darmowych posiłków, zakup paczek 
świątecznych dla rodzin pracowników, wspólne 
przygotowywanie opraw świątecznych, organizację szkoleń 
kompetencji „twardych” oraz „miękkich”. 

6. Organizowanie oraz sfinansowanie na rzecz zatrudnionych 
osób wywodzących się z kręgu zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, imprez integracyjnych, zajęć rekreacyjnych i 
sportowych (siłownia, aerobik, joga, wspólne wyjście na 
basen, bilard, kręgle itp.), wspólnych wyjść towarzyskich 
(ogniska, kino, teatr, muzeum itp.). 

7. Realizację innych działań pomocowych na rzecz 
zatrudnionych osób pochodzących z kręgu zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

8. Prowadzenie działań mających na celu przywrócenie na rynek 
pracy osób zagrożonych wkluczeniem ora odbudowanie i 
podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy 
na rynku pracy. 

9. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 
znalezieniu satysfakcjonującej pracy. 

10. Wdrożenie dokumentu „dobrych praktyk” dotyczącego 
racjonalnego gospodarowania odpadami powstającymi z 
bieżącej działalności Fundacji.  

11. Organizację i uczestnictwo w szkoleniach, targach, 
konferencjach, seminariach i innych eventach z zakresu 
ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
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12. Organizowanie akcji społecznych, kulturalnych oraz innych 
przedsięwzięć o podobnym charakterze oraz posykiwanie 
funduszy na te cele.  

13. Organizowanie zbiórek publicznych, konkursów, loterii 
fantowych, kwest, bali okolicznościowych, z których dochód 
przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.  

14. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych z 
wszelkich dostępnych prawnie źródeł. 

15. Uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z 
celami Fundacji. 

16. Organizowanie aukcji, kiermaszów, targów, festynów, 
koncertów, spektakli, festiwali itp. służących lokalnemu 
ożywieniu kulturalnemu, naukowemu i gospodarczemu. 

17. Współpracę z podmiotami, których zakres działalności jest 
tożsamy z wybranymi celami Fundacji, w tym z samorządami, 
ośrodkami, instytucjami, organizacji i osobami 
indywidulanymi w kraju i za granicą.  

18. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób, podmiotów i 
instytucji realizujących inicjatywy zgodne z celami Fundacji. 

19. Promocję prowadzonej działalności społecznej użyteczności 
publicznej w zasobach internetu, a także w lokalnych 
ogłoszeniach.  

20. Darowizny na rzecz podmiotów i osób potrzebujących. 
21. Organizacja szkoleń/wykładów skierowanych do dzieci w 

obszarze cyberprzemocy. 
22. Inne działania sprzyjające realizacji rozwojowi statutowych 

celów Fundacji.  

Dane dotyczące składu 
zarządu 

Prezes Zarządu – Grzegorz Zywar  
 

Dane dot. sposobu 
reprezentowania Fundacji 
i zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach 
majątkowych, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.     

Likwidacja Fundacji  
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i 
majątku. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.     

Uwagi  


