Nazwa stowarzyszenia
Siedziba i adres stowarzyszenia
Teren działalności
Data wydania postanowienia z
sądu oraz wpis do rejestru
Cele stowarzyszenia

Fundacja WARTO WIERZYĆ W KOLBUSZOWEJ
ul. Bolesława Prusa 2, 36-100 Kolbuszowa
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej
KRS 466471
20-06-2013r.
Celami Fundacji jest:
1) pomoc i wsparcie instytucji ściśle związanych z działalnością
mającą na celu polepszenie bytu dzieci (przedszkola, domy
dziecka, rodzinne domy dziecka, domy samotnej matki, inne),
2) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju
dzieci, w szczególności:
- ochrony i promocji zdrowia, w tym wspierania i prowadzenia
młodzieży, w tym wspierania placówek szkolno-oświatowych;
- integracji i wspierania inicjatywy lokalnej społeczności,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych ukierunkowanych na rozwój dzieci i młodzieży,
- działalności charytatywnej ukierunkowanej głównie na dzieci
i młodzież;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży;
3) działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom

i

osobom

w

trudnej

sytuacji

życiowej

oraz

wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
4) działalność charytatywna,
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
7) działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą,
8) działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
9)

propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii

w zakresie pomocy dzieciom

i młodzieży w celu

ich

prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz stawania
się pełnosprawnymi członkami społeczeństwa,
10) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi
jest: działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury
fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci
i młodzieży

11) pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich

Sposoby realizacji celów
stowarzyszenia

Działania będą realizowane między innymi poprzez:
a) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na
działalność Fundacji;
b) dofinansowanie kolonii zimowych i letnich, wycieczek,
konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze
edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym dla dzieci
i młodzieży z Przedszkoli, Domów Dziecka, Rodzinnych Domów
Dziecka, jak i dzieci z ubogich rodzin.
c) wspieranie finansowe i materialne Przedszkoli, Domów
Dziecka, Domów Samotnej Matki, Rodzinnych Domów Dziecka
oraz rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej w zakresie
wyposażenia pomieszczeń, remontów pomieszczeń.
d)

organizowanie

i

prowadzeni

specjalistycznych

szkoleń

nauczycieli, pedagogów i pracowników personelu pomocniczego
w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i naukowych.
e) wspieranie modernizacji budynków i pomieszczeń przedszkoli,
Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka, Domów Samotnej
Matki,
f) bezpłatne wydawanie żywności, odzieży, przyborów szkolnych
itp., dla potrzebujących dzieci i młodzieży,
g) organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych
działalnością statutową fundacji,
h) organizacja i rozdział darów,
i) promowanie i organizowanie wolontariatu,
j) organizowanie zbiórek pieniężnych i imprez publicznych,
k) organizowanie profesjonalnej pomocy (psychologicznej) dla
dzieci i młodzieży,
l) organizowanie publicznych zbiórek funduszy na realizację
celów

Fundacji,

m) wspieranie innych osób prawnych i fizycznych, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji
n) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz
instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie

niezbędnym dla realizacji celów Fundacji
Dane dotyczące składu zarządu Anna Mroszczyk- Prezes Zarządu Fundacji
Krzysztof Kubiś- Organ Nadzoru
Regina Roszczyk – Organ Nadzoru
Dane dot. sposobu
reprezentowania
stowarzyszenia i zaciąganie
zobowiązań majątkowych

Zarząd kieruje pracą Fundacji, odpowiada za realizację jej celów
i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
komplementacji Rady Fundacji.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
- uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji
- zarządzanie majątkiem Fundacji
- przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów
Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa Prezes Zarządu
jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
Zarząd może ustanowić pełnomocników.

Likwidacja stowarzyszenia

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla
którego została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania
środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd
w drodze wspólnej uchwały z Fundatorami.
3. Zarząd wskaże odrębną uchwałą likwidatora Fundacji.
4. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dopiskiem
„w likwidacji”
5. Fundator decyduje o przeznaczeniu majątku fundacji po jej
likwidacji.

Uwagi

