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ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO
DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY



STATUT FUNDACJI "HOBBIT"




          Rozdział I
Postanowienia ogólne.
 1

Fundacja HOBBIT zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez fundatorów założycieli wymienionych w akcie erekcyjnym, sporządzonym przez notariusza mgr Danutę Prus dnia szesnastego marca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego roku ( 16.03.1992 r. ) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1.
 2

Siedzibą Fundacji jest Wrocław, a terenem jej działania Rzeczpospolita Polska, a także obszar innych krajów.
 3

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Rozdział II

Cele i środki działania Fundacji.
 4

	Podstawowym celem Fundacji jest organizowanie różnorodnych form zajęć dla dzieci i młodzieży mającej na względzie ich prawidłowe wychowanie i przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Ponadto celem Fundacji jest:
	pobudzenie zachowań proekologicznych i sama ekologia; 

uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zjawiska ze strefy kultury i sztuki oraz tworzenie nowych wartości w tych dziedzinach;
	działalność na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
szeroko pojęta edukacja kulturalna i artystyczna, służąca promocji kultury i sztuki, wspierająca środowiska twórcze;
	inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury.
wspieranie inicjatyw lokalnych i ogólnopolskich służących powstawaniu
sztuki i kultury;
psychoedukacja dzieci, młodzieży i dorosłych (różnych grup społecznych).
niesienie pomocy, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
działanie na rzecz pomocy osobom zagrożonym dyskryminacją społeczną poprzez umożliwienie im dostępu do dóbr kultury i edukacji;
	promocja i organizacja wolontariatu;
	popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;

rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
	inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
	inicjowanie i realizowanie zadań służących poprawie sytuacji osób starszych oraz niepełnosprawnych.
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
	wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
	działalność charytatywna,

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
ochrona i promocja zdrowia,
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
działania w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
działania w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
pomoc Polonii i Polakom za granicą,
działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
	działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych.
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Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:
1. 	Organizowanie i finansowanie szkoleń:
a) 	marynistycznych,
b) 	muzycznych,
c) 	plastycznych,
d) 	językowych,
e) 	teatralnych,
f) 	ekologicznych, 
g) 	żeglarskich,
h) 	wioślarskich,
i) 	motorowodnych.
2. 	Organizowanie i finansowanie przeglądów muzycznych.
3. 	Organizowanie i finansowanie zajęć i zawodów sportowych i żeglarskich.
4. 	Organizowanie i finansowanie form wypoczynku takich jak np.:
a) biwaki,
b) rajdy,
c) wycieczki,
d) obozy i rejsy.

5. 	Finansowanie publikacji i akcji szkoleniowych.
6. 	Organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, staży, praktyk  i wyjazdów studyjnych.
7. 	Realizację programów prospołecznych.
8. 	Realizację kampanii społecznych.
9. 	Prowadzenie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i obywatelskiego oraz mediacji.
10. 	Wspieranie działań i przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego w zakresie zwalczania dyskryminacji, rozwoju kultury, nauki, edukacji i rozwoju lokalnego.
11. 	Współpracę z rządowymi i pozarządowymi instytucjami polskimi i europejskimi oraz innymi zagranicznymi organami samorządowymi, zagranicznymi i krajowymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi (w tym szkołami i uczelniami).
12. 	Inicjowanie i organizowanie wystaw, imprez masowych oraz integracyjnych.
13. 	Finansowanie rozbudowy i eksploatacji infrastruktury ekologicznej w szerokim tego słowa znaczeniu. 
14. 	Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie obejmującym cele Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek Fundacji.
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Majątek Fundacji stanowią:
1. 	Kapitał założycielski wniesiony przez fundatorów założycieli odpowiadający kwocie 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych)
2. 	Nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację.
3. 	Środki finansowe pochodzące z :
a) 	odsetek  od wkładów na rachunkach bankowych, kredytów, pożyczek,
b) 	dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,
c) 	subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
d) 	zbiórek publicznych i innych źródeł.
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	Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, której szczegółowy zakres określi Zarząd w odrębnej uchwale.
	Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
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1. 	Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także (z zastrzeżeniem ust. 2) na pokrycie kosztów jej utrzymania.
2. 	Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1, chyba, że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają być zużyte.
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Umowy pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Fundacji wymagają dla swej ważności podpisania jednoosobowo przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu. 




Rozdział IV
Władze Fundacji i organizacja ich pracy.
 10
Władzami Fundacji są:
1. 	 Rada Fundacji,
2. 	Zarząd.
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Rada Fundacji składa się od 1 do 3 osób, powołanych przez Zarząd na okres 2 lat. 
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Do kompetencji Rady należy powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
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1. 	Uchwały Rady zapadają jednomyślnie w głosowaniu jawnym w obecności wszystkich członków Rady.
2. 	Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się nie rzadziej niż raz na rok.
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Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz 1-3 członków Zarządu.
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	Do kompetencji zarządu należy:
	Ustalenie statutu Fundacji i jego zmiana.

Wytyczenie głównych kierunków działania Fundacji.
Zatwierdzanie bilansów.
Zatwierdzenie wieloletnich programów i rocznych planów oraz sprawozdań.
Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

	Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie niemożności podjęcia uchwały głos Prezesa liczy się podwójnie. Zarząd Fundacji może ustalić, że Prezes i inni członkowie Zarządu w zależności od potrzeb mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę. Warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji w oparciu o regulamin wynagrodzeń.


Rozdział V

Likwidacja Fundacji i postanowienia końcowe.
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W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe składniki tego majątku mają być przekazane na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem dla dzieci biednych i osieroconych.
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Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie.
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Zmiana statutu może nastąpić w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.

