STATUT FUNDACJI AKTYWIZACJI SENIORÓW TERAZ
Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§1
Fundacja działająca na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Fundacja Aktywizacji
Seniorów Teraz zwana jest dalej „Fundacją”. Fundacja może używać nazwy skróconej: FAST.
Fundacja ustanowiona została przez Katarzynę Szober-Pawletta zwaną dalej „Fundatorką”
aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Wojciecha Radtke w dniu 22 sierpnia
2017 roku.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku
oraz niniejszego statutu.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje właściwy minister do spraw polityki społecznej.
§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego,
prawa obowiązującego w RP oraz prawa zagranicznego.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
4. Fundacja dla realizacji celów niniejszego statutu może powoływać oddziały, filie i inne
placówki wyspecjalizowane w kraju i poza jego granicami.
§3
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta
z ochrony prawnej.
2. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
Rozdział II
Cele i zasady działania
§4
1. Celem Fundacji jest:
1) Wspieranie aktywności społecznej, a zwłaszcza seniorów (osób powyżej 50 roku życia)
poprzez zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne i aktorskie.
2) Podnoszenie jakości życia społecznego, a zwłaszcza seniorów poprzez promowanie
zdrowego stylu życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie się).
3) Wyrównanie szans społecznych, a zwłaszcza seniorów zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym poprzez naukę obsługi komputera, Internetu (załatwiania przez Internet spraw
urzędowych, bankowych i zdrowotnych, a także utrzymywania kontaktów z bliskimi
członkami rodziny, którzy wyjechali zagranicę).

4) Wspieranie kształcenia ustawicznego i pozaszkolnego społeczeństwa, a zwłaszcza
seniorów.
5) Wspieranie rozwoju psychofizycznego społeczeństwa, a zwłaszcza seniorów poprzez
kinezyterapię, hipoterapię, dogoterapię, muzykoterapię, choreoterapię, chromoterapię,
artterapię, biblioterapię i poezjoterapię, sylwoterapię (terapia wykorzystująca spacery po
lesie), talasoterapię (terapia wykorzystująca spacery brzegiem morza), oraz szeroko
rozumianą psychoterapię i terapię zajęciową.
6) Wspieranie rozwoju kulturalnego i religijnego, poprzez wyjazdy pod kątem poznawania
innych kultur, religii i zwyczajów oraz poprzez organizowanie pielgrzymek.
7) Wspieranie aktywności turystyczno-przyrodniczej oraz turystyczno-historycznej
(poznawanie własnego regionu, całej Polski, Unii Europejskiej oraz innych krajów spoza
Unii Europejskiej).
8) Wspieranie dialogu międzykulturowego i tolerancji, m.in. poprzez naukę języka
migowego, języków obcych.
9) Promocja integracji europejskiej oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
10) Inicjowanie i realizacja działań rozwiązujących problemy społeczne, a zwłaszcza problemy
seniorów i ich rodzin.
11) Inicjowanie i popieranie tworzenia siłowni zewnętrznych i miejsc do odpoczynku, np.:
tworzenie zielonych skwerów, aranżowanie podwórek, stawianie ławek i obsadzanie
zielenią miejsc, w których będą one przydatne.
12) Ochrona i promocja zdrowia społeczeństwa, a zwłaszcza seniorów.
13) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza seniorów niepełnosprawnych.
14) Działania na rzecz osób, które doznały szkody lub krzywdy na skutek zastosowania
względem nich lub członka ich rodziny represji
15) Działania na rzecz osób, zwłaszcza po 50 roku życia, które doznały szkody, krzywdy lub
poważniejszych konsekwencji finansowych na skutek pandemii lub innych klęsk
żywiołowych, a także wojny i ataków terrorystycznych
16) Działania na rzecz przedsiębiorstw, firm i działalności jednoosobowych, a zwłaszcza
osób zarządzających tymi firmami po 50 roku życia, które wskutek pandemii, klęski
żywiołowej, wojny lub ataków terrorystycznych doznały szkody, krzywdy lub
poważniejszych konsekwencji finansowych
17) Działania finansowe i pozafinansowe na rzecz przedsiębiorstw, firm i działalności
jednoosobowych, które wskutek pandemii, klęski żywiołowej, wojny lub ataków
terrorystycznych nie są w stanie utrzymać miejsc pracy, opłacać zobowiązań, czynszów,
kredytów i leasingów oraz w normalny sposób kontynuować swojej działalności
18) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
19) Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, a zwłaszcza seniorów oraz działalność na
rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
20) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, również seniorów pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, lub seniorów, którzy ze względu na niskie renty
i emerytury mają potrzebę zdobycia dodatkowej pracy.
21) Prowadzenie klubów integracji społecznej, a zwłaszcza klubów seniora.
§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie warsztatów, spotkań, happeningów, działań szkoleniowych, edukacyjnych,
seminariów, wykładów, konferencji, prezentacji, wystaw, konkursów, eventów,
koncertów; wydawanie ulotek, plakatów, broszur, artykułów, książek; organizowanie
wydarzeń, punktów doradztwa, mobilnych punktów doradztwa, oraz działań poprzez
szeroko pojętą współpracę z mediami;

2) podejmowanie działań na rzecz rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego,
psychofizycznego;
3) organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej, jak treningi sportowe, wycieczki,
wyjazdy, imprezy sportowe i rekreacyjne;
4) współpracę z organizacjami, firmami i osobami prywatnymi, działającymi na rzecz ofiar
przemocy, również wśród seniorów; pomoc psychologiczną w takich sytuacjach;
5) podejmowanie wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom,
również wśród seniorów, terapię uzależnień i współuzależnieni, terapię DDA;
6) organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami
na rzecz zdrowia, zwłaszcza zdrowia seniorów;
7) prowadzenie punktów doradztwa i współpracy z lekarzami różnych specjalizacji, badania
podstawowe i prelekcje; w tym wsparcie dla kobiet w okresie menopauzy;
8) wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi oraz dla osób
u których ktoś bliski cierpi na choroby onkologiczne;
9) organizowanie, koordynowanie i współpraca z osobami prywatnymi, wszelkiego rodzaju
akcjami i inicjatywami promującymi zdrowy tryb życia;
10) organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami,
przyczyniającymi się do budowania komunikacji pomiędzy obywatelami Polski i innych
krajów;
11) organizowanie działań w celu wspierania aktywizacji zawodowej w każdym wieku;
12) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, firmami, i osobami prywatnymi,
które poprzez swoją działalność, utożsamiają się z celami statutowymi Fundacji;
13) podejmowanie wszelkich działań na rzecz osób, a zwłaszcza seniorów w kryzysie
rodzinnym, finansowym, fizycznym i psychicznym;
14) organizowanie pomocy prawnej dla osób, a zwłaszcza seniorów, którzy zostali oszukani
lub wykorzystani pod kątem finansowym, mieszkaniowym, i innym, oraz którzy zawarli
nieuczciwe umowy z parabankami, operatorami, członkami rodziny, znajomymi, itp.
15) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów zgodnych z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 złotych (jeden tysiąc
złotych zero groszy) przekazany przez Fundatorkę w akcie fundacyjnym.
2. Majątek Fundacji może stanowić inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§7
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe składające z:
1) dotacji, subwencji, darowizn od osób prawnych z kraju i z zagranicy;
2) darowizn oraz spadków i zapisów od osób fizycznych;
3) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych;
4) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
6) środków znajdujących się na kontach Fundacji;
7) odsetek bankowych;
8) nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych nabytych przez Fundację;
9) nawiązek i innych wpływów.

2. Dochody z dotacji, darowizn i spadków oraz zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej, na zasadach przewidzianych
w niniejszym statucie.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody osiągnięte przez Fundację przeznaczone są na jej cele statutowe.
Rozdział IV
Działalność gospodarcza

1.
2.
3.
4.
5.

§8
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na realizację
celów statutowych Fundacji oraz na jej rozwój.
Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub poprzez
wyodrębniony w jej strukturze pod wzglądem finansowo-księgowym jednostkę gospodarczą.
Fundacja może udzielać prokury w zakresie czynności związanych z prowadzeniem przez nią
działalności gospodarczej.
Fundacja może posiadać udziały w spółkach handlowych i w innych podmiotach
gospodarczych.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w celu realizacji swoich zadań
statutowych, w zakresie ustalonym wolą Fundatorki, w kraju i za granicą, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział V
Organy Fundacji
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§9
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Zarząd powołuje Fundatorka, która może wchodzić w skład Zarządu.
Zarząd składa się z 1-5 osób w tym: Prezesa Zarządu.
Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:
1) rezygnacji z członkowstwa
2) odwołania z członkowstwa z powodu nienależytego wypełniania funkcji członkowstwa
oraz istotnego naruszenia postanowień Statutu
3) na skutek śmierci
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku cywilno-prawnym pracy
lub w stosunku pracy, także na stanowisku niezwiązanym z obowiązkami Zarządu,
a potrzebnym do realizacji celów Fundacji.
Fundacja może zatrudniać pracowników, w tym członków Zarządu i Fundatorkę.

§10
1. Do obowiązków Zarządu należą w szczególności:
1) reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, dbanie o jej rozwój i realizację celów Fundacji
zgodnie z prawem i niniejszym Statutem;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
4) przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów
finansowych;
5) sporządzanie sprawozdań z działania Fundacji;
6) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników;
7) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją
oraz likwidacji Fundacji.
Rozdział VI
Sposób reprezentacji
§11
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych mogą składać
samodzielnie Prezes lub Wiceprezes.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji
może składać jednorazowo Prezes lub Wiceprezes.
Rozdział VII
Połączenie z inną fundacją
§12
1. Fundacja może połączyć się 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.
3. W sprawie połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Fundatorka.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§13
Fundatorka w każdym czasie może zmienić samodzielnie statut Fundacji.
§14
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka.
2. W przypadku likwidacji Fundacji, których przyczyny określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1984
roku o fundacjach, likwidatorem Fundacji zostaje jej dotychczasowy Zarząd.
§15
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

