Fundacja „TAK JAK ORKA”
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STATUT
Paragraf 1
Postanowienia ogólne
Fundacja pod nazwą Fundacja Tak jak ORKA, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Agatę Pytel, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym
(Relertorium A numer 167/2021) sporządzonym przez Notariusza Aleksandra
Dawida w dniu 13.01.2021, działa na podstawie niniejszego statutu, przepisów
prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach.
Fundacja powstała z inspiracji i zaangażowania społecznego Dominki Wilczok.
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
Fundacja ma osobowość prawną
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Fundacja może ustanawiać dyplomy, certyfikaty, odznaki, medale honorowe
i przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym
przyczyniającym się do promowania i realizacji celów Fundacji.
Paragraf 2
Siedziba i teren działania
Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
Paragraf

3
Cele i zasady działania Fundacji
I/ Celem Fundacji jest społeczna i charytatywna pomoc osobom zmagającym się
z barierami społecznymi, zawodowymi i rodzinnymi u podstaw, których leży wiek
i schorzenia, na które cierpią seniorzy, w tym:
1. Pokazywanie, że data urodzenia nie jest wyznacznikiem skali możliwości;
2. Zwalczanie szkodliwych stereotypów dotyczących wieku;
3. Przełamywanie psychologicznej bariery zawierającej się w zwrocie: „czynności
stosowne do wieku”;
4. Motywowanie przedsiębiorców do zatrudniania seniorów dla zrównoważenia
wiekowego zespołu zatrudnionych pracowników i otwarcia się na szeroką grupę
klientów;
5. Promowanie tezy, że człowiek jest wartościowy społecznie bez względu na wiek;
6. Organizowanie,
sprawowanie
patronatów
oraz
zachęcanie
do
międzypokoleniowych wspólnych przedsięwzięć;

7. Organizowanie ludzi w różnym wieku, w grupy o wspólnych zainteresowaniach,
które będą mogły dołączyć do społeczności beneficjentów Fundacji;
8. Opracowanie techniczne programu ułatwiającego aktywne życie społeczne
seniorów i umieszczenie go na stronie internetowej Fundacji;
9. Promowanie radości życia niezależnie od wieku i aktywne współdziałanie;
10. Wspieranie społeczeństwa
w tym seniorów przez tworzenie narzędzi
ułatwiających zdrowy, aktywny tryb życia, w tym krzewienie pozytywnego
myślenia, co łącznie przyczynia się do opóźnienia faktycznej starości;
11. Popularyzowanie tezy, że starość nie jest smutna lecz ubrana w jasne kolory;
12. Promowanie działań zmierzających do opóźnienia demencji;
13. Popularyzowanie wiedzy o demencji, w tym szczególnie choroby Alzheimera;
14. Kształcenie ludzi młodych do przejęcia roli „koordynatora przetrwania choroby”
i wskazania jak wielką rolę do spełnienia ma młody człowiek w rodzinie, której
członkiem jest osoba dotknięta nieuleczalną chorobą.
15. Inicjowanie, wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie znoszenia
marginalizowania seniorów.
II/ Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie bloga, strony internetowej, kanałów mediów społecznościowych
2. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji;
3. Organizowanie grup społecznych łączących ludzi z różnych grup wiekowych;
4. Współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi oraz polskimi
i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami w
zakresie działalności zgodnej z celami Fundacji;
5. Tworzenie platform do kontaktów wzajemnego wsparcia oraz wymiany pomysłów
i doświadczeń;
6. Promowanie edukacji, prowadzenie i promowanie działalności wydawniczej.
7. Rzecznictwo interesów seniorów
8. Opracowywanie materiałów promocyjnych oraz innych służących profilaktyce
demencji;
9. Inną pomoc zgodną z celami Fundacji.
III/ Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.
Paragraf 4

Majątek i dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych
oraz inne mienie przez Fundację w trakcie jej działalności.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji, subwencji i grantów podmiotów mających swoje siedziby w Polsce i za
granicą, oraz osób fizycznych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji w tym odsetek bankowych;

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność
statutową i może być użyta na realizację celów fundacji z poszanowaniem woli
spadkobierców i donatorów;
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami;
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu lub nie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Paragraf 5
Władze Fundacji i sposób reprezentacji
1. Władzą Fundacji jest jej Zarząd.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołany jest przez fundatora, który staje się
jednocześnie pierwszym Prezesem Zarządu;
3. Zarząd może składać się z nie więcej niż trzech osób;
4. Zarząd powołuje się na czas nieoznaczony;
5. Jeżeli którykolwiek z członków Zarządu (za wyjątkiem fundatora) podejmuje
działania sprzeczne z celem działalności fundacji, naruszające jej dobre imię lub
w inny sposób szkodzące Fundacji, może być odwołany;
6. Do odwołania członka Zarządu uprawniony jest fundator Fundacji i dokonuje go
przez złożenie pisemnego oświadczenia, które podlega doręczeniu na ostatni
wskazany fundatorowi adres;
7. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, Prezes Zarządu Fundacji wybierany jest
jednogłośnie przez cały Zarząd;
8. Każdy członek może zrezygnować z pełnienia funkcji przez złożenie pisemnego
oświadczenia, członek zarządu niebędący fundatorem składa takie oświadczenie
fundatorowi;
9. Członkowie Zarządu nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu
interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
10. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał;
11. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, decyzje w formie uchwał podejmuje większością
głosów osób obecnych na spotkaniu, jeżeli zarząd jest dwuosobowy decydujący
głos przysługuje Prezesowi (za wyjątkiem powoływania członka Zarządu
Fundacji);
12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
13. Zarząd pracuje na spotkaniach które odbywają się przynajmniej jeden raz na
kwartał;
14. Spotkanie Zarządu zwołuje Prezes, a o spotkaniu muszą zostać poinformowani
wszyscy członkowie Zarządu.
15. Ze spotkania sporządza się protokół spotkania.
16. Spotkaniem kieruje Prezes Zarządu;
17. Na każdy spotkaniu omawiane są bieżące sprawy Fundacji jak i strategia
przyszłego działania;

18. Do kompetencji zarządu należy w szczególności:
a. Uchwalanie rocznych planów działania fundacji oraz planów finansowych
b. Uchwalanie regulaminów
c. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
d. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji oraz faktycznego wynagrodzenia pracownika Fundacji.
e. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
f. Występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę statutu Fundacji
połączenie z inną fundacją, likwidację Fundacji;
19. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;
20. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu lub członek
Zarządu, każdy z nich samodzielnie;
21. W każdej sprawie majątkowej wymagana jest uprzednia zgoda Prezesa;
22. Sprawozdania roczne z działalności Fundacji sporządzane będą w terminie do
dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok sprawozdawczy, za
wyjątkiem pierwszego sprawozdania, które będzie sporządzone nie później niż w
trzy miesiące po rozpoczęciu działalności. Każde kolejne sprawozdanie
sporządzane jest w terminie jak wyżej, to jest do dnia 31 stycznia;
23. Aby dać wyraz poszanowania dla dotychczasowej działalności Dominiki Wilczok,
może ona brać udział (bez formalnego prawa głosu) w posiedzeniach Zarządu
i wyrażać swoją opinię; opinia ta nie ma w żadnym aspekcie charakteru
wiążącego, ani nie jest warunkiem dla podejmowania przez Zarząd decyzji.
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Paragraf 6
Postanowienia końcowe
Zmiany statutu Fundacji mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja
została ustanowiona;
Do wprowadzania zmian w statucie upoważniony jest jedynie prezes zarządu
fundacji;
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku;
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd;
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać
przeznaczone na rzecz działających w Polsce fundacji o zbliżonych celach.
Statut został sporządzony 13.01.2021
Agata Pytel
Fundator

