Statut Fundacji
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Agata Gawlik oraz Aleksandra Knihinicka, zwane dalej fundatorami, ustanowiły
fundację pod nazwą Fundacja Dobry Początek, zwaną dalej "Fundacją", działającą
na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Fundacja została stworzona przez fundatorów aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Natalię Grosz w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul. Ślężna
185/S2, w dniu 08.12.2016 r.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja powstała na czas nieokreślony.
5. Fundatorzy biorą aktywny udział w działalności statutowej fundacji poprzez
tworzenie Zarządu Fundacji.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister zdrowia.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest Strzelin.
2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić także działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może używać skróconej nazwy Dobry Początek.
4. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
5. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe i oddziały.
6. Fundacja może posługiwać się wcześniej ustalonym znakiem graficznym.
7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji.

Rozdział II. Majątek i dochody Fundacji
§3

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł (jednego
tysiąca złotych), a także inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej
działalności.

§4

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:


Darowizn, spadków, zapisów



Dotacji i subwencji osób prawnych



Zbiórek i imprez publicznych



Majątku fundacji



Dochodów z odpłatnej działalności statutowej



Odsetek bankowych



Pożyczek.
§5

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
Rozdział III. Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Celem głównym Fundacji jest działanie na rzecz edukacji zdrowotnej kobiety
w każdym okresie życia oraz jej rodziny, a także podnoszenie jakości opieki
okołoporodowej nad kobietą w ciąży, podczas porodu i w okresie połogu.
2. Cele szczegółowe Fundacji to:



Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw
prozdrowotnych



Propagowanie idei profilaktycznych



Edukacja seksualna



Edukacja przedkoncepcyjna



Kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa



Edukacja i wsparcie rodziców oczekujących dziecka



Wsparcie laktacyjne i edukacja matek



Podnoszenie jakości opieki okołoporodowej

§7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną, w
zakres której wchodzi:



Organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji, kursów, praktyk oraz
innych form edukacji, służących realizacji celów Fundacji



Propagowanie idei Fundacji poprzez organizację akcji, zgromadzeń,
spotkań



Prowadzenie doradztwa i poradnictwa drogą bezpośrednią



Działalność informacyjna, edukacyjna, badawcza oraz wydawnicza
w zakresie realizacji celów statutowych



Współpraca z mediami w celu promocji idei Fundacji i dobrych postaw
społecznych



Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie seksualności człowieka



Promowanie świadomości zdrowotnej i seksualnej społeczeństwa



Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz
innymi instytucjami i organizacjami w zakresie działalności Fundacji



Występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji
administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i
zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie
działalności statutowej



Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji
statutowej działalności oraz wynikające z zadań zleconych przez władze
statutowe.

2. Fundacja może realizować swoje statutowe cele zwłaszcza w ramach nieodpłatnej
i odpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na
zasadach określonych przez Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§8

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

2. Fundatorzy Fundacji wchodzą w skład pierwszego Zarządu i stają na jego czele,
jako Prezes i Wiceprezes Zarządu.
3. W skład Zarządu wchodzą 2 osoby, w tym:


Prezes



Wiceprezes

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Wybór nowego Zarządu następuje na zasadzie uchwały Zarządu ustępującego.
6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
7. Do kompetencji zarządu należy:


Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji



Realizacja celów statutowych



Sporządzanie planów pracy i budżetu



Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji



Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia



Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie
projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów



Określanie szczegółowych kierunków działania



Uchwalanie regulaminów



Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku
nieruchomego i ruchomego



Zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami
i instytucjami



Opracowywanie sprawozdań z działalności Fundacji za okres
sprawozdawczy

§9

1.
2.
3.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4.

5.

8.

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli
dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Członek zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji w drodze uchwały,
gdy:
 Nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków


W przypadku rażącej niegospodarności



Złożenia pisemnej rezygnacji



Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe



Śmierci członka zarządu

Wybór członka Zarządu w miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Zarządu następuje w formie uchwały Zarządu.

Rozdział V. Sposób reprezentowania Fundacji

§ 10

1.

Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek zarządu samodzielnie.

2.

W sprawach majątkowych wymagany jest podpis 2 członków zarządu
działających łącznie, w tym prezesa.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 11

1.

Zmian niniejszego Statutu może dokonywać Zarząd w drodze uchwały.

2.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

3.

Uchwałę o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu Likwidatora podejmuje Zarząd
Fundacji.

4.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone za pomocą Uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

