
Statut 
Fundacji Ogarnij Emocje

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja  Ogarnij  Emocje,  zwana  dalej  Fundacją,  ustanowiona  przez  fundatora  Tadeusza  Sasin,
zwanego  dalej  Fundatorem,  aktem  notarialnym  sporządzonym  w  kancelarii  notarialnej  Katarzyna
Janik  –  notariusz  Piotr  Major  –  notariusz  Spółka  Cywilna  ul.  Ogrodowa  8  05-200  Wołomin
NIP 125-162-63-4, repertorium A numer 2963/2017, przez notariusza Katarzyna Janik w Wołominie
dnia 14 marca 2017r. 

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest  miasto Wołomin

§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o  tym
samym lub podobnym profilu działania.

§6

Właściwym ministrem jest minister ds. zdrowia.

§7

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę.

ROZDZIAŁ II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8

1. Celem  Fundacji  jest  podejmowanie  i  rozwijanie  inicjatyw  o  charakterze  propagowania
odpowiedniego działania w zakresie; 

1.1. ochrony zdrowia, rehabilitacji, 

1.2. działania opiekuńcze

1.3. działania na rzecz zadań promujących rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo, 

1.4. działania na rzecz rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu, 

1.5. działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska 

1.6. działania na rzecz rozwoju edukacji, informacji, oświatowo-wychowawczego i kulturowego, 



1.7. działania na rzecz budowania otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa, 

1.8. działania na rzecz poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia, 

1.9. działania na rzecz zdrowego stylu życia 

1.10. upowszechnianie profilaktyki dietetycznej 

1.11. upowszechnianiu działań na rzecz rozwoju edukacji ustawicznej 

1.12. działania w obszarze rewitalizacji, 

1.13. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  i wiejskich, 

1.14. działania  przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i  marginalizacji  skierowanych
do osób niepełnosprawnych.

1.15. działania  przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i  marginalizacji  skierowanych
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1.16. udział i realizację projektów krajowych i międzynarodowych

1.17. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1.18. pomoc społeczna   

2. Fundacja Ogarnij Emocje realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami,                    

w szczególności poprzez:

2.1. ochrona zdrowia, rehabilitacja, 

2.1.1.pogadanki z udziałem lekarzy specjalistów, 

2.1.2.zajęcia propagujące aktywność ruchową, 

2.1.3.konsultacje z zakresu fizykoterapii, 

2.1.4.prelekcje, sympozja, 

2.1.5.powoływanie i prowadzenie kół wspierających, 

2.2. działania opiekuńcze

2.2.1.prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, 

2.2.2.organizowanie kampanii społecznych, 

2.2.3.organizowanie happeningów- performance, happeningów

2.3. działania na rzecz zadań promujących rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo,

2.3.1.warsztaty i porady dietetyka w zakresie żywienia między-pokoleniowego z zakresu;

2.3.1.1. wpływ jedzenia na dziecko w łonie matki

2.3.1.2. ruch w czasie ciąży 

2.3.1.3. wpływ szczepień na rozwój dziecka, 

2.3.2.organizowanie  odczytów,  prelekcji,  warsztatów,  pokazów  tematycznych  z  zakresu
wpływu  diety  na  rozwój  człowieka  w  każdym  wieku  -  upowszechnianie  profilaktyki
dietetycznej wspartej prezentacjami, 

2.3.3. prewencja w zakresie wpływu diety na zdrowie człowieka   

2.3.4.warsztaty i porady animatora rekreacji w zakresie ruchu na świeżym powietrzu

2.3.4.1. gry i zabawy na świeżym powietrzu integrujących rodzinę

2.3.4.2. inne formy zajęć ruchowych propagujących wspólne spędzanie czasu wolnego

2.4. działania na rzecz rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu, 

2.4.1.prowadzenia punktów informacji turystycznej 

2.4.2.organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturowych  



2.4.3.wyjazdy studyjne propagujące atrakcyjność turystyczną regionu i kraju

2.4.4.organizowanie zajęć związanych z turystyką, kulturą fizyczną i sportem

2.4.5.organizowanie spacerów z przewodnikiem – czy znasz miejsce w którym mieszkasz 

2.5. działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska 

2.5.1.działania według założeń Agendy 21 – dokumentu programowego  przedstawiającego
sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne
(zgodnie  z  opracowaniem "Dokumenty końcowe Konferencji  Narodów Zjednoczonych
Środowisko  i  Rozwój")  poprzez  organizowanie  plenerów,  happeningów,  spotkań
tematycznych,  szkoleń,  pogadanek,  powoływanie  kół  zainteresowań,  warsztatów
edukacyjnych   

2.6. działania na rzecz rozwoju edukacji i informacji

2.6.1.warsztaty integracyjne poznawania nowych technologii 

2.6.2.warsztaty odnajdywania ginących zawodów we współczesnym świecie

2.7. działania na rzecz budowania otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa, 

2.7.1.  warsztaty umiejętności komunikacyjnych. 

2.7.2. edukacyjne szkolenia tematyczne podnoszące kwalifikacje 

2.7.3.warsztaty  z  przekazywania  wiedzy  z  zakresu wykorzystania   elastycznych form pracy
mających na celu poprawę jakości współpracy międzysektorowej 

2.8. działania na rzecz poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia, 

2.8.1.prelekcje,  pogadanki  i  warsztaty  tematyczne  przy  opracowywaniu  systemu
edukacyjnego wspierającego osoby bez względu na wiek do zdobywania umiejętności,  

2.8.2.sympozja  o  tematyce  wpływu  dostępu  do  edukacji  i  poprawy  jej  poziomu  poprzez
uczestnictwo w organizowanych w tym celu prelekcji, odczytów tematycznych, spotkań
informujących, (edukacja z przepisów prawa i zmieniających się podstaw prawnych).

2.9. działania na rzecz zdrowego stylu życia 

2.9.1.organizowanie warsztatów art -terapeutycznych 

2.9.2.organizowanie warsztatów prawidłowego odżywiania 

2.9.3.zajęcia warsztatowo –ruchowe z zakresu aktywności  ruchowej  w promocji  zdrowego
stylu życia 

2.9.4.treningi rekreacyjne o podłożu zdrowotnym 

2.9.5.prelekcje z zakresu wpływu ruchu na organizm człowieka

2.10. upowszechnianie profilaktyki dietetycznej 

2.10.1. prelekcje i szkolenia z zakresu wpływu diety na zdrowie  

2.10.2. warsztaty z przygotowania posiłków z zachowaniem wartości odżywczych  

2.11. upowszechnianiu działań na rzecz rozwoju edukacji ustawicznej 

2.11.1. wprowadzanie  działań  zgodnych  z  definicją  XIX  Konferencji  Generalnej  Organizacji
Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 1976 w Nairobi:
„(...)  cały  kompleks  organizowanych  procesów  oświatowych,  formalnych  lub  innych,
niezależnie od treści, poziomu i metod, kontynuujących lub uzupełniających kształcenie
w szkołach, uczelniach  i uniwersytetach, a także naukę praktyczną, dzięki czemu osoby,
uznawane  jako  dorosłe  przez  społeczeństwo,  do  którego  należą,  rozwijają  swoje
zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają swoje techniczne i zawodowe kwalifikacje
lub  zdobywają  nowy  zawód,  zmieniają  swoje  postawy  i  zachowania  w  zakresie
wszechstronnego  kształtowania  osobowości  oraz  uczestnictwa    w  zrównoważonym
i niezależnym społecznym i kulturalnym rozwoju”.

2.12. działania w obszarze rewitalizacji, 



2.12.1. współpraca z JST w działaniach w obszarze rewitalizacji w zakresie wyprowadzania ze
stanu kryzysowego obszarów  zdegradowanych, prowadzonych w sposób kompleksowy,
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowanych  terytorialnie,  prowadzonych  przez  interesariuszy  rewitalizacji  na
podstawie gminnego programu rewitalizacji 

2.13. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  i wiejskich, 

2.13.1. współpraca  z  Jednostkami  Samorządu  Terytorialnego  w  działaniach  obejmujących
rozwój obszarów miejskich i wiejskich,  

2.13.2. praca  w  komisjach  i  podkomisjach  zajmujących  się  tą  problematyką  na  obszarze
działań fundacji 

2.14. przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  i  marginalizacji  skierowane  do  osób
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.14.1. upowszechnianie  edukacji  w  zakresie  przedsiębiorczości  poprzez  organizowania
prelekcji i spotkań informacyjnych 

2.14.2. tematyczne spotkania kół zainteresowań na rzecz  integracji społecznej i zawodowej,
których  celem  jest  wzmocnienie  potencjału  instytucjonalnej  obsługi  osób
potrzebujących wsparcia przez służby zatrudnienia, pomocy społecznej  i inne instytucje
działające na rzecz rynku pracy. 

2.14.3. działania ukierunkowane na rzecz osób bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego
ryzyka, a także wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

2.15. realizacja  projektów  krajowych  i  międzynarodowych  poprzez  współorganizowanie,
organizowanie i udział w; 

2.15.1. seminariach,  odczytach, targach, prelekcjach, działań wystawienniczych, plenerach,
wystaw, wyjazdach studyjnych, porad, tematycznych warsztatów edukatorskich  

2.15.2. powoływania i prowadzenia klubów tematycznych, 

2.15.3. organizowanie oraz uczestniczenie w  kampaniach społecznych, 

2.15.4. organizowania  wyjazdów kolonijnych,  obozów, zimowisk,  wczasów i  innych imprez
w czasie których prowadzona będzie wymiana wiedzy tematycznej na styku edukator -
uczestnik

2.16. współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;

2.17. inicjowanie  i  realizowanie  działań  w  celu  pozyskania  środków  na  finansowanie
przedsięwzięć  statutowych  (w  tym  realizacja  programów  finansowych  ze  środków
pomocowych);

2.18. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

2.18.1. organizowanie tematycznych warsztatów edukacyjnych, pogadanek, prelekcji, 
animacji kulturowych, spotkań, happeningów, filmów, akademii, spotkań 
okolicznościowych, seminariach, odczytach, działań wystawienniczych, plenerów 
tematycznych.   

2.19. pomoc społeczna 

2.19.1.   organizowanie warsztatów edukacyjnych, pogadanek, prelekcji,  animacji,  spotkań,
happeningów.   

§9

Fundacja Ogarnij Emocje prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności osób 
niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym



§10

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w
zakresie:

1.1. działania opiekuńcze

1.1.1. prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, 

1.1.2. organizowanie kampanii społecznych, 

1.1.3. organizowanie happeningów- performance, happeningów

1.2. ochrona zdrowia, rehabilitacja, 

1.2.1. pogadanki z udziałem lekarzy specjalistów, 

1.2.2. zajęcia propagujące aktywność ruchową, 

1.2.3. konsultacje z zakresu fizykoterapii, 

1.2.4. prelekcje, sympozja, 

1.2.5. powoływanie i prowadzenie kół wspierających, 

1.3. działania na rzecz zadań promujących rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo,

1.3.1. warsztaty i porady dietetyka w zakresie żywienia między-pokoleniowego z zakresu;

1.3.1.1. wpływ jedzenia na dziecko w łonie matki

1.3.1.2. ruch w czasie ciąży 

1.3.1.3. wpływ szczepień na rozwój dziecka, 

1.3.2. organizowanie  odczytów,  prelekcji,  warsztatów,  pokazów  tematycznych  z  zakresu
wpływu  diety  na  rozwój  człowieka  w  każdym  wieku  -  upowszechnianie  profilaktyki
dietetycznej wspartej prezentacjami, 

1.3.3.  prewencja w zakresie wpływu diety na zdrowie człowieka   

1.3.4. warsztaty i porady animatora rekreacji w zakresie ruchu na świeżym powietrzu

1.3.4.1. gry i zabawy na świeżym powietrzu integrujących rodzinę

1.3.4.2. inne formy zajęć ruchowych propagujących wspólne spędzanie czasu wolnego   

1.4. działania na rzecz rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu, 

1.4.1. prowadzenia punktów informacji turystycznej 

1.4.2. organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturowych  

1.4.3. wyjazdy studyjne propagujące atrakcyjność turystyczną regionu i kraju

1.4.4. organizowanie zajęć związanych z turystyką, kulturą fizyczną i sportem

1.4.5. organizowanie spacerów z przewodnikiem – czy znasz miejsce w którym mieszkasz 

1.5. działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska 

1.5.1. działania według założeń Agendy 21 – dokumentu programowego  przedstawiającego
sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne
(zgodnie  z  opracowaniem "Dokumenty końcowe Konferencji  Narodów Zjednoczonych
Środowisko  i  Rozwój")  poprzez  organizowanie  plenerów,  happeningów,  spotkań
tematycznych,  szkoleń,  pogadanek,  powoływanie  kół  zainteresowań,  warsztatów
edukacyjnych   

1.6. działania na rzecz rozwoju edukacji i informacji

1.6.1. warsztaty integracyjne poznawania nowych technologii 

1.6.2. warsztaty odnajdywania ginących zawodów we współczesnym świecie

1.7. działania na rzecz budowania otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa, 



1.7.1.   warsztaty umiejętności komunikacyjnych. 

1.7.2.  edukacyjne szkolenia tematyczne podnoszące kwalifikacje 

1.7.3. warsztaty z przekazywania wiedzy z zakresu wykorzystania  elastycznych form pracy
mających na celu poprawę jakości współpracy międzysektorowej 

1.8. działania na rzecz poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia, 

1.8.1. prelekcje,  pogadanki  i  warsztaty  tematyczne  przy  opracowywaniu  systemu
edukacyjnego wspierającego osoby bez względu na wiek do zdobywania umiejętności,  

1.8.2. sympozja o tematyce wpływu  dostępu do edukacji  i  poprawy jej poziomu poprzez
uczestnictwo w organizowanych w tym celu prelekcji, odczytów tematycznych, spotkań
informujących, (edukacja z przepisów prawa i zmieniających się podstaw prawnych).

1.9. działania na rzecz zdrowego stylu życia 

1.9.1. organizowanie warsztatów art -terapeutycznych 

1.9.2. organizowanie warsztatów prawidłowego odżywiania 

1.9.3. zajęcia warsztatowo –ruchowe z zakresu aktywności ruchowej w promocji zdrowego
stylu życia 

1.9.4. treningi rekreacyjne o podłożu zdrowotnym 

1.9.5. prelekcje z zakresu wpływu ruchu na organizm człowieka

1.10. upowszechnianie profilaktyki dietetycznej 

1.10.1. prelekcje i szkolenia z zakresu wpływu diety na zdrowie  

1.10.2. warsztaty z przygotowania posiłków z zachowaniem wartości odżywczych  

1.11. upowszechnianiu działań na rzecz rozwoju edukacji ustawicznej 

1.11.1. wprowadzanie  działań zgodnych  z  definicją  XIX  Konferencji  Generalnej  Organizacji
Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 1976 w Nairobi:
„(...)  cały  kompleks  organizowanych  procesów  oświatowych,  formalnych  lub  innych,
niezależnie od treści, poziomu i metod, kontynuujących lub uzupełniających kształcenie
w szkołach, uczelniach  i uniwersytetach, a także naukę praktyczną, dzięki czemu osoby,
uznawane  jako  dorosłe  przez  społeczeństwo,  do  którego  należą,  rozwijają  swoje
zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają swoje techniczne i zawodowe kwalifikacje
lub  zdobywają  nowy  zawód,  zmieniają  swoje  postawy  i  zachowania  w  zakresie
wszechstronnego  kształtowania  osobowości  oraz  uczestnictwa  w  zrównoważonym
i niezależnym społecznym i kulturalnym rozwoju”.

1.12. działania w obszarze rewitalizacji, 

1.12.1. współpraca z JST w działaniach w obszarze rewitalizacji w zakresie wyprowadzania ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonych w sposób kompleksowy,
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowanych  terytorialnie,  prowadzonych  przez  interesariuszy  rewitalizacji  na
podstawie gminnego programu rewitalizacji 

1.13. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  i wiejskich, 

1.13.1. współpraca  z  Jednostkami  Samorządu  Terytorialnego  w  działaniach  obejmujących
rozwój obszarów miejskich i wiejskich,  

1.13.2. praca  w  komisjach  i  podkomisjach  zajmujących  się  tą  problematyką  na  obszarze
działań fundacji 

1.14. przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  i  marginalizacji  skierowane  do  osób
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1.14.1. upowszechnianie  edukacji  w  zakresie  przedsiębiorczości  poprzez  organizowania
prelekcji i spotkań informacyjnych 

1.14.2. tematyczne spotkania kół zainteresowań na rzecz integracji społecznej i zawodowej,



których  celem  jest  wzmocnienie  potencjału  instytucjonalnej  obsługi  osób
potrzebujących wsparcia przez służby zatrudnienia, pomocy społecznej  i inne instytucje
działające na rzecz rynku pracy. 

1.14.3. działania ukierunkowane na rzecz osób bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego
ryzyka, a także wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

1.15. realizacja  projektów  krajowych  i  międzynarodowych  poprzez  współorganizowanie,
organizowanie i udział w; 

1.15.1. seminariach,  odczytach, targach, prelekcjach, działań wystawienniczych, plenerach,
wystaw, wyjazdach studyjnych, porad, tematycznych warsztatów edukatorskich  

1.15.2. powoływania i prowadzenia klubów tematycznych, 

1.15.3. organizowanie oraz uczestniczenie w  kampaniach społecznych, 

1.15.4. organizowania  wyjazdów kolonijnych,  obozów, zimowisk,  wczasów i  innych imprez
w czasie których prowadzona będzie wymiana wiedzy tematycznej na styku edukator -
uczestnik

1.16. współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;

1.17. inicjowanie i realizowanie działań w celu pozyskania środków na finansowanie 
przedsięwzięć statutowych (w tym realizacja programów finansowych ze środków 
pomocowych);

1.18. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1.18.1. organizowanie tematycznych warsztatów edukacyjnych, pogadanek, prelekcji, 
animacji kulturowych, spotkań, happeningów, filmów, akademii, spotkań 
okolicznościowych, seminariach, odczytach, działań wystawienniczych, plenerach.   

1.19. pomoc społeczna 

1.19.1.   organizowanie warsztatów edukacyjnych, pogadanek, prelekcji, animacji, spotkań,
happeningów.  

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego w
zakresie:

1.1. ochrona zdrowia, rehabilitacja, 

1.1.1.pogadanki z udziałem lekarzy specjalistów, 

1.1.2.zajęcia propagujące aktywność ruchową, 

1.1.3.konsultacje z zakresu fizykoterapii, 

1.1.4.prelekcje, sympozja, 

1.1.5.powoływanie i prowadzenie kół wspierających, 

1.2. działania opiekuńcze

1.2.1.prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, 

1.2.2.organizowanie kampanii społecznych, 

1.2.3.organizowanie happeningów- performance, happeningów

1.3. działania na rzecz zadań promujących rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo,

1.3.1.warsztaty i porady dietetyka w zakresie żywienia między-pokoleniowego z zakresu;

1.3.1.1. wpływ jedzenia na dziecko w łonie matki

1.3.1.2. ruch w czasie ciąży 

1.3.1.3. wpływ szczepień na rozwój dziecka, 



1.3.2.organizowanie  odczytów,  prelekcji,  warsztatów,  pokazów  tematycznych  z  zakresu
wpływu  diety  na  rozwój  człowieka  w  każdym  wieku  -  upowszechnianie  profilaktyki
dietetycznej wspartej prezentacjami, 

1.3.3. prewencja w zakresie wpływu diety na zdrowie człowieka   

1.3.4.warsztaty i porady animatora rekreacji w zakresie ruchu na świeżym powietrzu

1.3.4.1. gry i zabawy na świeżym powietrzu integrujących rodzinę

1.3.4.2. inne formy zajęć ruchowych propagujących wspólne spędzanie czasu wolnego

1.4. działania na rzecz rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu, 

1.4.1.prowadzenia punktów informacji turystycznej 

1.4.2.organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturowych  

1.4.3.wyjazdy studyjne propagujące atrakcyjność turystyczną regionu i kraju

1.4.4.organizowanie zajęć związanych z turystyką, kulturą fizyczną i sportem

1.4.5.organizowanie spacerów z przewodnikiem – czy znasz miejsce w którym mieszkasz 

1.5. działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska 

1.5.1.działania według założeń Agendy 21 – dokumentu programowego  przedstawiającego
sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne
(zgodnie  z  opracowaniem "Dokumenty końcowe Konferencji  Narodów Zjednoczonych
Środowisko  i  Rozwój")  poprzez  organizowanie  plenerów,  happeningów,  spotkań
tematycznych,  szkoleń,  pogadanek,  powoływanie  kół  zainteresowań,  warsztatów
edukacyjnych   

1.6. działania na rzecz rozwoju edukacji i informacji

1.6.1.warsztaty integracyjne poznawania nowych technologii 

1.6.2.warsztaty odnajdywania ginących zawodów we współczesnym świecie

1.7. działania na rzecz budowania otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa, 

1.7.1.  warsztaty umiejętności komunikacyjnych. 

1.7.2. edukacyjne szkolenia tematyczne podnoszące kwalifikacje 

1.7.3.warsztaty  z  przekazywania  wiedzy  z  zakresu wykorzystania   elastycznych form pracy
mających na celu poprawę jakości współpracy międzysektorowej 

1.8. działania na rzecz poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia, 

1.8.1.prelekcje,  pogadanki  i  warsztaty  tematyczne  przy  opracowywaniu  systemu
edukacyjnego wspierającego osoby bez względu na wiek do zdobywania umiejętności,  

1.8.2.sympozja  o  tematyce  wpływu  dostępu  do  edukacji  i  poprawy  jej  poziomu  poprzez
uczestnictwo w organizowanych w tym celu prelekcji, odczytów tematycznych, spotkań
informujących, (edukacja z przepisów prawa i zmieniających się podstaw prawnych).

1.9. działania na rzecz zdrowego stylu życia 

1.9.1.organizowanie warsztatów art -terapeutycznych 

1.9.2.organizowanie warsztatów prawidłowego odżywiania 

1.9.3.zajęcia warsztatowo –ruchowe z zakresu aktywności  ruchowej  w promocji  zdrowego
stylu życia 

1.9.4.treningi rekreacyjne o podłożu zdrowotnym 

1.9.5.prelekcje z zakresu wpływu ruchu na organizm człowieka

1.10. upowszechnianie profilaktyki dietetycznej 

1.10.1. prelekcje i szkolenia z zakresu wpływu diety na zdrowie  



1.10.2. warsztaty z przygotowania posiłków z zachowaniem wartości odżywczych  

1.11. upowszechnianiu działań na rzecz rozwoju edukacji ustawicznej 

1.11.1. wprowadzanie  działań  zgodnych  z  definicją  XIX  Konferencji  Generalnej  Organizacji
Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 1976 w Nairobi:
„(...)  cały  kompleks  organizowanych  procesów  oświatowych,  formalnych  lub  innych,
niezależnie od treści, poziomu i metod, kontynuujących lub uzupełniających kształcenie
w szkołach, uczelniach  i uniwersytetach, a także naukę praktyczną, dzięki czemu osoby,
uznawane  jako  dorosłe  przez  społeczeństwo,  do  którego  należą,  rozwijają  swoje
zdolności, wzbogacają wiedzę, udoskonalają swoje techniczne i zawodowe kwalifikacje
lub  zdobywają  nowy  zawód,  zmieniają  swoje  postawy  i  zachowania  w  zakresie
wszechstronnego  kształtowania  osobowości  oraz  uczestnictwa   w  zrównoważonym
i niezależnym społecznym i kulturalnym rozwoju”.

1.12. działania w obszarze rewitalizacji, 

1.12.1. współpraca z JST w działaniach w obszarze rewitalizacji w zakresie wyprowadzania ze
stanu kryzysowego obszarów  zdegradowanych, prowadzonych w sposób kompleksowy,
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowanych  terytorialnie,  prowadzonych  przez  interesariuszy  rewitalizacji  na
podstawie gminnego programu rewitalizacji 

1.13. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  i wiejskich, 

1.13.1. współpraca  z  Jednostkami  Samorządu  Terytorialnego  w  działaniach  obejmujących
rozwój obszarów miejskich i wiejskich,  

1.13.2. praca  w  komisjach  i  podkomisjach  zajmujących  się  tą  problematyką  na  obszarze
działań fundacji 

1.14. przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  i  marginalizacji  skierowane  do  osób
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1.14.1. upowszechnianie  edukacji  w  zakresie  przedsiębiorczości  poprzez  organizowania
prelekcji i spotkań informacyjnych 

1.14.2. tematyczne spotkania kół zainteresowań na rzecz  integracji społecznej i zawodowej,
których  celem  jest  wzmocnienie  potencjału  instytucjonalnej  obsługi  osób
potrzebujących wsparcia przez służby zatrudnienia, pomocy społecznej  i inne instytucje
działające na rzecz rynku pracy. 

1.14.3. działania ukierunkowane na rzecz osób bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego
ryzyka, a także wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

1.15. realizacja  projektów  krajowych  i  międzynarodowych  poprzez  współorganizowanie,
organizowanie i udział w; 

1.15.1. seminariach,  odczytach, targach, prelekcjach, działań wystawienniczych, plenerach,
wystaw, wyjazdach studyjnych, porad, tematycznych warsztatów edukatorskich  

1.15.2. powoływania i prowadzenia klubów tematycznych, 

1.15.3. organizowanie oraz uczestniczenie w  kampaniach społecznych, 

1.15.4. organizowania wyjazdów kolonijnych, obozów, zimowisk, wczasów i innych imprez w
czasie których prowadzona będzie wymiana wiedzy tematycznej na styku edukator –
uczestnik

1.16. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1.16.1. organizowanie tematycznych warsztatów edukacyjnych, pogadanek, prelekcji, 
animacji kulturowych, spotkań, happeningów, filmów, akademii, spotkań 
okolicznościowych, seminariach, odczytach, działań wystawienniczych, plenerach.

1.17. pomoc społeczna 



1.17.1.    organizowanie warsztatów edukacyjnych, pogadanek, prelekcji, tematycznych 
animacji, spotkań, happeningów.     

ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI

§11

Organem Fundacji jest Zarząd.

§12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

1.1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu,

1.2. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

1.3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania z Zarządu.

1.4. Do składania oświadczeń woli Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo

1.5. Zarząd w szczególności;

1.5.1.Zarządza majątkiem Fundacji

1.5.2.Przyjmuje darowizny, spadki, zapisy,

1.5.3.Kieruje bieżącą działalnością Fundacji,  odpowiada za realizację jej celów statutowych
oraz wyniki działalności finansowej,

1.5.4.Podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,

1.5.5.Uchwala projekty zmian statutu,

1.5.6.Podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.

1.5.7.Sporządza, a Fundator zatwierdza sprawozdania z działalności Fundacji

§13

Zmian statutu dokonuje Fundator w formie postanowienia i na podstawie przedstawionej uchwały
Zarządu w sprawie projektu zmiany Statutu.

§14

1. Fundator powołuje uchwałą osobę do zawierania umów pomiędzy Fundacją Ogarnij Emocje
a członkiem Zarządu 

2. Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej
i organizacyjnej.

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 



ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI

 §15

Majątek Fundacji stanowi:

1. Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł, wymieniony w Akcie Fundacyjnym,

2. Mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,

3. Może  być  użyty  wyłącznie  do  realizacji  celów  statutowych  Fundacji  Ogarnij  Emocje  oraz
pokrywania kosztów działalności Fundacji.

§16

Źródłami powstania majątku Fundacji są:

1. Dotacje, granty

2. Darowizny, zapisy (krajowe i zagraniczne) i spadki, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,

3. Dochody  z  nieruchomości  i  ruchomości  stanowiących  własność  lub  będących
w użytkowaniu Fundacji,

4. wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału
(odsetki, lokaty, akcje),

§17

Rachunkowe  wyodrębnienie  statutowej  działalności,  w  tym działalności  nieodpłatnej,  działalności
odpłatnej,  w  stopniu  umożliwiającym  określenie  przychodów,  kosztów   i  wyników  każdej  z  tych
działalności, należy do Zarządu Fundacji.

§18

1. Fundacja  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

2. Rokiem obrotowym fundacji jest rok kalendarzowy

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

1. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

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

3. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały przy czym uchwała ta wymaga jednomyślnego zatwierdzenia przez Fundatora 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub innym
placówkom wskazanym przez Zarząd.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach.

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 


