STATUT
„FUNDACJA AFRICAN ROOTS”
Postanowienia ogólne
§1
1.
2.

„Fundacja African Roots”, zwana dalej fundacją, ustanowiona przez Annę Zakrzewską zwanej dalej fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Łucja Kalisz w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Targowa 69, w dniu
3.01.2013 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa
§4

1.
2.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego
realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla fundacji.
§6
1.Fundacja działa pod nazwą „Fundacja African Roots”
2. Fundacja może używać znaku graficznego fundacji oraz logo z napisem wskazującym jej nazwę
§7
Ministrem nadzoru ds. Fundacji będzie Ministerstwo właściwe ds. kultury
Cele i zasady działania Fundacji.
§8

Celami Fundacji są:
1. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w zakresie tańców afrykańskich i pokrewnych, zwłaszcza w zakresie
inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych dotyczących muzyki i tańca generalnie.
2. Animacja kultury
3. Promocja muzyki i tańca wywodzących się z kontynentu Afryki
4. Inicjowanie wymiany kulturowej
5. Integracja środowisk afrykańskich i pokrewnych
6. Budzenie i rozwijanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty kulturowe i
wspólne korzenie.
7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających na terenie RP
8. Ochrona i promocja zdrowia.
9. Nauka tańca i muzyki, wychowanie, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
10. Promocja kultury, sztuki innych Kultur w celu szerzenia szacunku i zrozumienia dla innych Kultur.
11. ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
niezależnie od wyglądu, koloru skóry, pochodzenia czy narodowości.
12. Działalność na rzecz integracji międzykulturowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
13. Pomoc specjalistyczna osobom mającym złe doświadczenie z powodu swojego pochodzenia
14. Organizowanie wyjazdów wolontariuszy
15. Pomoc i wsparcie finansowe dzieci i młodzieży szkolonych w baletach afrykańskich
16. Organizowanie wymiany kulturowej poprzez szkolenia w baletach afrykańskich
17. Działalność na rzecz imigrantów i uchodźców w kraju i zagranicą
18. tworzenie i wspieranie placówek artystycznych w Afryce

§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie organizacji i samodzielnie organizowanie festiwali, warsztatów, spektakli, koncertów, pokazów, sympozjii, zjazdów,
konferencji, szkoleń oraz wszelkich innych form promocji i realizacji poszczególnych dyscyplin związanych z kulturą w ramach
działalności statutowej

2.
3.
4.

Organizacja festiwali Wytańczyć Afrykę, Afro Revolution w ramach działalności statutowej
Zapraszanie artystów z innych krajów w celu prezentacji najwyższej jakości nauki tańca
Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli i uczniów w szkołach lub innych placówkach oświatowych w ramach działalności
statutowej
5. Tworzenie programu edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie wychowania międzykulturowego
6. Budowanie nowej świadomości kulturowo-etnicznej w poszanowaniem odmienności i indywidualności
7. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
8. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji.
9. Organizacja wyjazdów kulturoznawczych do Afryki Zachodniej i wymian edukacyjno-kulturowych między szkołami i
placówkami
10. Wspieranie działalności artystycznej teatrów i baletów Afryki Zachodniej, współpraca z lokalnymi artystami i organizowanie
ich wyjazdów artystycznych w celach promocji kultury tańca krajów afrykańskich
11. Fundacja w ramach swojej działalności statutowej prowadzi działalność płatną i nieodpłatną
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 11
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł, laptop Toshiba o wartości rynkowej 2000 zł oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania, z czego 2000 zł będzie przeznaczone na działalność gospodarczą
§ 12
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów z majątku Fundacji.
4. Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej
§ 13
1.
2.
3.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z
poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem
inwentarza.
Działalność gospodarcza

§ 14
Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą
prowadzeniu działalności statutowej
§ 15
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych
3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji jej celów statutowych
§ 16
Zakres potencjalnego gospodarczego działania fundacji obejmuje według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Pozaszkolne formy edukacji (85.5)

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51 i 85.51.Z)

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52 i 85.52.Z)

Działalność wspomagająca edukację (85.6 i 85.6.Z)

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 90.0

Działalność obiektów kulturalnych (90.04)

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2)

Działalność pozostałych organizacja członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99)

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

Działalność portali internetowych (63.12.Z)

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

Przygotowanie i podawanie napojów (56.30.Z)

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29)

Pozostałe usługi reklamowe (73.11.19)
Władze Fundacji.
§ 17

1.

Władzami fundacji jest: Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji.
§ 18

1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd Fundacji może składać się z dwóch lub więcej liczby członków, jednak nie więcej niż pięciu, powoływanych są na
dwuletnią kadencję. W skład Zarządu Fundacji wchodzą Prezes Zarządu Fundacji i członkowie Zarządu Fundacji.
Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele jako Prezes Zarządu Fundacji
Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które
przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu zarządu, powołuje swą decyzją zarząd.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka zarządu może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie
przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Zarządzie
Fundacji.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu Fundacji.
§ 19

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu Fundacji należy:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów
c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
f)
nadzór nad działalnością Fundacji.
g) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
h) podpisywanie umów
i)
reprezentacja Fundacji na zewnątrz
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych
na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Członkowie Zarządu Fundacji uprawnieni są do zawierania umów o pracę, w celu skuteczne realizacji projektów
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe składać może Prezes Zarządu Fundacji

Zmiana Statutu
§ 20
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Decyzje w sprawie zmian statutu Zarząd Fundacji dokonuje zwykłą większością
głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji. W razie równości głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu
Fundacji
Połączenie z inną fundacją.
§ 21
1.
2.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji. Decyzje w tej sprawie Zarząd Fundacji dokonuje zwykłą
większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji. W razie równości głosów decydujący głos ma Prezes
Zarządu Fundacji
Likwidacja Fundacji.
§ 23
1.
2.
3.

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.
Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji dokonuje zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich
członków Zarządu Fundacji. W razie równości głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu Fundacji

