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1. Fundacja Równowagi i Odpowiedzialności Społecznej Longboard Kids, z siedzibą w Opolu, 45-054, 

ul. Grunwaldzka 13/7, ustanowiona została 23.10.2015 r. przez Mariusza Poznań i zarejestrowana w 

Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy miasta Opole VIII Wydział Gospodarczy pod nr 

KRS 0000586452 (data wpisu do KRS 16.11.2015) oraz otrzymała nr REGON: 36300420600000, 

NIP:754310251 

2.Włądze statutowe Fundacji Równowagi i Odpowiedzialności Społecznej Longboard Kids na dzień 

31.12.2015 r. stanowią: 

Mariusz Poznań – Prezes Zarządu 

Dominika Budzan – Wiceprezes Zarządu 

3. Celami statutowymi Fundacji Równowagi i Odpowiedzialności Społecznej Longboard Kids są: 

wspieranie rozwoju społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, a zwłaszcza inicjatyw w 

następujących obszarach: edukacji, kultury, nauki, innowacji technologicznych, turystyki, praw 

człowieka, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, pomocy społecznej, dobroczynności oraz 

rozwoju regionalnego i lokalnego. 

4. Fundacja Równowagi i Odpowiedzialności Społecznej Longboard Kids realizuje swoje cele 

poprez: 

1. Działania wspierające szeroko rozumianą edukację w następujących obszarach: edukacji, kultury, 
nauki, innowacji technologicznych, turystyki, praw człowieka, ochrony zdrowia i środowiska 
naturalnego, pomocy społecznej, dobroczynności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci, młodzieży, opiekunów i pedagogów; 
2. Działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci; 
3. Tworzenie, realizowanie, wspieranie projektów i akcji społecznych, sportowych, kulturowych, 
edukacyjnych adresowanych do dzieci, rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z nimi 
związanych; 
4. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, 
ekspedycji badawczych, konkursów, festiwali i festynów, imprez sportowych, zajęć ruchowych; 
5. Wspieranie aktywności ośrodków sportowych, turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i 
naukowych; 
6. Wspieranie organizacyjne, informacyjne, szkoleniowe i marketingowe podmiotów działających na 
rynku w następujących obszarach: edukacji, kultury, nauki, innowacji technologicznych, turystyki, 
praw człowieka, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, pomocy społecznej, dobroczynności oraz 
rozwoju regionalnego i lokalnego; a także działających na rzecz popularyzacji wartości zgodnych z 
pozostałymi celami fundacji; 
7. Udostępnianie, upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych technologiach edukacyjnych, 
komunikacyjnych oraz nowoczesnych i ekologicznych środkach transportu; 
8. Tworzenie innowacji technologicznej w transporcie oraz branży turystyki kwalifikowanej;  
9. Działania mające na celu rozwój infrastruktury przyjaznej alternatywnym środkom transportu; 
10. Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska; 
11. Rozwój alternatywnych i ekologicznych środków transportu; 
12. Działania na rzecz zrównoważonego transportu; 
13. Tworzenie i rozwój miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz produktów innowacyjnych turystycznie; 
14. Działania mające na celu zwiększenie ruchu turystycznego; 
15. Upowszechnianie oraz promocja rodzinnej turystyki i rekreacji; 
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16. Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie finansowe działań w dziedzinie turystyki i 
rekreacji; 
17. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych; 
18. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji; 
19. Tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie); 
20. Promowanie i wspieranie uzdolnionych osób w kraju i za granicą; 
21. Wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dzieci; 
22. Przyznawanie nagród i stypendiów; 
23. Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania agresji, wandalizmowi; 
24. Działania mające na celu przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym poprzez promocję sportu, 
aktywności fizycznej i  zdrowego stylu  życia; 
25. Działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom wykluczonym bądź zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, edukacyjnym i cyfrowym; 
26. Działania (m.in. pomoc rzeczowa, finansowa, informacyjna i organizacyjna) mające na celu 
wyrównywanie szans rozwojowych dzieci; 
27. Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób (dzieci i ich rodzin) znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej; 
28. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu. 
29. Pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych; 
30. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się działalnością w zakresie związanym z 
realizacją celów Fundacji; 
31. Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej; 
32. Upowszechnianie oraz ochrona praw dziecka; 
33. Organizowanie zbiórek pieniężnych; 
34. Organizacja i udział w imprezach promujących młodych sportowców oraz uzdolnione dzieci i 
młodzież; 
35. Działania mające na celu integrację międzynarodową (projekty międzynarodowe i trans 
graniczne); 
36. Promocja, wspieranie longboardingu, surfingu, snowboardingu oraz wszelkich tzw. sportów 
deskowych i miejsc oraz podmiotów umożliwiających tego rodzaju aktywności; 
37. Prowadzenie i wspieranie działalności badawczej; 
38. Promocja Polski oraz osiągnięć Polaków za granicą; 
39. Wspieranie i promocja polskich naukowców i wynalazców w Polsce i za granicą;  
40. Promocja i organizacja wolontariatu; 
41. Działania mające na celu aktywizowanie, studentów w zakresie objętym celem Fundacji; 
42. Aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy; 
43. Edukacja oraz rozwój w zakresie ekonomii społecznej; 
 

5. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

7. Fundacja nie uzyskała przychodów, nie poniosła kosztów, nie zatrudniała pracowników, nie podjęła 

działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

 

Załącznik:  Uchwała nr 1/2015 - Akt powołania zarządu fundacji. 


