sTATUT
FUIIDACJI PoMoc AUTYZM
tekst jednolify

§ 1.1 Fundacja pod nazwą,,Fundacja Pomoc Autyzm", zwana dalej ,,Fundacją", ustanowiona przez:

Małgorzatę Cybulską i Piotra Chodackiego zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Alicję Huziuk w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Solec 54 w
dniu 8 stycznia 2016 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2.,,Fundacja" jest apoliĘczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§

2.1. Celami ,,Fundacji" są działania na rzecz osób, dotkniętych upośledzeniami, zburzeniami,

chorobami, w tym psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych, jak i na rzecz środowisk, w których
osoby te przebywają lub

z

jakimi się stykają.

2.,,Fundacja" realizuje swoje cele poprzez:

o
o
r
r
o

podejmowanie iwspieranie działań służąrychdobru rodziny.
podejmowanie

i

wspieranie działań służącychdobru osób potrzebujących,

pomoc finansową, rzeczową i edukaryjną osobom potrzebującym.
Edukację rodzin, osób potrzebujących i instytucji pozarządowych oraz specjalistów.

i

lnicjowanie

wspieranie nowatorskich rozwiązań

w

różnorodnych dziedzinach życia

społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie
źycia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

l

propagowanie wykorrystania nowoczesnych technologii

w

profilakĘce zdrowotnej

i

obywatelskiej.

.
r

popularyzacjęideimediacjirodzinnejispołecznej.
Rozwuanie

i

umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie

w

rozwoju

społeczeństwa obywatelskiego.

r

Działalnośćna rzecz or8anizacji, których celami statutowymi jest: działalnośćnaukowa,
naukowo-techniczna,

oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony

środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej

i

społecznej osób niepełnosprawnych.

r

propagowanie

i

wspieranie potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności

psychoprofi laktycznych i profesjona lnego doradztwa i pomocy.

K
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3. ,,Fundacja" może prowadzić działalnośćgospodarczą w następującym zakresie:

58.19 Pozostała działalnośćwydawnicza
58.29 Działalnośćwydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
63.LL.Z Przetwarzanie danych; zanądzanie stronami internetowymi
72.79.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostaĘch nauk przyrodniczych
i

technicznych

72.20.7 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

85.59 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalnośćwspomagająca edukację

86.2l.Z Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z Pra

Ęka leka rska specja

lisĘczna

86.90.A Działalnośćfi zjote rapeutyczna
86.90.E Pozostała działalnośćw zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób

niepełnosprawnych
88.9t,Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 3. Siedzibą,,Fundacji" jest m,st. Warszawa.

§ 4.1. Fundatorzy przeznaczają na realizację celów statutowych,,Fundacji" 2,000,-PLN (dwa tysiące
złotych}

- dokonując wpłat po 1.000,-PLN (tysiąc złotych} każdy z nich, Środki przeznaczone

na

finansowanie działalnościgospodarczej wynoszą 1,000,- PLN $eden tysiąc złotych), a środki
przeznaczone na działalnośćstatutową,,Fundacji" wynoszą 1,000,- PLN feden Ęsiąc złotych).

2. Majątek ,,Fundacji" stanowią również środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte
przez ,,Fundację" w toku jej działania.
3. Środki na realizację celów,,Fundacji" ł pokrycie kosztów jej dzialatności pochodzą z:

§

u-

a. funduszu założycielskiego,
b. darowizn, zapisów, subwencji, spadków krajowych izagranicznych,
c. dochodów z akĘwów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w tym papierów wartościowych
i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

d. dochodów ze zbiórek publicznych,
e. odsetek iwpływów pochodząrych z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, itp,,
f. zysków

zjej działalaościgospodarczej,

g. grantów, dotacji

idofinansowań ze strony podmiotów publicznych

i prywatnych.

§

5.1

§

6.1 Fundatorzy postanawiają, iż Zarząd ,,Fundacji" - funkcjonujący na zasadach określonych w

Organem ,,Fundacji" jest Zarząd oraz zgromadzenie fundatorów.

Statucie - może składać się od iednej do pięciu osób. Jednocześnie postanawiają, iż pierwszy Zarząd
będzie jednoosobowy i powołują w jego skład Piotra Chodackiego jako Prezesa.
2. Organem kierującym działalnością,,Fundacji" i reprezentującą ją na zewnątrz jest zanąd.
3. Zarząd jest powoływa ny na pięcioletn i ą kaden cję.

4. Oświadczenie woli w imieniu ,,Fundacji" składa jeden członek zarządu,

5.7arząd jest wybierany jednomyślnieprzez zgromadzenie fundatorów w głosowaniu jawnym,

6.Zgromadzenie fundatorów powĄwane jest zgodnie z potrzebami na wniosek fundatorów.
7. Do udziatu w obradach zgromadzenia fundatorów uprawnieni są wszysry fundatorzy.

8. Do

kompetencji zgromadzenia fundatorów należy ocena realizacji celów ,,Fundacji",

podejmowa

n

ie decyzji o kontynuacj i działalnościwybór zarządu,, Fundacji".

9. Uchwały zgromadzenia fundatorów zapadają jednomyślnie, przy obecności wszystkich fundatorów.

§ 7.1Zarząd kieruje działalnością,,Fundacji" i reprezentuje ją na zewnątrz.

Z.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a.uchwalanie rocznych planów finansowych,
b.uchwalanie regulaminów,
c.podejmowanie decyzjiwe wsze]kich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
d.podejmowanie decyzjio przystępowaniu do spółek, zrzeszeń iinnych organizacji
orau o ich tworzeniu,
e.przyj mowa

n

ie da rowizn, spadków i subwencj i,

I

,L

3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie

równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu,
4.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań ,,Fundacji".

5.Oświadczenia woli w imieniu Zarządu,,Fundacji" składa jeden członek Zarządu.
6.Do oceny podejmowanych przez ,,Fundację" przedsięwzię ćZarząd może powoływać konsultantów

oraz ich zespoły spośród naukowców lub prakĘków

§

i

zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

8. Fundatorzy postanawiają, iż nadzór zwierzchni nad ,,Fundacją" sprawować będzie minister

właściwydo spraw polityki społecznej.

§ 9. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

_UĘrszaw-il, dnia 15 _marca 2016
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