Statut Fundacji Rodzic Nie Pęka z dnia 16.11.2016r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja Rodzic Nie Pęka, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia
6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja Rodzic Nie Pęka została ustanowiona przez Katarzynę Paulinę Dinst, zwaną dalej
Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Magdalenę
Kuczyńską zastępcę Grzegorza Rogali w kancelarii notarialnej w Warszawie, w dniu
18.03.2016r. pod numerem repetytorium A nr 3654/2016.
3. Fundacja może używać pieczęci i znaków zgodnie z obowiązującym w tym względzie
zapisami.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Połczyn-Zdrój.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, jak również
ustanawiać w kraju i poza jej granicami swoich przedstawicieli.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną i powołana jest na czas nieokreślony.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział 2. Cele i zasady działania fundacji
§4
Celem Fundacji jest działalność na rzecz:
1. wsparcia rodziców, opiekunów prawnych i ich dzieci oraz osób dorosłych mających
stwierdzoną achondroplazję, osteochondrodysplazję lub inne wady genetyczne układu
kostnego w aktywizacji społecznej, zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
2. ochrony i promocji zdrowia osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji społecznej i zawodowej,
a także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

§5
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizację warsztatów, spotkań i zajęć ze specjalistami w szczególności takimi jak:
ortopeda, rehabilitant, neurologopeda, logopeda, masażysta, pracownik socjalny,
prawnik, dietetyk, psycholog, mającymi na celu promocję i ochronę zdrowia;
b) Organizowanie i udział w imprezach dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców
/opiekunów prawnych;
c) Organizację warsztatów terapeutycznych dla rodziców/opiekunów prawnych i dzieci z
niepełnosprawnością oraz dla dorosłych osób z niepełnosprawnością;
d) Organizację warsztatów z trenerem i/lub psychologiem dla rodziców/opiekunów
prawnych i dzieci z niepełnosprawnością oraz dla dorosłych osób z niepełnosprawnością;
e) Przeprowadzanie badań społecznych oraz analiz potrzeb, tworzenie raportów
dotyczących niepełnosprawności, aktywności społecznej i/lub zawodowej osób
z niepełnosprawnością, wykluczenia społecznego, wykluczenia ekonomicznego;
f) Pomaganie rodzicom/opiekunom prawnym w zakresie organizacji turnusów
rehabilitacyjnych, zajęć rehabilitacyjnych;
g) Prowadzenie i organizowanie rehabilitacji leczniczej w tym rehabilitacji ruchowej
i fizykoterapii;
h) Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów,
sympozjów, warsztatów naukowych, konferencji, których celem jest przekazanie wiedzy
i doświadczeń statutowych Fundacji;
i) Udzielanie porad, konsultacji medycznych, wsparcia psychologicznego kobietom w ciąży,
którym lekarz specjalista zdiagnozował u płodu achondroplazję lub inne choroby, wady
genetyczne związane z układem kostnym;
j) Udzielanie porad prawnych, medycznych, psychologicznych, dietetycznych,
rehabilitacyjnych, socjalnych dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci z
niepełnosprawnością, jak i samych osób niepełnosprawnych;
k) Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów
statutowych Fundacji;
l) Organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą;
m) Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
n) Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej,
organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych;
o) Rozpowszechnianie
wiedzy
na
temat
achondroplazji,
hipochondroplazji,
pseudoachondroplazji, dysplazji kostnych i innych chorób genetycznych układu kostnego.
p) Prowadzenie kampanii uświadamiających i działań rzeczniczych na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym kampanii na rzecz likwidacji uprzedzeń wobec
osób niepełnosprawnych;
q) Współpraca z uczelniami, szkołami wyższymi i innymi instytutami naukowymi w Polsce
i zagranicą;
r) Działania na rzecz rozwoju i unowocześniania szkolnictwa podstawowego, średniego
i wyższego w zakresie niepełnosprawności, edukacji i ochrony zdrowia;
s) Promocję i organizację wolontariatu;

t) Edukację społeczną w zakresie niepełnosprawności, w szczególności wad genetycznych
układu kostnego;
u) Działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych do przestrzeni publicznej
i wyrównywania ich szans w życiu społecznym;
v) Promowanie sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych;
w) Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, wystaw, konferencji, spotkań, sztuk
teatralnych, pokazów filmowych dla osób niepełnosprawnych;
x) Prowadzenie działań wydawniczych, w tym wydawanie utworów osób
niepełnosprawnych.
2. Działalność statutowa Fundacji w zakresie §5 punkt 1 od a do x, za wyjątkiem punktu f może
być prowadzona za równo w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej.
3. Działalność statutowa Fundacji w zakresie §5 punkt 1 f jest prowadzona wyłącznie odpłatnie.
4. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez współpracę z osobami i podmiotami, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

§6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienia
nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§7
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a) Darowizn, spadków, zapisów;
b) Subwencji od osób prawnych;
c) Dotacji i innych środków przekazanych na realizację zadań Fundacji przez organy
publiczne, państwowe lub inne podmioty;
d) Zbiórek publicznych;
e) Majątku Fundacji;
f) Odsetek i lokat bankowych;
g) Odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność
statutową.

Rozdział 4. Władze Fundacji

§8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej zarządem.
Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatorkę na czas nieokreślony.
Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
Fundatorka jest Prezesem Zarządu. Zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.
Pracami Zarządu kieruje Prezes. Podział pracy wynika z regulaminu Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
Głos Prezesa Zarządu w przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu jest decydujący.
Członkostwo Fundatorki w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce członków Zarządu.
W przypadku śmierci Fundatorki lub choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków
Prezesa Zarządu, jej kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu
przejmują Wiceprezesi.
Członkostwo pozostałych członków Zarządu ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji
przez członka Zarządu, śmierci członka Zarządu, długotrwałej choroby członka Zarządu, która
uniemożliwia mu udział w pracach Zarządu albo odwołania przez Fundatorkę.
Zarząd może uchwalić Regulamin pracy Zarządu zwykłą większością głosów. Do czasu
uchwalenia regulaminu Zarządu pracami kieruje Prezes Zarządu.
Członkowie Zarządu nie mogę być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.
§9

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
a) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
b) Kierowanie, podejmowanie i realizacja działań statutowych oraz gospodarowania
środkami finansowymi;
c) Uchwalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych;
d) Tworzenie i likwidacja przedstawicielstwa, biur, oddziałów w różnych częściach Polski,
określając ich zasięg terytorialny, charakter działalności, organy i ich kompetencje.
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w zakresie:
a) Zmian statutowych nie zmieniających jej podstawowych celów;
b) Powoływania i określania struktury organizacyjnej Fundacji;
c) Podejmowania uchwał w zakresie łączenia z inną Fundacją;
d) Przyjmowania darowizn, spadków, zapisów.

§10
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa:
a) Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie;
b) Dwaj inni członkowie Zarządu.

2. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.
3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać osoba upoważniona
przez Zarząd.

Rozdział 5. Łączenie z innymi fundacjami – zmiany w statucie Fundacji

§11
1. Fundacja może łączyć się na czas określony i nieokreślony z inną Fundacją posiadającą
podobne cele, na warunkach określonych umową obu stron.
2. Uchwałę o połączeniu Fundacji podejmuje Zarząd po uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatorki.
Decyzja o połączeniu z inną Fundacją zapada na drodze jednomyślnej uchwały.
§12
1. Zmiana statutu Fundacji w tym celu może zostać dokonana przez Zarząd Fundacji po
uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatorki. Zarząd Fundacji może dokonać zmiany w statucie
głosami przynajmniej ¾ członków Zarządu.
2. Zmiana statutu Fundacji nie może wpływać na zmianę fundamentalnych celów Fundacji.

Rozdział 6. Likwidacja Fundacji
§13
1. Fundacja może ulec likwidacji na skutek wyczerpania środków finansowych i majątku
Fundacji.
2. Fundacja może ulec likwidacji na skutek złożenia zgodnych oświadczeń wszystkich członków
Zarządu.
3. Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przekazany na cele określone w §4 Statutu
wskazane przez Fundatorkę lub Zarząd Fundacji.

Rozdział 7. Postanowienie końcowe

§14
Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody, wyróżnienia, odznaczenia dla osób fizycznych, prawnych,
instytucji i organizacjom społecznym, które przyczyniają się do realizacji celów obranych przez
Fundację.

§15
W przypadku śmierci Fundatorki lub choroby uniemożliwiającej wykonywanie jej obowiązków
określonych statutem jej kompetencje w tym zakresie przyjmują Wiceprezesi.

§16
1. Zakazane jest udzielanie jakichkolwiek pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem
Fundacji członkom Zarządu, pracownikom Fundacji lub osobom, które pozostają w związku
małżeńskim, wspólnym pożyciu lub stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa w linii
prostej, jak również pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej zwanymi „osobami bliskimi”).
2. Zakazane jest przykazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, pracowników
Fundacji lub osób wspomnianych w § 15 punkt 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku Fundacji następuje, to bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Zakazane jest wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, pracowników
Fundacji lub osób wspomnianych w § 15 punkt 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli wykorzystanie majątku Fundacji bezpośrednio wynika
bezpośrednio z celu statutowego.
4. Zakazany jest zakup usług lub towarów od podmiotów związanych z członkami Zarządu
Fundacji, pracownikami oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.
§17
Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracowników na
podstawie umów cywilnoprawnych oraz współpracować z wolontariuszami. Pracownikami,
współpracownikami czy też wolontariuszami Fundacji mogą być też członkowie Zarządu. Członkowie
Zarządu powinni powstrzymać się od głosowania w sprawach, w których występują
w którejś powyżej wskazanej roli.

