Statut Fundacji Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu zwana dalej Fundacją, działa
na podstawie Ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Jagodę Bogaczewicz, Małgorzatę Cianię,
Katarzynę Fiałkowską, Sylwię Lewocik, Magdalenę Luboradzką, Magdalenę Siewierską,
Annę Szajkowską, Krzysztofa Wierzbickiego i Katarzynę Wołowicz, zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wandę AndrzejewskąOrzechowską dnia 14.05.2014r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul.
Powstańców Śląskich 80B/1.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady,
biura, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
6. Fundację powołano na czas nieokreślony.
7. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§3
Celami Fundacji są:
a. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego,
b. udzielnie pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia i choroby psychiczne oraz
osobom niepełnosprawnym,
c. wspieranie rodzin osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne oraz osób
niepełnosprawnych,
d. aktywizacja społeczna i zawodowa osób cierpiących na zaburzenia i choroby
psychiczne oraz osób niepełnosprawnych,
e. ochrona godności i integralności osób cierpiących na zaburzenia i choroby
psychiczne oraz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie każdej z form
dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec tych osób,
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f. podnoszenie świadomości ochrony zdrowia psychicznego,
g. integracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
h. działalność charytatywna, organizowanie i promowanie wolontariatu,
i. działalność badawcza w zakresie nauk społecznych,
j. działalność terapeutyczna, rehabilitacyjna i pokrewne działania mające na celu
profilaktykę zdrowia psychicznego.
§4
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
a. terapię osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne oraz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin - realizowaną w sposób niedochodowy,
b. organizowanie i prowadzenie poradnictwa, działań rehabilitacyjnych i
edukacyjnych dla osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne oraz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin - realizowane w sposób niedochodowy,
c. współpracę z organizacjami i instytucjami, w tym jednostkami oświatowymi,
pracującymi z osobami cierpiącymi na zaburzenia i choroby psychiczne oraz osobami
niepełnosprawnymi,
d. prowadzenie szkoleń dla rodziców, profesjonalistów, nauczycieli i wolontariuszy
pracujących z osobami cierpiącymi na zaburzenia i choroby psychiczne oraz osobami
niepełnosprawnymi - realizowane w sposób niedochodowy,
e. działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób cierpiących na zaburzenia i
choroby psychiczne oraz osób niepełnosprawnych,
f. organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów i wykładów naukowych realizowane w sposób niedochodowy,
g. prowadzenie i udział w projektach badawczych dotyczących zdrowia
psychicznego oraz terapii, edukacji i innych form pomocy osobom cierpiącym na
zaburzenia i choroby psychiczne oraz osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom realizowane w sposób niedochodowy,
h. wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych - realizowane w sposób
niedochodowy,
i. propagowanie wiedzy na temat zaburzeń i chorób psychicznych, form terapii oraz
konieczności jej podejmowania,
j. prowadzenie lub wspieranie działań profilaktycznych na rzecz ochrony zdrowia
psychicznego - realizowane w sposób niedochodowy.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§5
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc)
złotych wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
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§6
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, dotacji, spadków i zapisów otrzymanych od osób fizycznych i prawnych
– krajowych i zagranicznych,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek publicznych,
d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
e. odsetek bankowych.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą
być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
4. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz
pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
Rozdział V. Władze Fundacji
§7
Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej również Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej również Zarządem.
Rada Fundacji
§8
1. Członkami pierwszego składu Rady są wszyscy Fundatorzy.
2. Rada składa się z 5 do 12 członków.
3. Rada może powołać nowego członka Rady stosunkiem 80% głosów wszystkich
członków Rady.
4. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą:
a. śmierci,
b. usunięcia członka uchwałą Rady, która zapadła w trybie określonym w punkcie 6
niniejszego paragrafu,
c. złożenia przez członka Rady rezygnacji z pełnienia funkcji. Rezygnację z funkcji
członek Rady składa w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady.
5. Rada może usunąć członka Rady stosunkiem 80% głosów wszystkich członków Rady
w przypadku:
a. działania na szkodę Fundacji,
b. rażącego naruszenia postanowień statutu Fundacji,
c. nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Fundacji.
6. Członkowie Rady mogą być zatrudniani przez Fundację.
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§9
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2. nadzór i kontrola działalności Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa,
4. podejmowanie decyzji o zatrudnianiu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia,
5. ustalanie regulaminu Zarządu Fundacji określającego funkcje i podział kompetencji
po-między poszczególnych członków Zarządu Fundacji,
6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
7. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
8. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją bądź o likwidacji Fundacji,
9. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów,
10. członkowie Rady mają prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji,
11. członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym.
§ 10
1. Rada zbiera się co najmniej raz na rok.
2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej
Przewodniczącym Rady, zwykłą większością głosów.
3. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek
Zarządu zgłoszony na piśmie. Posiedzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu
14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu
bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków
dla rozpatrzenia sprawy o istotnym znaczeniu dla Fundacji.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia wniosku.
6. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków (z wyłączeniem przypadków
opisanych w pkt. 3 i 6 §8 oraz pkt. 1 §15). W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego Rady.
7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady, a gdy jest nie jest to możliwe inny
członek Rady wybrany przez Radę na tym zebraniu .
9. Wszyscy członkowie Rady powiadamiani są o posiedzeniach Rady na co najmniej 7
dni przed planowanym posiedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na
adres podany Przewodniczącemu Rady lub osobiście.
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Zarząd Fundacji
§ 11
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę
Fundacji na czas nieokreślony.
2. Członkowie Zarządu za pełnione funkcje w Zarządzie lub za pracę wykonywaną na
rzecz Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie.
§ 12
1. Zarząd, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją
na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g. zatrudnianie pracowników oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
h. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
i. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji
3. Zarząd co roku (lub też częściej na pisemny wniosek Rady) zobowiązany jest
przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności
Fundacji. Na podstawie sprawozdania Rada udziela Zarządowi absolutorium.
§ 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek co
najmniej dwóch członków Zarządu bądź na wniosek Rady Fundacji. W przypadkach, gdy
Prezes Zarządu nie może wykonywać swoich obowiązków, posiedzenia Zarządu zwołuje
osoba wchodząca w skład Zarządu wskazana przez Prezesa.
3. O posiedzeniach Zarządu członkowie Zarządu są informowani za pośrednictwem
poczty elektronicznej, pocztą na adres podany Prezesowi Zarządu lub osobiście.
4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani Członkowie Rady Fundacji.
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby Członków
Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W przypadku
równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
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Sposób reprezentacji
§ 14
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać
może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 15
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji 80% głosów wszystkich członków
Rady.
2. Zmiany mogą dotyczyć celów Fundacji.
3. Dla efektywnej poprawy realizacji celów Fundacji może ona połączyć się z inną
fundacją.
4. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji.
5. Połączenie nie może nastąpić, jeśli cele Fundacji w wyniku połączenia mogłyby ulec
znacznej zmianie.
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