STATUT FUNDACJI RiM
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja RiM”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Barbarę
Krystynę Kropielnicką zwaną dalej „Fundatorem”, Aktem Notarialnym sporządzonym przez
notariusza Beatę Zdziebłowską-Gidian w kancelarii notarialnej w Pruszkowie, ul. Niecała 4, w dniu
1.08.2017r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Pruszków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym dla właściwego
realizowania celów, może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Priorytetowym obszarem działania Fundacji jest Powiat Pruszkowski.
3. Ministrem właściwym dla celów nadzoru nad działalnością Fundacji jest Minister Zdrowia.
4. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem formy prawnej 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.

Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celami Fundacji są:
a) kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu;
b) dofinansowanie diagnostyki oraz terapii dzieci i rodzin dotkniętych autyzmem;
c) badania na temat autyzmu – w tym poszukiwanie przyczyny autyzmu np. poprzez badania
genetyczne;
d) ochrona i promocja zdrowia;
e) wyrównywanie szans edukacyjnych;
f) działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem;
g) działalność charytatywna;

h) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
i) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
j) wypoczynek dzieci i młodzieży;
k) działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. dofinansowanie terapii; integracji sensorycznej, logopedycznej, psychologicznej,
fizjoterapeutycznej, treningów słuchu, hipoterapii i innych form terapii, także kosztów
transportu oraz diagnostyki;
2. organizowanie i dofinansowanie konferencji, kursów, szkoleń, warsztatów specjalistycznych
dla terapeutów i rodziców dzieci niepełnosprawnych;
3. organizowanie i dofinansowanie wyjazdów, turnusów rehabilitacyjnych dla osób
potrzebujących;
4. wyposażenie poradni, ośrodków, przedszkoli specjalistycznych w sprzęt do rehabilitacji;
5. dofinansowanie oraz organizowanie pomocy edukacyjnych dla placówek oświatowych,
medycznych, prywatnych zajmujących się terapią dzieci niepełnosprawnych;
6. organizowanie i prowadzenie placówek światowo-wychowawczych i edukacyjnych,
medycznych;
7. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych związanych z
osobami niepełnosprawnymi i z problemami rozwojowymi;
8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, tj. badania pod kątem
wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci, wdrażanie i rozwijanie testów przesiewowych w
kierunku autyzmu; zwiększanie świadomości nt. istoty wczesnej diagnozy w autyzmie i
korzyści z podejmowania wczesnej terapii;
9. wydawanie książek, poradników, broszur, itp. dla rodziców, terapeutów i dzieci na temat
autyzmu;
10. przedsięwzięcia naukowe, poprzez promowanie rozwoju wiedzy, czyli przekazywanie
darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
11. przedsięwzięcia oświatowe, poprzez kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na
upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie,
12. dobroczynność, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji
zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych;
13. współpraca z ośrodkami na całym świecie;
14. pomoc społeczną, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie
niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w
warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego
usamodzielniania osób i rodzin;
15. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie
środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych;
16. przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków
przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów
sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób
niepełnosprawnych.
17. udzielanie wsparcia, w tym materialnego placówkom wychowawczym, oświatowym,
medycznym, opiekuńczym zajmującymi się dziećmi z problemami rozwojowymi i
niepełnosprawnymi,
18. organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób dotkniętych przez
los, a także dla placówek takie osoby wspierających.

§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej
celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, czyli środki pieniężne w kwocie 1.000 (tysiąc)
złotych, przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim, oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku działania.
§ 10
Majątek Fundacji może pochodzić z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, akcji charytatywnych, aukcji, loterii, innych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odpłatnej działalności statutowej.
§ 11
1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na
pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
§ 12
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację lokatach bankowych i
papierach wartościowych.

Fundator i Władze Fundacji.
§ 13
1. Fundatorowi przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie.
2. W przypadku śmierci Fundatora lub niemożności sprawowania funkcji, w jego miejsce wstępuje
Zarząd Fundacji.
§ 14
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

Zarząd Fundacji.
§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z przynajmniej dwóch i nie więcej niż trzech osób powoływanych i
odwoływanych przez Fundatora.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony i pracują w systemie bezkadencyjnym.
3. Prezesem lub członkiem Zarządu może być Fundator.
4. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu powoływany na stanowisko i odwoływany z
niego przez Fundatora.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub nieustępującego członka Zarządu,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
6. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie z przyczyny określonych w ust. 5, Fundator może
wskazać inną osobę do pełnienia funkcji członka Zarządu w miejsce osoby, której członkostwo
wygasło.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie.
§ 16
W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć
Biuro Fundacji.
§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz preliminarzy kosztów Fundacji
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z
inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje z własnej inicjatywy Prezes Zarządu lub Członek Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w obecności co najmniej 2 Członków Zarządu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Sposób Reprezentacji
§ 18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
Prezes Zarządu samodzielnie, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 20 000 zł wymagany jest podpis Prezesa Zarządu
działającego łącznie z członkiem Zarządu.

Zmiana Statutu
§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji,
których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną Fundacją.
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną Fundacją następuje w drodze uchwały Fundatora.
Likwidacja Fundacji.
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
§ 22
Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
§ 23
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

