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lPostanowienia ogólne

§1
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych, zwana dalej

Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przel notariusza lzabeła
Podsiadłowska - Skąpska w Kancelarii Notarialnej w Poz4anitl przy ulicy Fredry 1/t4, w dniu 15.

a4-żal|roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego 5tatutu.
ż. Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem"

§a
Fundacja posiada osobowośćprawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§4
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwydo spraw pracy i zabezpieczenia społecznego.

§5
]". Terenem działalnościFundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, prt-y cżym w zakresie
niezbędnym dla właściwegorealizowania celów może ona prowadzić działalnośćtakże poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

Fundacja może tworzyć oddziaĘ Zakłady i filie. Decyzję

o

powołaniu jednostek

organizacyjnych wskazanych w zdaniu powyżej podejmuje Zarząd Fundacji. Zakres działania,

strukturę organiaacyjną oraz zakres uprawnień
określa regu

la m

i

n uc hwa lony

p

rzez Zar ząd

3,

Czas działania Fundacji jest nieograniczony,

r+.

Funda.cja moźe dla

c*lów współpracy

F

u

i obowiązków kierowników tych

ndacji.

:

posługiwać się tłumaczeniem nazwy
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w wybranych językach obcych,

5.

Fundacja może używać odznak, pieczęci oraz logo zgodnie z obowiązującym przepisami.

ll Cele i zasady dliałania Fundacji

§6
Celem Fundacji jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

1,

reintegracja społeczna i zawodowa osób eagrożonych wykluczeniem społecznym;

2.

działalnośćna rzecz osób starszych;

3,

aktywizacja oraz rehabilitacja społeczna izawodowa osób niepełnosprawnych;

4.

działanie na rzecz praw pracowniczych isocjalnych;

5,

promocja i ochrona zdrowia;

6.

przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym problemom alkoholowym, narkotykowym,

nikotynowyń oraz agresji i praemocy w rodzinie;

7.

promocja kultury;

8.

upowszechnianie praw dziecka
i

9.

i

kobiet, ujawnianie ich naruszenia

w życiu rodzinnym

społecznym;

przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego, w szczególności dyskryminacli

ze
i

względu

na wiek, pleć, światopogląd, status

ekonomiczny, pochodzenie

orientację psychoseksual ną;

10. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;
1].,

dżiatanie na rzecz praw czlowieka;

12. rozwój poradnictwa, edukacji i informacji obywatelskiej;
13, dzialalność interwencyjna;
14, działalnośćna rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotór,v wymienionych w art. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie zadań pożytku publicznego;
15. upowszechnianie i promocja sportu osób niepełnosprawnych i osób starszych;
16. działania na rzecz rehabilitacji i aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnoŚciami i osób
sta

rszych.

Fundacja realizuje swoje
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1.

dłialalnośćcharytatywną;

2.

organizację szkoleń, seminariów

i

warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym, absolwentów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, sektora
ed ukacj i, ad

3,

ministracj i

pa

ństwowej i samorządowej;

prowadzenie działalnaścipublicy§tycznej, informaryjnej iwydawniczej, a takie kampanii
medialnych przy zastosowaniu różnych środków przekazu;

4.

organizację akcji

i

kampanii spolecznych, zgromadzeń publicznych óraż wy§taw

i koncertóW spotkań, warsztatów, wyktadów;

5.
6,
7.
8,

materialne wsparcie osób firycznych

i

prawnych;

prowadzenie klubów, domów iośrodków kultury;
prowadzenie sprzedaży wytworów pracy własnej i innych; -

inicjacja

i

rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, prowadzenie mediacji,

poradni dla ofiar przemocy;

9.

pośrednictwo pracy;

10. organizacja wymian międzynarodowych o charakterze integracyjnym i edukaryjnym;
11, wspieranie inicjatyw u§tawodawclych,

§8
Dla osiągniqcia swych celów Fundacja może wspierać działa|nośćinnych osób i instytucji zbieżną
z

jej celami.

lll M§iątsk i dochody Fundacji

§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000,00 złotych (słownie dziesięĆ
tysięcy złotych zero groszy} oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania,

§10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1.

funduszu założycielskiego;

ż. darowizn,
3.

spadkórłr, zapisów;

dotacji i subwencji oraz grantów, kontraktóĘ środków z funduszy publicznych, zleceń usług;

dochodów ze zui,lr3F^|}int)ez publicznych, loterii oraz aukcji;
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5. dochodów z majątku Fundacji;
6. odsetek z depozytów bankowyeh.

§rr
Dochody pochodzEce

z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte

na realizację celów Fundacjitylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami

prawa

składa Zarząd Fundacji.

W
o

prrypadku powołania Fundacji

przyjęciu spadku

z

do

dziedziczenia

,

Łarząd składa oświadczenie

dobrodziejstwem inwentarza wówczas, gdy

w chwi|i składania tego

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe albo
składa oświadczenieo odrzuceniu spadku,

Nieruchomości stanowiące własnośćFundacji mogą być zbywane jedynie za zgodą fundatora
wyrażoną na piśmie.

§12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

lV Władłe Fundacji

§rg
Władzamifundacji są:

1.

Rada Fundacji;

ż. ŁarządFundacji.
Rada Fundacii

§14
Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz §prawuje §teią kontrolę nad działalnoŚcią
Fundacji.

Do eeasu powołania przez fundatora w drodze uchwaty Rada Fundacji nie

istnieje.

W przypadku podjęcia stosownej uchwały zastosowanie znajdą przepisy niniejszego Statutu
odnoszące się

do *.Or.^^!t*5§r.,fio
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czasu powołania Rady Fundacji jej zadania oraz
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4

uprawnienia w§kazane w niniej§zym §tatucie sprawuje fundator.
3,

Rada Fundacji składa się z od 3 {tr;ech) do 6 {sześciu) osób;

4.

§ktad RadY Powołuje fundator w drodze uchwały, ze wskazaniem imiennym przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego oraz członków Rady"

§rs
1.

Członkowie RadY Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
ua przestęp§two
umyślneścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Utrata członko§twa w Radzie na§tępuje na skutek odwołania przez fundatora,
śmierci.utraty
praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa,

W PrzYPadku koniecznoŚci uzupełnienia składu Rady decyzję b powołaniu ncwego członka
RadY Podejmuje fundator" W przypadku śmiercifundatora decyzję o powołaniu członka
Rady
Podejmuje Rada Fundac ji, przy czym do posrerzenia składu Rady w tym przypadku wymagana
jest uchwała co nejmniej

]8 członków

Rady.

§16
1

Kadencja Rady Fundacji

trwa

4

lata. Osoba, która przystępuje do Rady

Fundacji

w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalnośćw Radzie Fundacji z dniem upływu tej
kadencji.
2,

Rada Fundacjizbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz dwa razy do roku.

3.

Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Rady

z

własnej inicjatywy, z inicjatywy 2 członków Rady

Fundacji, na wniosek preze§a Zarządu Fundacji, na wniosek 2 członków Zarządu Fundacji lub
na wniosek fundatora, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, w taki sposób,

aby można było potwierdzić

otrzymanie zawiadomienia

oraz je

utrwalić,

a w przypadku braku takiej możliwości,listem poleconym doręczonym co najmniej 3 dni przed

planowanym spotkaniem.
ń

W posiedzeniach Rady Fundacji mo§ą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu,
fundator lub inne zaproszone osoby.

Rada Fundacji podejmuje decyzje

w

forrnie

uchwał zwykłą większościągtosów

w obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji, chyba, że Statut stanowi

inaczej.

W razie równej liczby gtosów decyduje głos Przewodniczącego.

Członkowie Rady Fundacji mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji

2"8 Ll§.

2018

J

\

Z ORYGINAŁEM

7.

Działalnośćw Radzie Fundacji ma charakter społeczny, co nie wyklucza prżyrnania pruez Zarząd
wynagrodzenia lub zwrotów kosztów podróży i zakwaterowania.

§rz
Do kompetencji RadV Fundacji należy:

1.
2.
3.
4,

Nadzór nad działalnościąFundacji;

Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych ifinansowych z działalnościFundacji;
Organizowanie środków finansowych niezbędnych do-realizacji celów statutowych Fundacji;
Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

ZarządFundacji

§la
1.

Zarząd Fundacji składa się z od 1 fiednej} do 5 (pięciu} osób i jest powoływany uchwałą
fundatora na okres 4 lat.

7,
3.
4.

Fundator, powołLjąc Zarząd, wskazuje imiennie prezesa, wiceprezesów lub członów?arządu,
Fundator może być czlonkiem Zarządu, może też pełnić funkcję prezesa Zarządu.
W przypadku konieczności uzupełniania skladu Zarządu Fundacji, decyzję o powolaniu nowego
czło nka Zarządu podej m uje fu ndator.

5,

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana pełnomocnyrn wyrokiem za przestępstwo
umyślneścigane z oskarźenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§rs
1.

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, utraty praw publicznych, zrzeczenia się
członkostwa lub odwołania.

2.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą hyć odwołani uchwałą fundatora w każdym czasie.

3. Jeżeli członek żarządu przestanie pełnić swoją funkcję, na jego miejsce

Fundatgr moŻe

powołać nowego członka Zarządu.

4.

W przypadku śmiercifundatora czlonków 1arządu powołuje iodwołuje Rada Fundacji.

5.
6.

posiedlenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
posiedzenie Zarządu zwołuje preze§, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,

a w przypadku braku takiej możliwości,listem poleconym doręczonym co najmniej 3 dni przed

planowa nym spotkaniem.

7.

o posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkcwie Zarządu.

8.

Zarząd podejmuje decyzje na po§iedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba, że statut stanowi

inaczej.

W przypadku braku większości, głos derydujący ma Prezes Zarządu. Tryb diiałania Zarządu
określa uchwalony przez niego regulamin,

§20
1,. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnościąFundacji oraąreprezentuje ją na zewnątrz,

2,
3.

Zarląd podejmuje wszelkie niezbędne działania nie zastrzeżone w statucie dla Rady Fundacji.
Do zadań i kompetencjiZarządu naleźy w szczególności:

a|

kierowanie bjeżącą działalnościąFundacji oraz realizacja jej celów statutowych;

b)

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

c}

sprawowanie zarządunad majątkiem Fundacji;

d} podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn, spadków
izapisów;

e} ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zasady wynagradzania pracownikÓw Fundacji

oraz

osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

f)

ustanawia pełnomocników Fundacji;

c} podejmuje inne, zgodne ze Statutem, działania konieczne dla sprawnej,

bieŻącej

działalnościFundacji;

h) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdania z działalnoŚci
i

Zarządu

przedstawianie ich Radzie Fundacji.

§21
oświadczeniawoli

w imieniu

Fundacji składa prezes zarządu lub dwóch członków zarządu

driałających łącznie.

§22
l.

pracy,
Członkowie Zarządu mCIgą pozCI§tawać z Fundacją w stosunku

7,

zasady wynagrad

za n

ia członków zarządu określa uchwałą Rad a F und

3.
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i.

o pracę lub równoważne z członkami Zarządu zawiera przewodniczący Rady Fundacji.

4.

i pracowników Fundacji wyplacane są ze

Wynagrodzenia dla clłonków Zarządu

środków

Fundacji.

§23
Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową Fundacji, złożonąz osób
skupionych wokół idei Fundacji.

vl!zmiana §tatutu

§ż4
Zmian w statricie Fundacji dokonuje fundator w drodze uchwały za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany

§tatutu mogą , dotyczyć celów,

dla

realizacji których Fundacja została ustanowiona

i określonych w akcie :ałoźycielskim.W prżypadku śmiercifundatora, powyźszych zmian dokonuje

Zarząd Fundacji za lgodąRady Fundacji,

Vlll Potączenie

z inną fundacją

§25
7.

Fundacja może się połączyc z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.

PoĘczenie

z inną fundacją nie może nastąpić. jeżeli w jego wyniku mó6łby ulec

istotnej

zmianie cel Fundacji.

§26

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwyjest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyś}nej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez fundatora.
Zgoda ta nie jest wymagana w przypadku śmierci fr.lndatora.
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lX tikwidacja Fundacji

§r
1

Fundacja ulega likwidacji

w

razie osiągnięcia celóvr4 dla których została ustanowiona

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Li

kwidatorów

Fu ndacj i

powotuje i odwołuje Zarząd

fu ndacj i,

§28
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwaĘ która w eelu wywołania

skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez fundatora.

{goda

ta nie jest

wymagana

w preypadku śmiercifundatora.

§zg
środkifinansowe.i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostaĆ przeznaczone mocą
uchwaty Zarządu na rze§z działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach,
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