Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych
„Wyjdź z Domu”
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1.

2.

3.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z domu”, zwana
dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz
postanowień niniejszego statutu.
Fundacja została ustanowiona przez
1) Agnieszkę Katarzynę Pyzik,
2) Pawła Krzysztofa Jachyma,
3) Bogdana Mariusza Ślusarka,
4) Stanisława Grzegorza Gurbę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza – Michała Buchmana w kancelarii notarialnej
w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 8, w dniu 19 listopada 2011 roku.
Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja „Wyjdź z domu”.
§2

1.
2.
3.

Siedzibą Fundacji jest Moszczenica, woj. Małopolskie, powiat Gorlicki.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§4
1.
2.

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Fundacji może posługiwać się własnym logo.
§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji, przyczyniającymi się do realizacji celów statutowych Fundacji.

§6
Fundacja może nadawać tytuł „Zasłużony dla Fundacji”.
Rozdział 2.
Cele i zasady działania Fundacji
§7
Do celów Fundacji należy:
1. rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów;
2. działalność dobroczynna, działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i
krajoznawstwa oraz kultury i sztuki na rzecz osób wykluczonych ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
3. zwiększanie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem ze
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, poprzez:
a. pośrednictwo pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
b. wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury
do wymogów korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne,
c. wspieranie budownictwa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
d. edukację społeczną, tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych,
e. organizowanie i wspieranie lokalnych sieci grup samopomocowych, wspierających
w środowisku miejskim i wiejskim osoby zagrożone wykluczeniem ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
f. wszelką działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
g. rehabilitację osób niepełnosprawnych,
h. organizowanie kursów dla terapeutów chcących pracować za pomocą w/w metod
rehabilitacji,
i. promocję i organizację wolontariatu oraz integracji szkołach i społeczeństwie,
j. działalność na rzecz rozwoju świadomości społecznej,
k. działalność szkoleniową, edukacyjną i rehabilitacyjną, w tym szkolenie opiekunów
i asystentów osób niepełnosprawnych;
l. tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych i kulturalno-wypoczynkowych, promujących nowoczesne metody rehabilitacji fizycznej i psychicznej,
m. promocję i organizację sportu dla osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
n. organizację wydarzeń kulturalnych (wystaw, plenerów malarskich, koncertów itp.),
sportowych, zabawi obozów integracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem
ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
o. działalność wydawniczą,
p. działania na rzecz likwidacji barier w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie, w tym barier architektonicznych,

q. organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu rehabilitacji,
praw i przywilejów dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
r. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz
integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej,
centrów aktywizacji lokalnej);
s. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;
t. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
zajmującymi się zagadnieniami wyrównywania szans dla osób zagrożonych
wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, a także
współpraca z organami administracji publicznej.
u. organizowanie turystyki osób niepełnosprawnych, w tym turystyki zagranicznej.
4. wspieranie działalności osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw;
5. tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania w społeczeństwie osób
zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
6. tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami osób zagrożonych
wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w celu
umożliwienia wzajemnej pomocy;
7. niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, zmierzającej do zapewnienia im aktywnego
udziału w życiu społecznym i gospodarczym;
8. kreowanie wizerunku osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej
Polskiej;
9. propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności;
10. wszechstronną pomoc i wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
11. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem ze
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
§8
1.
2.

W realizacji swych zadań statutowych Fundacja może realizować działalność odpłatną
i nieodpłatną pożytku publicznego.
Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja może realizować w zakresie
określonym w § 7 pkt. 3 lit. a-u. W zakresie określonym w § 7 pkt. 1, 2 oraz pkt. 4-11
Fundacja może realizować nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Rozdział 3.
Majątek i dochody Fundacji
§9

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski o wartości 2.200 zł ( słownie: dwa
tysiące dwieście złotych), z czego 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczone
jest na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, prawa majątkowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację
celów statutowych oraz na pokrycie uzasadnionych i niezbędnych kosztów
działalności Fundacji. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez
Fundację w rozmiarach służących realizacji celów statutowych oraz jedynie jako
działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji osób trzecich,
3) dochodów ze zbiórek publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) odsetek bankowych,
6) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
7) wpływów z działalności statutowej.
Rozdział 4.
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 11
1.

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1) PKD 58.11.Z – wydawanie książek,
2) PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,
3) PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
4) PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
5) PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność;
6) PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
7) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
8) PKD 78.10.Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
9) PKD 78.30.Z – pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
10) PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
11) PKD 85.10.Z – wychowanie przedszkolne,
12) PKD 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych

13)
14)
15)
16)

2.
3.
4.
5.
6.

i rekreacyjnych,
PKD 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
PKD 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
17) PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
18) PKD 86.10.Z – działalność szpitali,
19) PKD 86.21.Z - praktyka lekarska ogólna
20) PKD 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna
21) PKD 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna
22) PKD 86.90.B - działalność pogotowia ratunkowego
23) PKD 86.90.C - praktyka pielęgniarek i położnych
24) PKD 86.90.D - działalność paramedyczna
25) PKD 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
26) PKD 87.10.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę
pielęgniarską
27) PKD 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych
28) PKD 87.90.Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
29) PKD 88.10.Z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych
30) PKD 88.91.Z - opieka dzienna nad dziećmi
31) PKD 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
32) PKD 96.04.Z – działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej
mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1
podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska
wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez
przepisy prawa.
Rozdział 5.
Organy Fundacji
§ 12

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
Zarząd Fundacji
§ 13
1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy.
Fundatorzy mogą być członkami Zarządu. W takim przypadku powołują siebie
w skład Zarządu.
Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje jeden z Fundatorów lub osoba przez nich
wskazana. Fundatorzy przydzielają również funkcje Wiceprezesów Zarządu.
§ 14

1.
2.

3.
4.
5.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje na wniosek lub z inicjatywy
Fundatora w przypadku:
a. złożenia rezygnacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu,
d. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji,
e. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
f. przekroczenia 75 roku życia,
g. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
h. istotnego naruszenia postanowień statutu.
Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
Fundatorzy dokonują uzupełnienia składu Zarządu.
Fundator może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji członka Zarządu.
W takim przypadku jego członkostwo w Zarządzie wygasa z dniem złożenia
pisemnego oświadczenia w tej sprawie pozostałym członkom Zarządu.
§ 15

1.
2.
3.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji
Rady.
Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa na posiedzeniach zwoływanych
z inicjatywy Fundatorów lub Prezesa Zarządu, nie rzadziej niż raz w roku. W razie

4.

równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zarząd może przyjąć regulamin swojej działalności.
§ 16

1.

2.

Do oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym
między innymi zaciągania zobowiązań, zawierania umów, spraw pracowniczych oraz
udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
W bieżących sprawach Fundacji, a w szczególności do podpisywania pism
przewodnich, faktur, zaproszeń i innych tego typu dokumentów, poświadczania za
zgodność z oryginałem upoważniony jest każdy członek Zarządu działający
jednoosobowo, a także osoba zatrudniona przez Fundację zarówno w ramach
stosunku pracy jak i stosunku cywilnoprawnego.
§ 17

1.
2.
3.

4.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia.
Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.
Pod pojęciem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wynagrodzenie
z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku
pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej, łączących członka Zarządu z Fundacją.
Członek Zarządu, w przypadku poniesienia kosztów wynikających z wypełniania
zadania służącego realizacji celów Fundacji, może ubiegać się o zwrot tych kosztów.
Rada Fundacji
§ 18

1.
2.
3.

Rada jest organem kontrolnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
Rada sprawuje funkcję kontrolną nad realizacją statutowych celów i zadań Fundacji.
Rada kontroluje sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Fundacj
i sprawozdań z działalności Zarządu.
§ 19

1.
2.
3.

4.

Rada składa się z 3 - 5 członków.
Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.
Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy po uprzednim pisemnym
wyrażeniu zgody powoływanej osoby na pełnienie funkcji Członka Rady, z
zastrzeżeniem ust. 4.
W przypadku śmierci albo choroby, ułomności, lub utraty sił – powodujących trwałą

5.
6.
7.

niezdolność wszystkich Fundatorów do wykonywania ich uprawnień wynikających
ze statutu, lub w wyniku jednogłośnego przekazania Radzie uprawnień przez
Fundatorów, członkowie Rady są powoływani do składu i odwoływani ze składu
Rady głosami pozostałych członków Rady.
Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony.
Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady.
Fundatorzy mogą odwołać członków Rady w przypadkach określonych w § 14 ust. 2
§ 20

Do Rady należy:
1) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
2) występowanie do Fundatorów i Zarządu z wnioskami, dotyczącymi działalności
Fundacji,
3) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz
udzielanie mu absolutorium,
6) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu,
7) występowanie do Fundatorów z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu,
8) pozostałe zadania przypisane w niniejszym Statucie do kompetencji Rady.
§ 21
1.
2.
3.

4.

Członkowie Rady mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia.
Wynagrodzenie członków Rady określają Fundatorzy, z zastrzeżeniem ust. 3.
W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą
niezdolność wszystkich Fundatorów do wykonywania ich uprawnień wynikających
ze statutu, lub w wyniku jednogłośnego przekazania Radzie uprawnień przez
Fundatorów, wynagrodzenie swoich członków określa Rada za zgodą Zarządu.
Pod pojęciem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wynagrodzenie
z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku
pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej, łączących członka Rady z Fundacją.
§ 22

1.

2.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności
tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
Uchwały zapadają na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego, nie
rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu
w celu składania wyjaśnień.

3.

Każdy członek Rady ma jeden głos.
§ 23

1.
2.

Fundatorzy, jak i członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji, za
wyjątkiem sytuacji wynikającej z § 25, pkt. 3.
Rada może przyjąć regulamin swojej działalności.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 24

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy.
Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli likwidowanej Fundacji pozostaną środki
majątkowe, Fundatorzy przeznaczą je na cele pomocy osobom zagrożonym
wykluczeniem.
Statut fundacji może ulec zmianie.
Zmiana może dotyczyć wszystkich elementów określonych w statucie.
Zmiany statutu Fundacji dokonują Fundatorzy, z zastrzeżeniem ust. 7.
W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą
niezdolność wszystkich Fundatorów do wykonywania ich uprawnień wynikających
ze statutu, lub w wyniku jednogłośnego przekazania Radzie uprawnień przez
Fundatorów, zmiany statutu dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
Jednakże zmiany celów fundacji mogą dokonać tylko Fundatorzy.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 25

1.

2.

3.

W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą
niezdolność jednego z Fundatorów do wykonywania uprawnień wynikających ze
statutu, jego uprawnienia przewidziane w statucie wykonuje drugi Fundator.
W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą
niezdolność wszystkich Fundatorów do wykonywania uprawnień wynikających ze
statutu, ich uprawnienia przewidziane w statucie wykonuje Rada Fundacji, chyba że
Statut stanowi inaczej.
Fundatorzy w drodze jednogłośnej decyzji mają prawo przekazać Radzie Fundacji
wszystkie uprawnienia Fundatorów wynikające z niniejszego Statutu.

