STATUT FUNDACJI „JiM”
Preambuła
Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem i z innymi niepełnosprawnościami.
Otacza opieką ich rodziców i opiekunów, którzy często znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
Włącza beneficjentów w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą, pyta ich o zdanie,
konsultuje.
Fundacja realizuje swoją misję zmieniając świat, by zapewniał najwyższą jakość życia jej
beneficjentom od chwili diagnozy, przez dzieciństwo, edukację, aż do szczęśliwej dorosłości i
bezpiecznej starości.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja „JiM”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Iwony Szabelskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2002 roku
rep. A nr – 3304/02 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz.U z 1991, Nr 46, 203 z późn. zm.), przepisów prawa oraz postanowień
niniejszego statutu.
§ 2 (uchylony)
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§5
Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej
§6
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§7
Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie, przedstawicielstwa, w tym w kraju i za granicą.
§8
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§9
1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja „JiM” w Łodzi.
2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
języku angielskim: „JiM Foundation”.
§ 10
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 11
Celem Fundacji jest:
a) niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich, ich rodzinom
oraz bliskim,
b) niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza ze spektrum autyzmu, a
szczególnie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodzinom oraz bliskim,
c) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym i opiekuńczo-wychowawczym,
d) udzielanie pomocy w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich oraz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
e) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrową częścią społeczeństwa,
f) ochrona i promocja zdrowia obejmująca prowadzenie poradni zdrowia, praktyki
lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, prowadzenie działalności leczniczej, terapii
specjalistycznej oraz ośrodków rehabilitacji,
g) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy
h) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym także wśród osób niepełnosprawnych
i) realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych tych osób,
j) niesienie pomocy osobom cierpiącym z powodu chorób zakaźnych min. HIV, a
szczególnie dzieciom i młodzieży cierpiącej z powodu chorób zakaźnych min. HIV, ich
rodzinom oraz bliskim.
§ 12
Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie i finansowanie świetlic środowiskowych zajmujących się dziećmi i
młodzieżą z rodzin patologicznych i ubogich,
b) dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich,
c) zakup odzieży, obuwia, pomocy naukowych i artykułów pierwszej potrzeby dla dzieci i
młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich oraz osobom niepełnosprawnych
będących w takiej potrzebie,
d) organizowanie i finansowanie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
e) organizowanie i dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, obozów integracyjnych
dla osób wymienionych w § 11,
f) organizowanie i finansowanie wycieczek i zabaw dla osób wymienionych w § 11,
g) organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób
wymienionych w § 11,
h) dofinansowanie placówek wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
i) zakup niezbędnych leków dla osób wymienionych w § 11,
j) prowadzenie zajęć terapeutycznych i artystycznych dla osób wymienionych w § 11,

k) udzielanie indywidualnej pomocy finansowej i rzeczowej i prawnej osobom
wymienionym w § 11,
l) działalność fizjoterapeutyczną
m) organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji,
n) działalność wydawniczą służącą realizacji zadań z zakresu: ochrony i promocji
zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości
o) działalność z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób
starszych prowadzona zarówno z zakwaterowaniem jak i bez zakwaterowania
p) działalność z zakresu edukacji, oświaty i wychowania obejmującą prowadzenie wychowania
przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych przysposabiających
do pracy,
r) działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia obejmująca prowadzenie poradni zdrowia,
praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, prowadzenie działalności leczniczej, terapii
specjalistycznej oraz ośrodków rehabilitacji,
s) organizowanie pomocy prawnej dla osób wymienionych w § 11

§ 13
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
a) wspierać działalność osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z
jej celami,
b) współpracować z innymi osobami fizycznymi i prawnymi, prowadzącymi działalność
zbieżną z jej celami.

§ 14
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać
pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku
prawnego wykonywanie określonych zadań.
§ 15
Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym w § 11 odbywa się na
wniosek tych osób, lub z inicjatywy własnej Fundacji.
§ 16
W przypadku udzielenia pomocy finansowej osobom wymienionym w § 11, Fundacja
zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystanie przekazanych przez nią środków
finansowych.
III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 17
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł (słownie: dwa
tysiące złotych), wymienionych w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe
nabyte w trakcie działalności Fundacji.
§ 18

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 18 b
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
§ 18 c
Zabrania się przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
§ 18 d
Zabrania się wykorzystywania majątku organizacji na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
§ 18 e
Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 19
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) subwencji osób prawnych,
b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
c) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
d) dochodów z aukcji, loterii fantowych, bali dobroczynnych,
e) darowizn, spadków, zapisów,
f) prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,
g) prowadzenia działalności gospodarczej,

§ 20
Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów fundacji jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 21

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 21a
W celu prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej Fundacja może prowadzić
działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
1).58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
2) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
3) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
4) 85.20.Z. Szkoły podstawowe.
5) 85.31.A Gimnazja
6) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
7) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
9) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
10) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
11) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
12) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
13) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
14) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

IV.

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 22
Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
§ 23
1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 15 członków. Członków pierwszej kadencji Rady
Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Członków drugiej kadencji Rady Fundacji
powołują Fundatorzy. Członków Rady Fundacji kolejnej kadencji lub Członków Rady
Fundacji powoływanych na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję w
dotychczasowym składzie lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje
uchwałą podjętą w sposób jednomyślny, Rada Fundacji. Członkowie Rady Fundacji
muszą spełniać warunki przewidziane w art. 20 ustęp 1 pkt 4) Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. Kadencja pierwszej powołanej Rady Fundacji
upływa 31 sierpnia 2013r.
3. Dotychczasowi Członkowie Rady Fundacji mogą być powołani na kolejne kadencje.

4. Rada Fundacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odwołuje Członka Rady
Fundacji w trybie uchwały, podjętej w sposób jednomyślny, przez pozostałych
Członków Rady Fundacji.
§ 24
Fundatorzy podejmują uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch
Fundatorów.
§ 25
Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
§ 26
Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera z grona członków Rady, Przewodniczącego
Rady Fundacji.
§ 27
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji,
Fundatorów, lub Zarządu.
3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady, lub upoważniony przez niego członek
Rady.
4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundatorzy i członkowie Zarządu.
§ 28
Do kompetencji Fundatorów należy:
a) ustalenie i zmiana Statutu
b) powoływanie i odwoływanie członków pierwszej kadencji Rady Fundacji oraz
powołanie członków drugiej kadencji Rady Fundacji.
c) ustalenie regulaminu Rady Fundacji
§ 29
Do zadań Rady Fundacji należy:
a) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz
sprawozdań z ich realizacji,
b) udzielanie zarządowi absolutorium z wykonywanych czynności
c) ustalenie kierunków oraz metod działania Fundacji
d) decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych zakładów
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem art. 23
statutu
g) decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją ma drodze jednomyślnej
uchwały
h) decyzja o likwidacji Fundacji na drodze jednomyślnej uchwały
§ 30
Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz
żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków zarządu i pracowników Fundacji.

§ 31
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem składa się z dwóch osób i jest powoływany
przez Radę Fundacji.
2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu Fundacji
3. Zarząd może być odwołany przez Radę Fundacji
4. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie:
i) złożenia rezygnacji,
j) choroby, ułomności, utraty sił,
k) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
l) istotnego naruszenia postanowień statutu.
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą śmierci członka Zarządu
§ 32
Zarząd składa się z Prezesa Fundacji i zastępcy Prezesa Fundacji.
§ 33
Pracami zarządu kieruje Prezes Fundacji.
§ 34
Zarząd Fundacji:
a) kieruje działalnością,
b) reprezentuje ją na zewnątrz,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) kupuje i zbywa nieruchomości i ruchomości,
g) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji,
h) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
i) organizuje zbiórki i imprezy publiczne, aukcje, loterie fantowe i bale dobroczynne,
j) ustala wewnętrzny regulamin działania zarządu
§ 35
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:
a) Prezes Fundacji samodzielnie,
b) lub zastępca Prezesa Fundacji samodzielnie.
§ 36
Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie, przy czym do ważności uchwały wymagana jest
obecność obydwu jego członków.
§ 37
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§ 38
Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonują osoby władne składać oświadczenia
woli w imieniu Fundacji wymienione w paragrafie 35 statutu
§ 39

Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz
roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.
§ 40
Zarząd może upoważnić inną osobę do czynności procesowych, bądź też określonych ściśle
czynności prawnych w imieniu Fundacji.
V.

ZMIANA STATUTU

§ 41
Decyzję w kwestii zmiany statutu, a w tych ramach zmiany celu Fundacji podejmuje Fundator.
VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42
Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją
o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
§ 43
Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
§ 44
Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
§ 45
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 46
Sposób likwidacji Fundacji:
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia
swoich wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
c) sporządzanie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
Fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli,
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejonowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie z rejestru fundacji,
h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
§ 47
Majątek pozostały, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, likwidator przekazuje
innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.

§ 48
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
§ 49
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.

