Tekst jednolity statutu po zmianach wprowadzonych uchwałą nr 2/2018 z dn. 12.07.2018 r.

STATUT
„DOROTKOWO”
FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ
I JEJ PRZYJACIÓŁ
I. Postanowienia ogólne
§1
1. „DOROTKOWO” FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ zwana dalej Fundacją została ustanowiona z woli Małgorzaty Koc-Dąbrowskiej, Katarzyny Minczykowskiej-Targowskiej, Jana Szilinga i Michała Targowskiego w dniu 10.06.2008
roku aktem notarialnym Repertorium A nr: 9459/2008 przed notariuszem Łukaszem Chwiałkowskim, w kancelarii notarialnej Tomasz Henryk Chwiałkowski, Łukasz Chwiałkowski. Notariusze w Toruniu – Spółka Cywilna.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 IV 1984 roku o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu.
3. Fundacja nabędzie osobowość prawną z chwilą zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
1.
2.
3.
4.

§2
Fundacja prowadzi działalność w kraju i za granicą.
Siedzibą Fundacji jest Toruń.
Fundacja może tworzyć swoje oddziały na terenie kraju i poza jego granicami.
Oddziałem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Fundacji i jemu podlegający.

§3
1. Fundacja używa pieczęci z napisem: „DOROTKOWO” Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół.
2.

Fundacja używa skróconej nazwy „DOROTKOWO”.

§4
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy dla zabezpieczenia społecznego.
II. Cele i zasady działania
§5
1. Celem Fundacji jest:
• Wspieranie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21 (Zespołem Downa)
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•
•

Wspomaganie funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych
Trisomią 21, w społeczeństwie
Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21

2. Powyższe cele Fundacji realizują zadania z zakresu:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d) działalności charytatywnej;
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
h) wypoczynku dzieci i młodzieży;
i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
j) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
k) turystyki i krajoznawstwa;
l) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
m) promocji i organizacji wolontariatu;
n) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
o) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele jako organizacji pożytku publicznego poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną.
2. Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
a) inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji,
b) prowadzenie działalności wydawniczej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej, szkoleniowej;
c) pozyskiwanie środków na inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji, prowadzenie działalności szkoleniowej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej
i wydawniczej;
d) inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych,
e) inspirowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji;
f) skupianie rodziców, nauczycieli, działaczy kultury, ekologii i sportu przy realizacji
założeń programowych Fundacji;
g) prowadzenie opieki medycznej oraz pomocy rzeczowej;
h) organizowanie i prowadzenie działań w zakresie pomocy psychologicznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez spotkania z psychologami, lekarzami;
i) tworzenie instytucjonalnych form wspierania osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21;
j) Wspomaganie osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21,
i ich rodzin przez organizowanie poradnictwa z nimi na wszelkich niezbędnych polach;
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k) współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, samorządowymi i rządowymi działającymi w sferze oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej oraz wymianę doświadczeń z innymi ośrodkami, instytucjami i stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi, o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami
Fundacji poprzez m.in. spotkania, wymianę informacji, konferencje;
l) wdrażanie szczegółowych programów, służących realizacji założeń statutowych
Fundacji;
m) realizowanie programów wspólnie z innymi podmiotami;
n) przygotowywanie oraz wydawanie materiałów i opracowań dotyczących działalności statutowej Fundacji;
o) włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności poprzez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów;
p) gromadzenie środków finansowych i materialne na swoje potrzeby;
q) organizowanie i wspieranie rehabilitację osób niepełnosprawnych, w szczególności
obciążonych Trisomią 21;
r) popieranie działalności wydawniczej dotyczącej ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych, w szczególności osób obciążonych zespołem Downa;
s) organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, wystaw itp. o problematyce zdrowotnej.
3. Fundacja realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:
a) prowadzenie działalności integrującej podopiecznych Fundacji i ich rodzin poprzez
aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
b) organizowanie imprez w szczególności kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, urodzinowych, wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych promujących
osoby niepełnosprawne, w szczególności obciążonych Trisomią 21;
c) organizowanie różnych form wypoczynku: biwaków, kolonii, półkolonii, wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych w miarę możliwości z udziałem osób zdrowych;
d) promocję i organizację wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21;
e) orzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21 i ich rodzin;
f) rehabilitację osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21,
g) wydawanie publikacji, w szczególności dotyczących zagadnień związanych z anomaliami genetycznymi; i niepełnosprawnościami;
h) organizowanie zajęć ze specjalistami w danych dziedzinach, w szczególności logopedą, fizjoterapeutą, dogoterapeuta, hipoterapeuta, muzykoterapeutą, psychologiem;
i) prowadzenie działalności wydawniczej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej, szkoleniowej, dotyczącej osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;
j) tworzenie i prowadzenie instytucjonalnych form wspierania osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21 (np. żłobków, przedszkoli, szkół,
warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków doradztwa zawodowego, ośrodków szkoleniowych).
4. Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, Fundacja współpracuje
z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego
przekazu instytucjami naukowymi, ośrodkami terapeutycznymi, związkami wyznaniowymi na zasadach określonych Ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.).
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§7
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
III. Organy Fundacji
§8
1. Fundatorzy w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów powołują trzyosobową Komisję Rewizyjną oraz czteroosobowy Zarząd Fundacji. Fundatorzy mają prawo odwołania
i powoływania członków Komisji oraz Zarządu. Uchwałę w tym względzie podejmują
większością głosów.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego i dwóch Członków
Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna:
• wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który zwołuje i prowadzi zebrania
Komisji,
• ocenia realizację celów Fundacji przez Zarząd raz do roku,
• kontroluje na bieżąco działalność Zarządu,
• ustala zasady wynagradzania członków Zarządu Fundacji,
• dokonuje zmian w statucie Fundacji.
4. Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym jej członkowie:
• nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
• nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji z członkostwa w Komisji, odwołania przez Fundatorów. Skład Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest
przez Fundatorów w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
6. Zarząd składa się z czterech osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i dwóch Sekretarzy Zarządu.
7. Zarząd:
• rozdziela między swoich członków funkcje Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarzy Zarządu,
• kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
• ustala zakres kompetencji i obowiązków dyrektora oddziału,
• sprawuje kontrole i nadzór na dyrektorem oddziału,
•

uchwala plany i programy działania Fundacji,
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•
•
•
•
•

uchwala plany finansowe Fundacji,
zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
zaciąga kredyty i pożyczki w imieniu Fundacji,
przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
dokonuje sprawozdania ze swojej działalności w momencie upływu kadencji wobec
Fundatorów Fundacji.

8. Do wydawania w imieniu Zarządu Fundacji oświadczeń woli z wyjątkiem spraw majątkowych uprawniony jest każdy członek Zarządu. W sprawach majątkowych wymagany jest
podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
9. Kadencja Zarządu trwa pięć lat z możliwością ponownego wybrania organu w tym samym
składzie na kolejne kadencje. Członkowie Zarządu mają prawo rezygnacji z zajmowanej
funkcji przed upływem kadencji pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie
Komisji Rewizyjnej i Fundatorów Fundacji oraz przyjęcia przez Komisję Rewizyjną sprawozdania rezygnującego członka Zarządu z działalności na zajmowanym stanowisku.
Członkostwo w Zarządzie wygasa również wskutek śmierci bądź odwołania przez Fundatorów.
10. W przypadku powstania zastrzeżeń co do pracy Zarządu, Fundatorzy mają prawo skrócić
kadencję całego organu bądź wybranych jego członków.
11. Skład Zarządu uzupełniany jest przez Fundatorów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
12. W razie zmiany części składu Zarządu w trakcie kadencji, nowi członkowie Zarządu kontynuują pięcioletni okres działalności swoich poprzedników. W przypadku przedterminowego i jednorazowego rozwiązania całego Zarządu, nowy Zarząd powoływany jest przez
Fundatorów na pełną kadencję pięcioletnią.
13. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

14. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością osób.

IV. Majątek Fundacji
§9
1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 3000 zł. wskazana w oświadczeniu woli
o ustanowieniu Fundacji.
2. Dochodami Fundacji mogą być w szczególności:
• dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
• dochody ze zbiórek pieniężnych, darowizny, spadki i zapisy,
• odsetki bankowe,
• inne dochody,
.
3. Dochody mogą pochodzić z kraju lub zagranicy.
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4. Majątek i dochody służą realizacji celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności.
5. Dotacje, zapisy, darowizny, spadki i inne będą przeznaczone na cele statutowe, chyba że
ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają być one zużyte.
6. Podjęcie decyzji o przyjęciu spadku wymaga wyrażenia pisemnej zgody przez Zarząd.
7. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza, o ile wartość
czynna spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
8. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową.
9. Majątek i dochody służą realizacji celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności,
dlatego zabrania się:
• udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy,
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,
• przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, 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,
• wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, 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,
• zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
V. Likwidacja Fundacji
§ 10
Fundacja ulega likwidacji bądź połączeniu z innymi fundacjami w razie podjęcia takiej decyzji
przez wszystkich Fundatorów, a także po wyczerpaniu środków finansowych na realizację jej
celów, co stwierdza uchwała Zarządu.
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