Statut Fundacji Słonie na Balkonie
ze zmianami z dnia 12.01.2014 r., 8.10.2014 r. i 3.11.2018 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja nosi nazwę Fundacja SŁONIE NA BALKONIE i zwana jest dalej Fundacją.
§2
Fundacja została ustanowiona przez, Renatę Tokarz – Czart i Joannę Paduszyńską zwanymi dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Przemysława Milo w kancelarii
notarialnej w Łodzi przy ul. Narutowicza pod nr 59 w dniu 1. 12. 2011 roku i działa zgodnie z
Ustawą o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego
i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz niniejszym Statutem.
§3
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§5
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

1.
2.

§6
Fundacja działa na terytorium Polski, przy czym dla właściwego realizowania celów może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§8
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.
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Rozdział II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
1. Celami Fundacji są:
a) Wspieranie organizacyjne, logistyczne i finansowe szpitali, oddziałów psychiatrycznych,
również dziennych, poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych
w zakresie podejmowanych przez nie działań o charakterze leczniczym, profilaktycznym
i utrwalającym efekt leczenia w okresie remisji choroby, na rzecz dzieci i młodzieży
z chorobami, zaburzeniami i problemami psychicznymi oraz ich otoczenia.
b) Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
zarówno w okresie leczenia, jak i po przebytym leczeniu psychiatrycznym.
c) Pomoc finansowa, rzeczowa, edukacyjna, wychowawcza i kulturalna dla dzieci i młodzieży
z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.
d) Zwiększanie szans edukacyjnych i zawodowych dzieci i młodzieży z chorobami
i zaburzeniami psychicznymi.
e) Modyfikacja świadomości społecznej w zakresie problematyki chorób psychicznych dzieci
i młodzieży poprzez informowanie o istocie choroby, potrzebach i problemach tych osób
oraz ich otoczenia.
f) Wypracowanie metod i standardów postępowania z dziećmi i młodzieżą z chorobą
i zaburzenianiami psychicznymi.
g) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w podmiotach
zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych
z celami Fundacji
§ 10
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a) Świadczenie różnorodnych form pomocy materialnej, rzeczowej, osobowej, edukacyjnej
oddziałom psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, poradniom zdrowia psychicznego,
poradniom psychologiczno-pedagogicznym pełniącym opiekę nad dziećmi i młodzieżą
z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.
b) Podejmowanie szeroko rozumianej współpracy z innymi organizacjami, instytucjami,
organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie podejmowanych przez nich
działań na rzecz dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi.
c) Organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń, warsztatów, działań
terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży z problemami
psychicznymi.
d) Podejmowanie działań wspierających otoczenie dzieci i młodzieży z problemami
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psychicznymi, w tym w zakresie opieki psychologicznej, informacji i organizacji oraz
prowadzenia szkoleń i warsztatów mających na celu zwiększenie ich świadomości choroby
i tym samym ułatwienie radzenia sobie z nią w codziennym życiu.
e) Organizowanie i realizacja programów stypendialnych dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi.
f) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, sympozjów, konferencji oraz
staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą chorymi psychicznie
g) Prowadzenie działalności wydawniczej.
h) Organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących problematyki zaburzeń
psychicznych dzieci i młodzieży.
i) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (świetlic specjalistycznych).
§ 10 a
1. Fundacja realizuje działania wskazane w § 10 nieodpłatnie.
2. Działalność wskazana w § 10 pkt a-d oraz h stanowią nieodpłatną działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

§ 11
Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
§ 12
3. Fundacja opiera się na pracy wolontariuszy, których zadaniem jest opieka, zapewnienie
pomocy, towarzystwa, rozrywki dzieciom i młodzieży chorym psychicznie i z zaburzeniami
psychicznymi, przebywającym w placówkach opieki zdrowotnej.
4. Fundacja zapewnia odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie dla wolontariuszy oraz inne
świadczenia zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 13
Na realizację celów Fundacji, Fundatorzy przeznaczają kwotę 2000,- (dwa tysiące) złotych, która
stanowi fundusz założycielski Fundacji, wniesiony przez Fundatorów. Z wymienionego wyżej
funduszu założycielskiego, Fundatorzy przeznaczają kwotę 1.000,- (jeden tysiąc) złotych na
prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.
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§ 14
Składnikami majątkowymi Fundacji przeznaczonymi na realizację celów Fundacji są: fundusz
założycielski wniesiony przez Fundatorów, pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome
i nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działania.
§ 15
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób trzecich,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
f) dotacji na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych,
g) grantów i innych funduszy celowych,
h) innych źródeł.

§ 16
1. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność
pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 17
Fundacja nie podejmuje działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 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",
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
Na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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Rozdział IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§ 18
Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
RADA FUNDACJI

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§ 19
Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji, odrębnym od Zarządu
Fundacji i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą co najmniej 3 osoby, powoływane bezterminowo
przez Fundatorów.
Uzupełnienia lub zwiększenia składu osobowego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji 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.
§ 20

Do zadań Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji opracowanych przez
Zarząd Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
e) zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd Fundacji organizacji wewnętrznej Fundacji,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji,
g) zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji.
§ 21
Rada Fundacji działa na podstawie Regulaminu Rady Fundacji przyjętego przez Fundatorów.
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ZARZĄD FUNDACJI

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.

§ 22
Zarząd Fundacji może składać się od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest bezterminowo przez Fundatorów.
Uzupełnienia lub zwiększenia składu Zarządu Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być członkami Rady Fundacji, ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 23
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy składanie oświadczeń i dokonywanie czynności
prawnych oraz podejmowanie działań i decyzji na rzecz i w imieniu Fundacji.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji składa
Prezes Fundacji samodzielnie, w przypadku dwuosobowego Zarządu Fundacji – Prezes
Fundacji samodzielnie lub Wiceprezes Fundacji samodzielnie, a w przypadku wieloosobowego
Zarządu Fundacji - Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji
działających łącznie.
§ 24

Zarząd Fundacji:
a) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania,
c) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadając za realizację jej celów statutowych,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) zarządza majątkiem Fundacji, decyduje o nabywaniu i zbywaniu wszelkich praw
majątkowych,
f) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
g) podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych.

1.
2.

§ 25
Członek Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, w tym również pobierać
wynagrodzenie z tytułu wykonywania funkcji.
Wszelkie umowy z członkiem Zarządu Fundacji zawiera Rada Fundacji.

§ 26
Zarząd Fundacji ma za zadanie organizowanie współpracy z zakładami opieki zdrowotnej oraz
organizowanie i koordynowanie działań wolontariuszy w poszczególnych zakładach.
§ 27
Zarząd Fundacji działa na podstawie Regulaminu Zarządu Fundacji przyjętego przez Fundatorów.
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Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 28
W celu uzyskania środków niezbędnych na realizację celu statutowego Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą.
§ 29
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, może tworzyć oddziały,
przedstawicielstwa i biura zagraniczne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

1.

§ 30
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 47.91.Z
 58.1
 59.11.Z
 59.12.Z
 59.13.Z










59.20.Z
63.12.Z
63.91.Z
68.20.Z
73.11.Z
74.10.Z
74.20.Z
82.30.Z
82.99.Z








85.51.Z
85.52.Z
85.59.B
86.21.Z
86.22.Z
86.90.E

 90.01.Z
 93.11.Z
 93.2

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
Działalność wydawnicza
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Działalność portali internetowch
Działalność agencji informacyjnych
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność agencji reklamowych
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Działalność fotograficzna
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Praktyka lekarska ogólna
Praktyka lekarska specjalistyczna
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Działalność obiektów sportowych
Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
7

2. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz uczestniczyć w spółkach prawa
handlowego na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa.

1.
2.
3.
4.

§ 31
Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji, który ponosi
odpowiedzialność za tę działalność.
Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
Zakres działalności gospodarczej oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących tą
działalnością określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Fundacji.
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane
zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 32
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów
statutowych.
2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być
przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Prowadzona działalność gospodarcza jest wyłącznie dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
Decyzje dotyczącą zmiany Statutu oraz jej celu podejmuje Rada Fundacji.
§ 34
Połączenie z inną fundacją następuje z zastosowaniem przepisów o utworzeniu i likwidacji
Fundacji.

1.
2.

§ 35
Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przeznaczony na realizację celów zgodnych
z celem Fundacji.
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