STATUT
REVITA Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

§1
REVITA Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Barbarę Goc, Hannę Grabowską, Teresę Mazur i Władysławę
Mirkowską działających z inicjatywy 14-osobowej grupy opiekunów osób
niepełnosprawnych intelektualnie, aktem notarialnym sporządzonym w państwowym
Biurze Notarialnym w Warszawie w dniu 7 czerwca 1990 r. Repertorium nr A 14004/90,
działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr
21, poz. 97) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej
władz miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja może prowadzić działalność również w stosunkach z zagranicą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§3
1. Majątek Fundacji pochodzi z:
1.1. Środków przekazanych przez grupę 14-osobową opiekunów osób
niepełnosprawnych intelektualnie w kwocie 1 400 000 złotych (jeden milion
czterysta tysięcy złotych).
1.2. Funduszy oraz rzeczy z darowizn, spadków i zapisów.
1.3. Dochodów ze zbiórek i innych imprez publicznych.
1.4. Dotacji.
1.5. Dochodów z działalności gospodarczej.
1.6. Innych wpływów.
2. Majątek wymieniony w ust. 1 pkt 1.1 -1.6 służy realizacji statutowych celów Fundacji.

§4
Celem Fundacji jest:
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1. Podjęcie starań i działanie w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym
intelektualnie właściwych warunków mieszkaniowych i bytowych w budynku
przystosowanym do ich potrzeb.
2. Zapewnienie tym osobom w okresie objętym umową z opiekunem podopiecznego
Fundacji, w tym dożywotnio, grupowej opieki socjalno-bytowej oraz lekarskiej i innej,
a w szczególności psychologa, rehabilitanta, pedagoga.
3. Stworzenie warunków do maksymalnego wykorzystania samodzielności razem
zamieszkałych osób.
4. Rozdysponowanie środków finansowych na realizację wymienionych wyżej celów oraz
współpraca w tym zakresie z innymi osobami, organizacjami i instytucjami.
§5
Fundacja:
1. Prowadzi działalność szkoleniową i propagandowo-informacyjną.
2. Współpracuje z innymi ruchami, organizacjami i instytucjami mającymi podobne
cele w kraju i za granicą.
3. Nawiązuje kontakty i współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i
opiekuńczymi nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w celu korzystania
z ich doświadczeń i osiągnięć.
4. Współdziała z innymi ośrodkami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w
usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych intelektualnie.
5. Uczestniczy w organizacji i finansowaniu inicjatyw związanych z zapewnieniem
właściwych warunków bytowych poza rodziną i opiekunami dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
6. Podejmuje inne działania, stosownie do potrzeb, związanych z realizacją celów
statutowych.
7. Współpracuje z innymi placówkami w zakresie działalności wydawniczej,
reklamowej oraz produkcji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy świetlicowych dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie.

§6
Dla realizacji wymienionych w paragrafach 4 i 5 celów i zadań Fundacja:
1. Zbiera środki w postaci spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych bądź
prawnych.
2. Może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług i obrotu.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
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§7
Nadzór na działalnością Fundacji w zakresie zgodności jej działania z przepisami prawa i
Statutem oraz z celami dla jakich jest ustanowiona, sprawuje Minister Pracy i Polityki
Społecznej.
§8
1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z 4 do 6 członków powoływanych uchwałą Ogólnego
Zebrania Opiekunów na okres trzech (3) lat. Zarząd składa się z Prezesa,
Wiceprezesa, Sekretarza oraz z 1 do 3 członków. O podziale funkcji w ramach
Zarządu, w tym funkcji Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza decyduje Zarząd Fundacji
w formie uchwały.
3. Sposób reprezentacji Zarządu:
3.1.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes
Zarządu działający łącznie z dwoma członkami Zarządu.
3.2.
W zakresie zwykłego zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji może
składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd. Upoważnienie winno być
udzielone na piśmie.
§9
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1.1.
Realizacja statutowych zadań Fundacji.
1.2.
Składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych Fundacji.
1.3.
Zarządzanie majątkiem i Funduszami Fundacji.
1.4.
Podejmowanie decyzji nabywania i zbywania nieruchomości zgodnie
z uchwałami Zebrania Ogólnego Fundacji.
1.5.
Podejmowanie i wykonywanie innych działań dla osiągnięcia statutowych
celów Fundacji.
2.1. Zarząd podejmuje postanowienia formie uchwał.
2.2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu.

§ 10
Zarząd przedstawia raz w roku, w terminie do 30 czerwca, sprawozdanie ze swej
działalności Zebraniu Ogólnemu Opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie
będących podopiecznymi Fundacji.
§ 11
1. Zarząd prowadzi wykaz darczyńców krajowych i zagranicznych.
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2. Darczyńcy mają prawo uczestniczenia w działalności społecznej i programowej
Fundacji.
3. Zarząd prowadzi wykaz osób niepełnosprawnych intelektualnie będących
podopiecznymi Fundacji oraz wykaz ich opiekunów.
§ 12
Darczyńcą w rozumieniu Statutu Fundacji może być osoba prawna lub fizyczna, która
dokonała wpłaty lub przekazała inne środki rzeczowe, przeniosła na rzecz Fundacji prawa
majątkowe.
§ 12 A
1. Do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji powołuje się Komisję Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu Komisji. Członek Komisji Rewizyjnej nie może jednocześnie pełnić
funkcji członka Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 13
1. Opiekun osoby niepełnosprawnej intelektualnie będącej podopiecznym Fundacji
może wskazać inną osobę, która przejmie jego prawa i obowiązki, stając się
nowym opiekunem. W takim przypadku zmiana opiekuna nastąpi po wyrażeniu
przez osobę mającą zostać nowym opiekunem zgody na przejęcie praw i
obowiązków dotychczasowego opiekuna.
2. Po śmierci któregokolwiek z opiekunów osoby niepełnosprawnej intelektualnie
będącej podopiecznym Fundacji, jego prawa i obowiązki przejmuje osoba będąca
prawnym lub faktycznym opiekunem tego podopiecznego Fundacji, a w razie
braku takiej osoby lub do czasu uzyskania przez Fundację wiedzy o takiej osobie,
spadkobiercy zmarłego.
§ 14
Dla realizacji celów statutowych, Fundacja może łączyć się z inną fundacją na mocy
uchwały zebrania ogólnego opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie będących
podopiecznymi Fundacji, podjętej bezwzględną większości głosów przy obecności więcej
niż połowy uprawnionych do głosowania.

§ 15
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Fundacja może, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przystępować
do międzynarodowych organizacji prowadzących działalność zgodną z celami statutowymi
Fundacji.
§ 16
1. Uchwały Zebrania Ogólnego Opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie
będących podopiecznymi Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile przepisy
niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Do głosowania na ogólnym Zebraniu Opiekunów uprawnieni są opiekunowie tych
Podopiecznych Fundacji, którzy – na podstawie stosownych umów zawartych
między Fundacją a opiekunami – uprawnieni są do pobytu w Ośrodku Fundacji w
dniu Ogólnego Zebrania Opiekunów, a jednocześnie byli uprawnieni do tego
pobytu przez co najmniej 180 dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających Zebranie.
3. Opiekunowie pozostałych Podopiecznych Fundacji uprawnieni są do udziału w
ogólnym Zebraniu Opiekunów, bez prawa głosu.
4. Podczas podejmowania uchwał Zebrania Ogólnego Opiekunów osób
niepełnosprawnych intelektualnie będących podopiecznymi Fundacji, opiekunom
jednego podopiecznego Fundacji przysługuje jeden głos. W przypadku gdy
określony podopieczny Fundacji ma więcej niż jednego opiekuna, opiekunowie Ci
zobowiązani są oddać głos wspólnie lub wskazać jednego z nich jako
uprawnionego do udziału w głosowaniu.
§ 17
1. Decyzję o likwidacji Fundacji z przyczyny osiągnięcia celów statutowych lub na
skutek wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, podejmuje Zebranie
Ogólne Opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie będących
podopiecznymi Fundacji, bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej 75% uprawnionych do głosowania.
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na cele związane z
zapewnieniem osobom niepełnosprawnym właściwych warunków
mieszkaniowych i bytowych, sprecyzowane w uchwale Zebrania Opiekunów.

Jednolity tekst Statutu Fundacji po zmianach dokonanych w dniu 01.07.2021 r.
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