Wołomin, 19 marca 2014r.
„System organizacji i decyzyjności Fundacji Spektrum”
„System organizacji i decyzyjności Fundacji Spektrum” dalej zwany „Systemem organizacji”
jest formą umowy o współpracy pomiędzy osobami zaangażowanymi w działania Fundacji
Spektrum dalej Fundacja. Osoby podpisujące dokument równocześnie oświadczają, iż są świadome
faktu, iż jest to dokument wewnętrzny, organizujący pracę Fundacji, nie odnoszący się do innych
przepisów i praw obowiązujących, tworzony na potrzeby osób zaangażowanych. Wiadomym jest
również fakt, iż obecnie Fundacja ma swój Status zarejestrowany w Sądzie, który z wielu przyczyn
nie może być regularnie dostosowywany do potrzeb działania Fundacji.
System organizacji obowiązuje od daty jego przyjęcia przez osoby biorące udział
w spotkaniu, czyli od 19 marca 2014r. od godziny 8.00. Obowiązuje do czasu jego odwołania przez
władze Fundacji.
Zmiany w Systemie organizacji możliwe są poprzez zebrania i głosowania wniosków
w ramach Rady Fundacji, większością głosów osób zebranych, nie mniej niż 4 członków Rady
Fundacji. Możliwe jest głosowanie za pomocą e-mail lub telefonicznym kontakcie z Prezesem
lub Sekretarzem Fundacji.
Od dnia 19 marca 2014r. powołana zostaje Rada Fundacji składającą się z Członków Rady.
Nowym Członkiem Rady może zostać kandydat jeśli: ma doświadczenie/wykształcenie
w działaniach na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, bądź pragną szkolić się w tym kierunku,
współpracuje z Fundacją „jakiś czas” (okres uznaniowy, celowo nie określany) i nie budzi swoją
osobą sprzeciwu Członków Rady i Zarządu. Potrafi współpracować w zespole i jest w stanie wnieść
do Fundacji, co najmniej, własne zaangażowanie.
Odwołanie z Członkowska w ramach Rady Fundacji następuje na wniosek Członka Rady,
który zostanie przyjęty większością głosów w czasie zebrania Rady lub poprzez rezygnację
z członkostwa i udziału w działaniach Fundacji. Podstawą do odwołania z statusu Członka Rady jest
zaniechanie działań na rzecz Fundacji, działanie na jej szkodę itp.
Do kompetencji Rady Fundacji należeć będzie: omawianie i w konsekwencji podejmowanie
wszelkich decyzji co do funkcjonowania Fundacji:
- podejmowanie się realizacji projektów przez Fundację,
- wybór w sytuacjach ograniczeń lub konfliktów, tego który projekt ma być realizowany, a który nie,
- możliwości wykorzystania lokali i ograniczonych środków finansowych Fundacji,
- decyzje co do kierunku rozwoju Fundacji lub zasadności podejmowanych działań,
- wykorzystanie czasu w zdobytych projektach, omawianie i realizacja działań nieodpłatnych
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Fundacji,
- przyjmowanie sprawozdań finansowych Fundacji,
W założeniu Rada Fundacji ma to być organ, w którym będzie toczyło się życie Fundacji, będą
omawiane i dyskutowane różne sprawy, każdy z Członków Rady będzie mógł coś zaproponować
i poddać pod dyskusję dowolny problem. Rada Fundacji MUSI spotykać się regularnie (nie rzadziej
jak raz w miesiącu). Ma to umożliwić przepływ informacji. Spotkania Rady prowadzi bądź Prezes
bądź sekretarz według uzgodnionego przed spotkaniem planu. Plan będzie rozesłany poprzez email do wszystkich członków Rady Fundacji co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Rada nie może podjąć decyzji w sprawach nie wymienionych w planie spotkania, choć może
je dyskutować.
Organem nadrzędnym wobec Rady Fundacji jest Zarząd Fundacji, Prezes: Przemysław Gryczka,
Sekretarz: Dawid Sołomianko, Członek Zarządu: Marta Sokołowska,
Kompetencje Zarządu Fundacji:
- ostateczna decyzja co do spraw finansowych,
- decydowanie w sytuacjach konfliktowych,
- decydowanie o zakupach i wydatkach, umowach i sposobach ich realizacji.
- pilnowanie budżetu Fundacji.
- Zarząd, a konkretnie osoba Prezesa i Sekretarza, podpisują umowy w imieniu Fundacji,
sprawozdania itp.
Zarząd Fundacji w wyjątkowych sytuacjach będzie miał prawo do podjęcia decyzji niezgodnej
z wolą Rady, jednak tylko po uprzedniej próbie rozmowy i ustalenia wspólnego stanowiska i po
takiej decyzji, będzie musiał wyjaśnić na Radzie argumenty przemawiające za podjętą decyzją lub
stanowiskiem.
Członkowie Rady Fundacji Spektrum:
Prezes: Przemysław Gryczka
Sekretarz: Dawid Sołomianko
Członek Zarządu: Marta Sokołowska
Członek Rady: Małgorzata Futyma
Członek Rady: Katarzyna Gromek-Kulasza
Członek Rady: Agnieszka Pniewska
Członek Rady: Magdalena Szczytowska
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