STATUT FUNDACJI
PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII
DRZWI OTWARTE
Po zmianach w 2017 roku
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez:
1. Marcin Bańka
2. Anna Biskupska
3. Anna Mackiewicz
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza. Barbarę Nintza
kancelarii notarialnej w Szczecinku, ul Juliana Ordona 10/4, w dniu 27. 01. 2015r. działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest Szczecinek
§4
•
•

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.
§6
•

Celami Fundacji są: Promowanie zdrowia psychicznego, pomocy psychologicznej i
psychoterapii.

•

Udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieciom młodzieży i osobom

dorosłym, a także osobom narażonym na wykluczenie społeczne.
•

Propagowanie różnych form pomocy psychologicznej, psychoterapii, socjoterapii oraz
mediacji rodzinnych i społecznych.

•

Popularyzacja idei Counsellingu.

•

Ułatwianie dostępu do rożnych form pomocy psychologicznej oraz rozwoju osobistego.

•

Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie popularyzacji pomocy
psychologicznej

•

Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania
przemocy, rozwijaniu się zaburzeń psychicznych i uzależnień.

•

Organizowanie i prowadzenie konferencji,

•

Organizowanie i prowadzenie kolonii, pół-kolonii i obozów terapeutycznych oraz
rozwojowych dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych,

•

Organizowanie szkoleń i warsztatów.

•

Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i z
niepełnosprawnościami
§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
•

Prowadzenie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjoterapii i mediacji

•

Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

•

Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

•

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z
jej celami. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną i
nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016, poz. 1817).
Majątek i dochody Fundacji.
§9
•

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 300 (trzysta) złotych oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

•

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.

•

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) 186.90.E
2) 85.59.B

Z komentarzem [Adrianna 1]: Tutaj wymienić cały zakres
działalności (PKD), które Fundacja bedzie wykonywać.

3) 82.30.Z
•

Dochody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację jej celów
statutowych.

•

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych i wyłącznie jako dodatkową do działalności pożytku publicznego.

•

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
•

darowizn, spadków, zapisów,

•

dotacji i subwencji oraz grantów,

•

dochodów z majątku Fundacji.

•

prowadzonej działalności gospodarczej

•
•
•
•

•

§ 11
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Fundacja prowadząc działalność gospodarczą jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku
lub nadwyżki bilansowej pomiędzy członków Zarządu, Rady Fundacji, czy jakichkolwiek
innych organów Fundacji ani jej pracowników, ani pomiędzy żadną inną kategorię osób, ale
przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w
określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.
Wynagrodzenia osób zarządzających Fundacją za okres ostatniego roku obrotowego, a w
przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, nie
mogą przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
Władze Fundacji.

§ 12
Władzami fundacji są:
• Rada Fundacji,
• Zarząd Fundacji.
• Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w
pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

•

Rada Konsultacyjna
Rada Fundacji.
§ 13

•
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
•
Rada Fundacji składa się od 2 do czterech osób.
•
W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
•
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu
Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
•
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa
w Radzie Fundacji.
•
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
•
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie
Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
•
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 14
•
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
•
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
•
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
•
Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
•
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
•
Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
•
Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
•
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
•
Nadzór nad działalnością Fundacji.
•
Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
•
żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,

•

dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji.
§ 17

•
zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę
Fundacji na trzyletnią kadencję.
•
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
•
Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
•
Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków
Rady.
§ 18
•
•

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
- uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
- uchwalanie regulaminów,
- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
- ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
- podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
- występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją
oraz likwidacja Fundacji.
•
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
•
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
•
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw
należących do zadań Fundacji.
•
Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 19
•
•

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rada Konsultacyjna
§19a
1. Fundacja powołuje Radę Konsultacyjną pod warunkiem posiadania min. 2 osób zatrudnionych.

2. Rada Konsultacyjna składa się z 2 członków, którzy są pracownikami Fundacji i jest powoływana
na roczną kadencję.
3. Radę Konsultacyjną powołuje Rada Fundacji. Rada Fundacji może odwołać członka Rady
Konsultacyjnej przed upływem kadencji.
4. Rada Konsultacyjna:
a)
może wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji oraz
podjęcia wszelkich uchwał przez te organy,
b)
na zaproszenie Zarządu Fundacji, może uczestniczyć w jego posiedzeniach z głosem
doradczym,
opiniuje plany działalności Fundacji,

c)

d)
opiniuje umowy o pracę, które zawiera Fundacja oraz regulaminy pracy i wynagradzania,
jeżeli takie przyjmie Fundacja.

Zmiana Statutu
§ 20
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji po konsultacji z Zarządem Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w
akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.
§ 21
•
•

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w
drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji.
§ 23
•
•

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.

Zarząd Fundacji
Anna Tokarczyk – Nieobecna ze względu na stan zdrowia
Anna Mackiewicz- …......................................
Marcin Bańka - …...........................................

Rada Fundacji
Anna Biskupska - ………………………………………..
Daniel Bogdziel - ………………………………………..

