Statut Fundacji Centrum Terapii Osób DDA/DDD „Rodzina od nowa”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Centrum Terapii Osób DDA/DDD „Rodzina od nowa” dalej zwana
Fundacją, ustanowiona przez Leona Sztandke i Joannę Kleszczyńską, zwanego dalej
Fundatorem, aktem notarialnym …………………………………………………….podstawie przepisów
prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
Fundacja może tworzyć filie.
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

1.
2.
3.
4.

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
§4
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się
do realizacji celów fundacji.
2. Fundacja może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest działalność na rzecz:
1. Rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Pod
pojęciem Rodziny rozumie się rodzinę oraz poszczególnych jej członków – matki, ojców,
dzieci, dziadków, babcie, opiekunów, kobiety w ciąży a także osoby planujące dzieci.
2. Pomocy społecznej, zdrowotnej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej Rodzinom,
dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom, osobom w wieku emerytalnym, w tym także
osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym, dotkniętych przemocą, w szczególności przemocą w rodzinie, wykorzystaniem
seksualnym, bezrobociem, biedą, uzależnionym od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych
oraz
uzależnionych
behawioralnie,
współuzależnionym,
niepełnosprawnym, nieporadnym życiowo, w trudnej sytuacji życiowej; wyrównywania
szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielanie
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa.
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3. Integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
4. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.
5. Osób niepełnosprawnych.
6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych
zwolnieniem z pracy oraz doświadczających mobbingu, molestowania oraz dyskryminacji w
miejscu pracy.
7. Osób w wieku emerytalnym.
8. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
9. Promocji i organizacji wolontariatu.
10. Organizowania procesu leczenia w trakcie choroby alkoholowej, uzależnień od innych
środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
11. Podejmowania działań w zakresie profilaktyki i edukacji społeczeństwa, w tym w
szczególności młodzieży, na temat choroby alkoholowej a także uzależnień od innych
środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
12. Podejmowania działań zmierzających do podniesienia świadomości społecznej w zakresie
problemu alkoholizmu oraz
uzależnień od innych środków psychoaktywnych oraz
uzależnień behawioralnych.
13. Wspierania w rozwoju Ośrodka Terapii Osób DDA/DDD z siedzibą w Polsce.
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
Prowadzenie działalności psychologicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej dla
Rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, osób w wieku emerytalnym, w tym także osób
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
dotkniętych przemocą, w szczególności przemocą w rodzinie, wykorzystaniem seksualnym,
bezrobociem, biedą, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz
uzależnień behawioralnych, współuzależnionych, niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.
2.
Organizowanie
i
finansowanie
zajęć
psychoterapeutycznych,
terapeutycznych,
edukacyjnych oraz warsztatów dla Rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, osób w wieku
emerytalnym, w tym osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, dotkniętych przemocą, w szczególności przemocą w rodzinie,
wykorzystaniem seksualnym, bezrobociem, biedą, uzależnionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, współuzależnionych, niepełnosprawnych,
nieporadnych życiowo, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.
3.
Tworzenie grup wsparcia dla Rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, osób w wieku
emerytalnym, w tym osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, dotkniętych przemocą, w szczególności przemocą w rodzinie,
wykorzystaniem seksualnym, bezrobociem, biedą, uzależnionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, współuzależnionych, niepełnosprawnych,
nieporadnych życiowo, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.
4.
Finansowanie konsultacji psychologicznych, terapii i psychoterapii osobom fizycznym –
dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom, osobom w wieku emerytalnym, w takim zakresie, w
jakim nie podlega ona refundacji przez Państwo.
5.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
6.
Współpraca z organizacjami społecznymi i organami samorządowymi, zajmującymi się
pomocą dla ludzi uzależnionych, chorych, dzieci i dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych,
patologicznych, seniorów, nieporadnych życiowo, oraz osób znajdujących się w przejściowej,
trudnej sytuacji materialnej.
7.
Działalność doradczą z zakresu prowadzenia mediacji, pokojowego rozwiązywania
konfliktów oraz z zakresu wspierania rodziców i opiekunów w opiece nad osobami z wyzwaniami
zdrowotnymi, wspierającą wyższe uczelnie, instytucje administracji publicznej oraz firmy.
8.
9.

Wspieranie rozbudowy i modernizacji Ośrodka Terapii Osób DDA/DDD z siedzibą w Polsce.
Wspieranie działalności Ośrodka Terapii Osób DDA/DDD z siedzibą w Polsce.
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10.
Wspieranie rozwoju i poszerzanie kompetencji terapeutów Ośrodka Terapii Osób DDA/DDD
z siedzibą w Polsce.
11.
Działanie na rzecz państwa prawa poprzez wprowadzanie alternatywnych, pokojowych
metod rozwiązywania konfliktów, również tych odbywających się na drodze sądowej.
12.
Wspieranie
rodzin poprzez mediacje oraz poprzez pomoc w opiece
nad
dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.
13.
Edukacja
rodzin, opiekunów
oraz ogółu
społeczeństwa w
zakresie
rozwoju osób z wyzwaniami rozwojowymi i zdrowotnymi oraz szerzenia wiedzy z zakresu
udzielania pomocy osobom z wyzwaniami zdrowotnymi.
14. Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych z zakresu zainteresowań
Fundacji, w szczególności związanych z prowadzeniem terapii, mediacji, wspieraniem
rodziców i opiekunów w opiece nad dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi, promowania
pozytywnych postaw obywatelskich.
15. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu zainteresowań Fundacji.
16. Prowadzenie mediacji, prowadzenie oraz wdrażanie procesu mediacji w Polsce.
17. Działanie na rzecz państwa prawa poprzez wprowadzanie alternatywnych, pokojowych
metod rozwiązywania konfliktów, również tych odbywających się na drodze sądowej
18. Doposażanie i zaopatrywanie osób prywatnych w sprzęt usprawniający codzienne
funkcjonowanie osób wykluczonych społecznie, osób z wyzwaniami zdrowotnymi.
19. Opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu opieki nad
osobami z wyzwaniami rozwojowymi oraz osób wykluczonych opartych na najnowszych
badaniach naukowych.
20. Promowanie właściwych postaw obywatelskich na rzecz wspierania osób z wyzwaniami
zdrowotnymi w życiu codziennym, m.in. poprzez edukację z zakresu udzielania pierwszej
pomocy.
21. Promowanie i szerzenie wiedzy na temat technologii pozwalających na ograniczenie oraz
niwelowanie wykluczenia osób z trudnościami rozwojowymi oraz niepełnosprawnymi.
Promowanie
i
rozwijanie
rozwiązań
zwiększających
samodzielność
osób
z
niepełnosprawnościami, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego.
11. Organizowanie, finansowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych,
konferencjach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych, warsztatach, odczytach,
seminariach, szkoleniach, kursach, wystawach, targach, jarmarkach, plenerach, aukcjach,
pokazach, zjazdach, spotkaniach, konkursach itp. Imprezach, o zasięgu lokalnym,
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, związanych tematycznie z działalnością
Fundacji.
12. Organizowanie, finansowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych,
rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
13. Wspieranie, finansowanie i promowanie twórczości artystycznej dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów, osób w wieku emerytalnym oraz jej prezentowanie w różnych
formach, w szczególności:
a) Organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych i sportowych ukierunkowanych na
aktywację, integrację oraz rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży, dorosłych i
seniorów, osób w wieku emerytalnym w postaci zajęć pozalekcyjnych, warsztatów,
plenerów, animacji.
b) Organizacja okolicznościowych imprez artystycznych i kulturalnych.
c) Pozyskiwanie środków finansowych na powyższe cele od osób fizycznych i
prawnych: spółek, firm, instytucji państwowych i innych poprzez współdziałanie z
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami
zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami oraz realizowanie zleconych
zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki.
Organizowanie, współorganizowanie oraz finansowanie integracyjnego wypoczynku letniego
i zimowego w postaci kolonii, obozów, spartakiad, zielonych szkół itp. dla dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów, osób w wieku emerytalnym, znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej i bytowej, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych,
osób bezrobotnych, uzależnionych oraz dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ponoszących
pełne koszty wyjazdu, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym, w szczególności:
a) Prowadzenie podczas integracyjnego wypoczynku letniego i zimowego programów
profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, szkoleń i warsztatów,
mających na celu przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom od alkoholu,
narkotyków, substancji chemicznych oraz uzależnieniom behawioralnym.
b) Organizowanie wczasów rodzinnych dla rodzin wielodzietnych, bezrobotnych,
ubogich, nieporadnych życiowo.
Tworzenie grup wsparcia dla Rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, osób w wieku
emerytalnym, w tym osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych przemocą, w szczególności przemocą
w rodzinie, wykorzystaniem seksualnym, bezrobociem, biedą, uzależnionych od alkoholu i
innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, współuzależnionych,
niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
i bytowej.
Wspieranie rozbudowy i modernizacji Ośrodka Terapii Osób DDA/DDD „Rodzina OD-NOWA”
z siedzibą w Warszawie.
Wspieranie działalności Ośrodka Terapii „Intergratio” z siedzibą w Warszawie.
Wspieranie rozwoju i poszerzanie kompetencji terapeutów Ośrodka Terapii Osób DDA/DDD
z siedzibą w Warszawie.
Organizacja i prowadzenie placówek opieki dziennej i całodobowej.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Współpraca z organizacjami społecznymi i organami samorządowymi, zajmującymi się
pomocą dla ludzi uzależnionych, chorych, dzieci i dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych,
patologicznych, seniorów, nieporadnych życiowo, oraz osób znajdujących się w
przejściowej, trudnej sytuacji materialnej.
Działalność doradczą z zakresu prowadzenia mediacji, pokojowego rozwiązywania
konfliktów oraz z zakresu wspierania rodziców i opiekunów w opiece nad osobami z
wyzwaniami zdrowotnymi, wspierającą wyższe uczelnie, instytucje administracji publicznej
oraz firmy.
Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu objętego zainteresowaniem
Fundacji, prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej, w tym:
a) Opracowywanie, tłumaczenie i druk książek, broszur i ulotek.
b) Pozyskiwanie praw na tłumaczenie, wydawanie i wprowadzanie do obrotu
wspomnianych powyżej utworów i dzieł.
c) Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów na nośnikach elektronicznych,
audiowizualnych i w Internecie.
d) Tworzenie stron internetowych.
e) Tworzenie aplikacji mobilnych.
f) Przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.
Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
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29. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży.
30. Wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji i inicjatyw związanych z celami
statutowymi Fundacji.
31. Współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi a także
innymi organizacjami krajowymi jak zagranicznymi, w szczególności o tym samym lub
podobnym profilu działania.
32. Współpracę z organizacjami administracji państwowej, samorządowej a także innymi
instytucjami, które mogą pomoc w realizacji celów fundacji.
33. Współpracę ze szkołami a także innymi instytucjami oświatowymi w celu propagowania
profilaktyki uzależnień i edukacji dzieci i młodzieży.
34. Współpracę ze służbą zdrowia w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
35. Niekomercyjne organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służących
przekazywaniu wiedzy i doświadczeń jednostkom organizacyjnym, kadrom terapeutycznym
i grupom obywateli podejmującym działania na rzecz walki z uzależnieniem od alkoholu
oraz innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
36. Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z celami
statutowymi Fundacji; składanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań od decyzji
administracyjnych.
37. Podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej.
38. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
39. Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.
§7
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z
jej celami.

III. Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów od osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek publicznych i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych, lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
f. działalności gospodarczej Fundacji.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
§ 10
1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć wyodrębnione
organizacyjnie i finansowo zakłady.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą:
86.90. E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
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85.60.Z Działalność wspomagająca edukacje.
63.12.Z Działalność portali internetowych
58.11.Z Wydawanie książek
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
4. Na cele działalności gospodarczej ze środków majątkowych Fundacji zostanie wyodrębniony
fundusz w wysokości 1000 złotych (jeden tysiąc złotych).
5. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone w całości na realizację celów
statutowych Fundacji.
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§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 13
1. Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
Zarząd Fundacji
§ 18
1. Zarząd składa się z przynajmniej jednej osoby, w tym Prezesa i Wiceprezesa,
powoływanych przez Fundatora.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. śmierci członka Zarządu.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
4. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę
obejmuje na ten okres Wiceprezes.
7. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. realizacja celów Fundacji;
b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
c. uchwalanie regulaminów,
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji;
f. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów;
g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
h. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
i. podejmowanie uchwał o przynależności Fundacji do krajowych i międzynarodowych
organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Fundacji do tych organizacji i na
imprezy zagraniczne;
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j.

zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami
naczelnymi innych organizacji i instytucji;
k. powoływanie komisji, zespołów, określając ich skład, zadania oraz termin
zakończenia prac.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
9. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 20
Oświadczenia woli, pisma oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Fundacja zaciąga
zobowiązania majątkowe w jej imieniu Fundacji podpisuje dwóch członków Zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej
uchwały, bezwzględną większością głosów.
§ 24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.

§ 25
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 26
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz
działających w RP fundacji o zbliżonych celach.
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