FUNDACJA
CENTRUM ROZWOJU RODZINY
„PROGRESJA”
STATUT
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA Centrum Rozwoju Rodziny „PROGRESJA”
zwana w dalszej części „Fundacją” ustanowiona została przez osoby prywatne,
zwane dalej Fundatorami – aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej Wioletty Gąsiewskiej w Morągu , za repertorium: „A” numer
850/2011, na czas nieograniczony, działa na podstawie przepisów obowiązującej
ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Fundacja dla celów współpracy z zagranica może posługiwać się
tłumaczeniem nazwy.
2. Fundacja może posługiwać sie odpowiadającym nazwie znakiem graficznym.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Ostróda.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy spraw do zabezpieczenia
społecznego.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju rodziny, przeciwdziałanie
zagrożeniom oraz dbałość o kondycję psychiczną, emocjonalną i fizyczną
każdego z jej członków.
§7
Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania
wszystkich jej członków
2. Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
3. Wspierania rozwoju dzieci.
4. Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.
5. Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
7. Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną,
charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i
pomocy społecznej.
8. Udzielanie wsparcia rodzinom w sytuacjach kryzysowych.
9. Opieka i pomoc osobom znajdujących się w słabej kondycji psychicznej, w
tym osobom starszym.
10.Pomoc osobom po traumatycznych przejściach, w tym szczególnie po
wypadkach.
11.Pomoc ofiarom przemocy.
12.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
13.Pomoc rodzinie w przygotowaniu dziecka do roli świadka w sądzie.
14.Budowania społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz wzmacniania
pozycji sektora organizacji pozarządowych.
§8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Prowadzenie zajęć wspierających rodzinę (działania psychologiczne,
pedagogiczne, zdrowotne i prawne podejmowane na rzecz rodziny).
2. Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i
profilaktycznym adresowanych do rodzin dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością i osób niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
4. Prowadzenie działań o charakterze terapeutycznym adresowanych do ofiar
przemocy w rodzinie.
5. Prowadzenie działań o charakterze korygującym, adresowanych do
sprawców przemocy w rodzinie.
6. Pomoc dzieciom, uczestniczącym w procesach sądowych w charakterze
małoletnich świadków i ich rodzicom.
7. Pozytywne oddziaływania wychowawcze kierowane do dzieci i młodzieży.
8. Objęcie pomocą dzieci szczególnie uzdolnionych.
9. Organizację różnorodnych form spędzania czasu wolnego (obozy
tematyczne, akademie letnie, wycieczki).
10.Prowadzenie działalności edukacyjnej, prowadzenie szkoleń, kursów,
tworzenie programów zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe i
społeczne.
11.Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie
wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji
mających na celu przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń Fundacji.
12.Dofinansowywanie działań mających na celu podniesienie kwalifikacji
zawodowych specjalistów zajmujących się wspieraniem rodzin.
13.Prowadzenie działań z zakresu ekonomii społecznej.
14.Organizowanie imprez charytatywnych (konkurów, aukcji, loterii i inne, oraz
zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych).
15.Współpracę z instytucjami publicznymi, z osobami fizycznymi i podmiotami
gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i
fundacjami pokrewnymi, w kraju i za granicą.
16.Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w
zakresie problematyki prawidłowego funkcjonowania rodziny.
17.Prowadzanie działań z zakresu pomocy społecznej.
18.Prowadzenie działań adresowanych do kobiet ciężarnych i rodziców
oczekujących na dziecko (np. prowadzenie szkoły rodzenia, kursów, szkoleń
profilaktycznych)
19.Propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i
domowych przez obojga rodziców.
20.Wzmacnianie mężczyzn w roli aktywnego ojca.
21.Promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci.
22.Propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.

23.Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowywania
dzieci oraz w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego.
24.Działania z zakresu pomocy społecznej i integracji społecznej.
25.Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze psychicznym,
społecznym, zawodowym i ekonomicznym.
26.Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie
aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny
wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, rodziców dzieci
niepełnosprawnych, matek samotnie wychowujących dzieci).
27.Promowanie profilaktyki prozdrowotnej.

Rozdział III
MAJATEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 1.000,00 zł (słowne:
tysiąc złotych) stanowiący kapitał założycielski.
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte w toku jej działalności.
§ 10
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1. Subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane, zarówno z kraju
jak i zagranicy.
2. Dochody ze zbiórek, kampanii i imprez publicznych.
3. Odsetki bankowe.
§ 11
1. Dochód Fundacji przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
2. Cały dochód może być użyty wyłącznie na działalność określona w par. 7 i
par. 8 Statutu.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 12
Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

§ 13
Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z trzech członków.
Powołanie pierwszego składu Rady należy do Fundatorów.
Rada ze swojego grona wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady, przewodniczy zebraniom Rady i reprezentuje ją na
zewnątrz. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczącego Rady zastępuje
członek Rady wskazany przez Przewodniczącego, na jego pisemne
upoważnienie.
Członkiem Rady może być również osoba prawna, która posiadając jeden
głos działa za pośrednictwem osób upoważnionych do jej reprezentowania.
Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub w chwili śmierci członka Rady.
Członków Rady powołuje i odwołuje Rada uchwałą powziętą, co najmniej
2/3 głosów na posiedzeniu w obecności wszystkich członków Rady.
Członkostwo w Radzie wyklucza członkostwo w Zarządzie Fundacji.

§ 14
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, nie
posiadają oni jednak prawa głosowania.
§ 15
Rada upoważniona jest w szczególności do:
1. Podejmowania stosowanych uchwał, mających na celu inicjowanie
kierunków działalności statutowej Fundacji, opisanych w § 7 i 8 Statutu.
2. Opiniowania programów i planów działalności Fundacji.
3. Przyjmowania corocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz
udzielania absolutorium.
4. Dokonywania oceny działalności Zarządu.
5. Wyrażania opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd.
6. Podejmowania uchwał w sprawie zmiany celu Fundacji lub jej Statutu.
7. Powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Fundacji.
Decyzje te podejmowane muszą być, co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu
w obecności wszystkich członków Rady.
8. Podejmowania decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu.
9. Wglądu we wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji.
10.Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
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§ 16
Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub
innego upoważnionego przez niego członka Rady oraz na wniosek Zarządu
Fundacji.
Posiedzenia Rady zwołuje się listami poleconymi lub doręczając
zaproszenie bezpośrednio, przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Rada prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających
większością głosów jej członków - w liczbie 2/3 ogólnej liczby członków
Rady. O formie głosowania decyduje Rada Fundacji.
W celu przygotowania swojego stanowiska Rada Fundacji może korzystać z
pomocy specjalistów i ekspertów.
§ 17
1. Członkowie Rady Fundacji :
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyżej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
d) członkowie Rady składają oświadczenie o niekaralności oraz
niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku
pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec
członków Zarządu
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§ 18
Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i
odwoływanych przez Radę Fundacji.
W skład Zarządu wchodzą Fundatorzy, jako Prezes i Wiceprezes.
Pierwszy skład Zarządu jest w całości powołany przez Fundatora.
Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu przez
niego tej funkcji do czasu podjęcia decyzji przez Radę Fundacji.
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Jego
głos w przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu jest
głosem decydującym.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z
wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu
samodzielnie.

8. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków
Zarządu działających łącznie, w tym prezesa.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub
rezygnacji członka Zarządu.
§ 19
1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie do
kompetencji Rady Fundacji.

a)
b)
c)
d)

e)

2.

3.

W szczególności Zarząd:
Kieruje działalnością Fundacji.
Odpowiada za realizacje celów statutowych Fundacji oraz jej wyniki
finansowe.
Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Uchwala regulamin pracy Zarządu, określający tryb obradowania i zakres
spraw zastrzeżonych do decyzji kolegialnych Zarządu, zgodnie ze
Statutem.
Tworzy i likwiduje oddziały, biura, inne jednostki i placówki Fundacji,
określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich
kompetencje.
Regulamin pracy Zarządu uchwalany jest zwykłą większością głosów
powołanych członków Zarządu. Do czasu uchwalenia regulaminu
Zarządu tryb pracy Zarządu określa Prezes Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. O
posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
§ 20

1. Członkowie Zarządu Fundacji :
a) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
b) członkowie Zarządu składają oświadczenie o niekaralności
Rozdział V
ZASADY PROWADZENIA PRZEZ FUNDACJĘ GOSPODARKI
FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
§ 21
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 22

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną, o charakterze pożytku
publicznego, rozumianą zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 23
Cały przychód z działalności płatnej pożytku publicznego służy wyłącznie
prowadzeniu działalności pożytku publicznego, zgodnej z celami statutowymi
Fundacji.
§ 24
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI
ŁĄCZENIE FUNDACJI – ZMIANA CELU I STATUTU FUNDACJI
§ 25
1. Fundacja może się łączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach
określonych umową obu Fundacji.
2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji. Decyzja o połączeniu
z inną Fundacją zapada w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu i wymaga
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 26
1. Zmiana celu lub statutu Fundacji może być dokonana przez Radę Fundacji na
wniosek Zarządu lub z inicjatywy Rady Fundacji.
2. Uchwała Rady Fundacji o zmianie celu lub statutu Fundacji wymaga, co
najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu w obecności wszystkich członków Rady.
Rozdział VII
LIKWIDACJA FUNDACJI

1.

2.

3.
4.

§ 27
Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja
była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku
fundacji.
Decyzje o likwidacji Fundacji podejmowana jest na wspólnym posiedzeniu
Rady i Zarządu Fundacji, co najmniej 2/3 głosów przy obecności wszystkich
członków obu organów.
Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

5. Likwidator może zatrudnić osoby przygotowujące i przeprowadzające
czynności likwidacyjne.
6. Środki majątkowe Fundacji po uregulowaniu zobowiązań i należności
likwidator przekazuje na cele określone w § 7 Statutu wskazane przez Radę
Fundacji.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

3.

4.

§ 28
Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań
majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz osób, z którymi, członkowie organów oraz 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 związani są za
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”.
Zakazane jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Zakazane jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu Fundacji.
Zakazany jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w
Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS

Statut wszedł w życie 16.03.2011 roku. Fundacja została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000380248

