STATUT FUNDACJI WSPARCIA I ROZWOJU RODZINY „ ZIELONE WZGÓRZE”
Rozdział I : Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „ Zielone Wzgórze”, zwana dalej Fundacją, działa na zasadach określonych w ustawie z dn.
06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. nr 46 poz. 2203 z późn. zm.) oraz w niniejszym statucie.
2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Guzek, zwaną dalej Fundatorką,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Agnieszkę Grzejszczak, w kancelarii notarialnej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej nr
69, w dniu 28. 03.2012r.
3. Fundacja może działać jako organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr.96 poz.873) z zachowaniem zasad i warunków określonych tą ustawą.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili jej zarejestrowania.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
4. Fundacja prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może tworzyć oddziały,
zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne na całym obszarze swego działania a także przystępować do spółek i fundacji.
5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
6. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.
§3
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi.
2. Fundacja może ustanowić odznaki, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§4
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział II :

Cele i formy działania Fundacji
§5

Celami Fundacji są :
przeciwdziałanie rozpadowi rodziny i rozkładowi więzi rodzinnych; profilaktyka przemocy i uzależnień, chorób psychicznych i
samobójstw; propagowanie pozytywnych wzorców relacji w rodzinie; podnoszenie świadomości w kwestii przyczyn i skutków przemocy w
rodzinie; przełamywanie toksycznych tabu w dziedzinie adopcji; propagowanie terapii rodzinnej, psychoterapii i arteterapii jako dróg
wyjścia rodziny z kryzysu; propagowanie kontaktu z przyrodą i sztuką, promowanie ekologicznego trybu życia i twórczości indywidualnej;
psychoedukacja w temacie adopcji i rodzicielstwa zastępczego, propagowanie jawności adopcji oraz w uzasadnionych przypadkach - adopcji
otwartej; wspieranie rozwoju kobiet, działalność na rzecz praw człowieka i równouprawnienia; zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
pomoc w niwelowaniu skutków społecznych długotrwałego bezrobocia; zwiększanie szans zawodowych osób niepełnosprawnych;
aktywizacja społeczności lokalnych; terapia i wsparcie psychologiczne dla : dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną, dla dzieci w
rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich rodzin, dla rodzin zrekonstruowanych, dla
samotnych rodziców, dla matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich, dla rodzin z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
intelektualnie i fizycznie oraz niedostosowaną społecznie, dla dzieci, młodzieży i młodych matek w trudnej sytuacji oraz dla ofiar katastrof i
klęsk żywiołowych; pomoc psychologiczna w następujących sytuacjach życiowych : strata, żałoba, rozwód, adopcja, emigracja,
niepłodność, zerwane więzi, zaburzenia przywiązania.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność prowadzoną nieodpłatnie lub odpłatnie.
2. W szczególności Fundacja realizuje swe cele poprzez :
a) tworzenie programów i projektów prorodzinnych,
b) kampanie PR zmieniające niekorzystne stereotypy dotyczące rodziny, adopcji oraz metod wychowania i edukacji,
c) organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców, rodzin zastępczych, adopcyjnych , dla personelu medycznego i osób związanych,
zawodowo ze wspieraniem rodziny oraz dla wolontariuszy,

d) prowadzenie doradztwa rodzinnego, opieki tymczasowej, warsztatów terapeutycznych i rozwojowych oraz grup wsparcia,
e) wypożyczanie literatury dotyczącej problematyki rodzinnej, adopcyjnej, wychowawczej i psychologicznej, a także książek i zabawek
terapeutycznych,
f) organizowanie spotkań umożliwiających wzajemne poznanie się rodzin a także rodziców adopcyjnych oraz dorosłych wychowanych w
rodzinach adopcyjnych,
g) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z terapią oraz edukacją przyrodniczą i kulturalną,
h) organizowanie grup samopomocowych (np. klubu rodzin adopcyjnych, klubu osiedlowego, klubu malucha…),
i) prowadzenie Ośrodka Terapii i Rozwoju Rodziny,
j) prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Rodzin Adopcyjnych,
k) organizowanie i prowadzenie własnych ośrodków adopcyjno- opiekuńczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym
placówek o charakterze rodzinnym,
l) organizowanie (współorganizowanie ) szkoleń, konferencji, warsztatów i wykładów bazujących na wiedzy i doświadczeniach
Fundacji,
m) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, promującej idee i działania Fundacji ,
n) prowadzenie strony internetowej, blogu, poradnictwa mailowego i telefonu zaufania,
o) występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw dziecka oraz ochronę rodziny ( m.in. w kontekście
obowiązujących w Polsce praktyk adopcyjnych ),
p) współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów
Fundacji,
q) współpracę z uczelniami łódzkimi ( pozyskiwanie wolontariuszy, organizacja praktyk ),
r) podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji.
Rozdział III : Majątek i dochody Fundacji

§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wynoszący PLN 1000,00 (jeden tysiąc złotych ) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
toku jej działania.
§8
1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z :
a) subwencji i dotacji osób prawnych,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) funduszy programów UE,
f) wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
g) odsetek bankowych,
h) wpływów z działalności statutowej Fundacji.
2. Fundacja przeznacza cały swój dochód na działalność statutową.
§9
1. Fundacja nie może przekazywać majątku lub wykorzystywać go na rzecz Fundatorki, pracowników i członków organów Fundacji, osób
pozostających z nimi w małżeństwie, konkubinacie, pokrewieństwie lub powinowactwie, zwanych dalej bliskimi, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, a także udzielać pożyczek lub zabezpieczać
majątkiem zobowiązania w/w osób.
2. Fundacja nie może dokonywać, na szczególnych zasadach, zakupów towarów lub usług od Fundatorki, pracowników Fundacji, członków
Zarządu i Rady lub ich bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą w/w osoby.
§10
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jednak
tylko wówczas, gdy w chwili składania rzeczonego oświadczenia brak uzasadnionych wątpliwości co do okoliczności, iż stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe.
2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co
najmniej PLN 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) lub, gdy idzie o osoby zagraniczne, EUR 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy
euro), uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Mecenasa Fundacji.

Rozdział IV : Organy Fundacji

§11
1. Organami Fundacji są : Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji, zwane dalej odpowiednio : Zarządem i Radą.
2. Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Rada są powoływane przez Fundatorkę. Następny Zarząd i Rada wskazane zostają odpowiednio przez
Zarząd i Radę ustępującą.
3. Członków Zarządu i Rady na miejsce osób, które przestały pełnić swe funkcje lub dla rozszerzenia składu powołuje swą decyzją
odpowiednio: Zarząd i Rada.
4. Kadencje Zarządu i Rady trwają 6 lat. Członkowie mogą pełnić swe funkcje więcej niż przez jedną kadencję.
5. Fundatorka może być członkinią Zarządu lub Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

7. Zarząd i Rada odbywają posiedzenia w miarę potrzeb, z tym że nie rzadziej aniżeli co 12 miesięcy.
8. Decyzje organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub
Przewodniczącego Rady.
9. Zarząd i Rada podejmują decyzje w formie uchwał.
10. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związkach małżeństwa, konkubinatu, pokrewieństwa, powinowactwa
ani w stosunku podległości służbowej.
12. Członkowie Rady i Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni .
13. Członkostwo w Zarządzie oraz w Radzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.

§12
Zarząd
1. Do zakresu obowiązków Zarządu należy :
a) kierowanie Fundacją i przestrzeganie jej celów,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
e) tworzenie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych i pomocniczych Fundacji,
f) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie,
g) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagradzania pracowników,
h) podejmowanie za zgodą Rady decyzji w przedmiocie zmian statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
i) podejmowanie decyzji o ewentualnej rejestracji działalności gospodarczej.
2. Zarząd składa się z przynajmniej 2 (dwóch ) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes. W zakresie zwykłego zarządu
oświadczenia w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady. Członkowie Rady w takim przypadku nie mają prawa głosu.
6. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani przez Radę jednomyślną jej uchwałą przy obecności wszystkich jej
członków.
§13
Rada
1. Rada jest organem o uprawnieniach doradczych, inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych.
2. Rada składa się z przynajmniej 2 (dwóch) osób, w tym wybieranego przez Radę Przewodniczącego.
3. Członkiem Rady może być również osoba prawna, która posiadając jeden głos działa za pośrednictwem osób upoważnionych do jej
reprezentowania.
4. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) kontrola działalności Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
c) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
5. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu.
6. Posiedzenia Rady zwołuje się listami poleconymi lub, o ile członkowie Rady wyrazili na to pisemną zgodę, pocztą elektroniczną,
faksem lub telefonicznie.
7. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady
lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
9. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu ,o ile Rada nie postanowi inaczej. Członkowie Zarządu w takim
przypadku nie posiadają prawa głosowania.
Rozdział V :

Postanowienia końcowe
§ 14

1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, w tym Prezesa. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów i tylko wówczas jeżeli w wyniku takiego
połączenia nie uległby istotnej zmianie cel Fundacji.
4. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje jednomyślnie Zarząd za jednomyślną zgodą Rady, przy obecności wszystkich
członków obu organów Fundacji.
5. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
6. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd za jednomyślną zgodą Rady w drodze jednomyślnej uchwały przy
obecności wszystkich członków obu organów Fundacji.
7. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd.
8. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP
organizacji o zbliżonych celach.
9. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Zarząd.
10. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra.

