
 

 STATUT FUNDACJI STREFA POCIECH 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

   § 1  

 

1. Fundacja Strefa Pociech, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Aleksandrę 

Zakrzewską -Murawa zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 

września 2013 roku przez notariusza Agnieszkę Przybysiak, w kancelarii notarialnej w 

Warszawie przy ulicy Wojciechowskiego 17 . 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.  

 
                                                                    § 2 

 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

                                                                    § 3 

Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o 

pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi.  

                                                                      4 

Fundacja może  posługiwać sie nazwa skróconą brzmiącą Strefa Pociech. Fundacja może dla 

celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy. 

                                                                     § 5 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Sokołów Podlaski.  

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić    

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może powoływać przedstawicielstwa,  

tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe .  

 

          § 6 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.  

 

§ 7 

Fundacja może ustanowić tytuły, certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać 

je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów 

obranych przez Fundację. 

 

 

 

 



Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§8 

Celami Fundacji są: 

1. Działalność na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków poprzez wszechstronną pomoc i 

wsparcie.  

2. Prowadzenie działań na rzecz rozpowszechniania idei przestrzeni przyjaznych rodzinie i miejsc 

integracji społecznej oraz rozwoju takich miejsc w Polsce i za granicą. 

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, 

kulturalnej, artystycznej, prozdrowotnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej 

do rodziny i społeczności lokalnych.  

4. Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji osób oraz wspieranie aktywności na rzecz 

własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców i opiekunów najmłodszych 

dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym) 

5. Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego matek. 

Prowadzenie kampanii na rzecz integracji matek ze społeczeństwem i ich aktywizacji. 

 

6. Promowanie ekonomii społecznej. 

7. Pomoc społeczna rodzinom potrzebującym; propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia 

środowiskowego.  

8. Wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  różnymi 

formami niepełnosprawności.  

9. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz wszelakich form kreatywnych i 

twórczych w drodze do rozwoju jednostki, integracji społecznej oraz w ogólnie pojętym 

poradnictwie obywatelskim.  

10. Promocja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki oraz promowanie zdrowego stylu życia . 

11. Inspirowanie i wspomaganie przedsiewzięć w zakresie organizacji rodzinnych form 

zagospodarowania czasu wolnego.  

12. Pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i 

środowiska naturalnego. 

§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1.  Tworzenie, prowadzenie, organizowanie i wspieranie przestrzeni przyjaznych rodzinie i 

miejsc integracji społecznej (w szczególności kubów mam, klubów rodzinnych, klubów 

sąsiedzkich, klubów seniora, świetlic dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów). 



2. Działalność promocyjną i informacyjną związaną z zakładaniem i prowadzeniem takich 

miejsc;  wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych w tym zakresie. 

Przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych. Promowanie ekonomii 

społecznej. Przyznawanie certyfikatów i wyróżnień miejscom przyjaznym rodzinie.  

3. Organizację i udział w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć, wykładów, 

konferencji, spotkań, konsultacji a także działań twórczych, i doradztwa specjalistycznego,  

mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działalności 

fundacji. 

4. Działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub 

łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój rodziny jako całości oraz wspomagające 

wszechstronny rozwój emocjonalny, społeczny, ekonomiczny i osobowy poszczególnych 

osób tworzących rodzinę.  

5.  Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji. 

6. Realizację programów prorodzinnych, profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych, 

terapeutycznych. Tworzenie i realizację autorskich programów pracy z małymi dziećmi, ich 

rodzicami, opiekunami, z osobami starszymi oraz osobami w kryzysie emocjonalnym. 

7. Działalność dobroczynną i charytatywną. 

 

8. Prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności i podejmowanie 

działań na rzecz mieszkańców.  

 

9. Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach, 

seminariach, konferencjach, zjazdach tematycznych, plenerach, jarmarkach, pokazach, 

aukcjach, kwestach, zbiórkach publicznych, imprezach edukacyjnych i kulturalnych. 

 

10. Organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych, 

turystycznych i integracyjnych. Organizowanie czasu wolnego, organizowanie wyjazdów 

wakacyjnych.  

11. Udział w akcjach krajowych i miedzynarodowych organizowanych przez inne placówki 

podejmujące działania na rzecz ochrony dzieci i ich rodzin. Współpracę z innymi 

podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i 

społecznych. 

12.  Organizację i promocję wolontariatu. 

13. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.  

 

14. Niedochodową działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą związaną z 

celami Fundacji. Gromadzenie księgozbiorów. 

15. Aktywizację społeczności lokalnych poprzez włączanie ich w organizowane przez 

Fundację projekty. 

16. Kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia 

 

17. Działania służące profilaktyce i promocji zdrowia dzieci i kobiet w ciąży, po porodzie, a 



także osób starszych; w tym prowadzenie akcji informacyjnych, zajęć i konsultacji 

specjalistycznych. 

18. Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia oraz  innych form terapeutycznych. 

19. Działanie na rzecz osób zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną. Działania 

zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób.  

20. Kształtowanie i upowszechnianie kultury oraz twórcze pobudzanie aktywności dzieci  i 

ich opiekunów. Organizację  warsztatów, działań twórczych, spotkań i zajęć dla dzieci 

młodzieży i dorosłych mających na celu rozwój osobisty w tym rozwój własnych 

zainteresowań. 

 

21. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, 

rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką. 

 

22. Wspieranie, rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej, wychowawczej, 

edukacyjnej, społecznej. Stosowanie metod niekonwencjonalnych w zakresie pomocy. 

 

23. Prowadzenie edukacji ekologicznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

24. Organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie celów 

statutowych Fundacji. 

 

25. Współpracę w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz organami władzy i administracji państwowej i samorzadowej . 

Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność 

jest zbieżna z celami Fundacji, i w ramach swoich możliwości.  

 

§ 10 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego. 

 

Rozdział III.  

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 11 

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) 

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§12 

 

Majątek Fundacji pochodzi z: 



1. darowizn, spadków i zapisów, 

2. dotacji, subwencji, grantów 

3. dochodów z darów, aukcji i ze zbiórek publicznych, 

4. odsetek bankowych, lokat, nawiązek 

5. dochodów z majątku własnego Fundacji 

§ 13 

1. Cały dochód, przeznaczany będzie na realizację jej celów statutowych. 

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

§ 14 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 

oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

Rozdział IV 

Władze Fundacji 

§ 15 

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem. 

Zarząd Fundacji składa się z 1-5 osób powoływanych i odwoływanych przez Zarząd, przy czym 

skład pierwszego Zarządu powałany jest przez Fundatora. 

Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu, przy czym w 

skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator i staje na jego czele jako Prezes Zarządu. 

Kadencja członków Zarządu trwa 3  lata. JeŜeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie 
zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy 
Zarząd. 

Funkcje członka Zarządu można pełnić więcej niż przez jedną kadencję.  

Członkowie Zarządu i Prezes Zarządu mogą być zatrudniani do pracy merytorycznej na rzecz 

Fundacji oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy 

wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji.  

Decyzję o powołaniu nowych Członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd jednomyślnie. 

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  

1. upływu kadencji 

2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, lub w przypadku rezygnacji 

Prezesa Zarządu  na ręce innego Członka Zarządu , 

3. śmierci,  

4. odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w 

sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, niebrania 



udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy, prawomocne skazanie za przestępstwa 

przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu i życiu lub w innych uzasadnionych 

przypadkach.  

Decyzja o odwołaniu Członka Zarządu podejmowana jest przez Zarząd jednomyślnie, przy czym w 

głosowaniu nie bierze udziału odwoływany Członek Zarządu.  

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wszystkich członków, odchodzący Zarząd 

zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu.  

§ 16 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i składanie w jej imieniu oświadczeń woli, 

2. zarządzanie Fundacją, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem i budżetem Fundacji,  

3. opracowywanie programów i wskazywanie kierunków działalności; realizacja celów 

statutowych, 

4. prowadzenie polityki kadrowej, ustalanie wysokości wynagrodzeń i zasad zwrotu kosztów, 

5. rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami,  

6. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, 

7. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, połaczeniu z inną Fundacją, likwidacji 

Fundacji i przeznaczeniu pozostałego po niej majątku. 

 

§ 17 

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać 

może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

 

W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, bądź 

dwóch Członków Zarządu działających łącznie.  

 

§ 18 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. 

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 

uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym Prezesa  Zarządu. W 

przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, 

korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji mają 

zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób podejmowania decyzji. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 19 

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje uchwałą Zarząd. Zmiany w Statucie mogą dotyczyć celów 

określonych w akcie założycielskim.  

§ 20 

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 



W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje uchwałą Zarząd. 

 

§ 21 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, wyznaczając likwidatora. Likwidator może zostać 

wyznaczony spośród członków Zarządu. 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidator przekazuje organizacjom realizującym cele 

zbieżne z celami statutowymi Fundacji. 

 

§ 22 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 


