Statut Fundacji Grup DDA/DDD

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 [Część wstępna]
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Grup DDA/DDD; zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona
przez:
● .......
● .......
zwanych dalej „fundatorami”, aktem notarialnym z dnia.........nr repetytorium..............
sporządzonym przez notariusza ..............................................................................
2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
6. Fundacja nie animuje życia Polskojęzycznej Wspólnoty Dorosłych Dzieci Alkoholików i
z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD), a jedynie jej służy.
7. Działania Fundacji są wyrazem woli Polskojęzycznej Wspólnoty Dorosłych Dzieci
Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD). Zarząd podejmuje działania w
oparciu o ustalenia Konferencji Służby Krajowej Wspólnoty Dorosłych Dzieci
Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD).
8. Fundacja nie jest związana z żadną opcją ani partią polityczną, ani żadną organizacją
religijną czy wyznaniową.
§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]
1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązujących
przepisów prawa obowiązującego w Polsce oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników
swojej nazwy w językach obcych.
3. Fundacja może używać pieczęcie, godła, flagi, barwy, odznaki i znaki
organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru
zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji]
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]
1. Siedzibą Fundacji jest .................
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za
granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami o tych samych lub podobnych celach działania.
5. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
§ 5 [Medale, odznaczenia i nagrody]
Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz
przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zasłużonym
dla Fundacji na podstawie własnych regulaminów.
§ 6 [Właściwy Minister]
Właściwym ministrem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 7 [Cele statutowe Fundacji]
Celem Fundacji jest :
1. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność naukowa, oświatowa w zakresie
niesienia posłania oraz szerzenie wiedzy na temat skutków dorastania w alkoholowej
lub w inny sposób dysfunkcyjnej rodzinie; w tym głównie przez pomoc
Polskojęzycznej Wspólnocie Dorosłych Dzieci Alkoholików i z Rodzin
Dysfunkcyjnych (w skrócie DDA/DDD).
2. promowanie Programu 12 Kroków i 12 Tradycji DDA/DDD i zdrowienia z nim
związanego.
§ 8 [Formy realizacji celów statutowych]
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. prowadzenie działalności informacyjnej i rozpowszechnianie wiedzy w
społeczeństwie na temat idei Dorosłych Dzieci Alkoholików i z Rodzin
Dysfunkcyjnych (DDA/DDD);
2. prowadzenie działalności informacyjnej poprzez prowadzenie portalu internetowego
oraz telefonicznych infolinii, a także druk materiałów informacyjnych (biuletyny,
plakaty, ulotki itp.)

3. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym:
a. opracowywanie, tłumaczenie i druk książek, broszur i ulotek,
b. pozyskiwanie praw na tłumaczenie, wydawanie i wprowadzanie do
obrotu wspomnianych utworów i dzieł,
c. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów na nośnikach
elektronicznych i audiowizualnych oraz w Internecie,
d. tworzenie stron internetowych,
e. przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów;
4. obsługę służb, kongresów, zlotów, warsztatów i spotkań Polskojęzycznej Wspólnoty
Dorosłych Dzieci Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD);
5. współpracę i wymianę doświadczeń ze służbami Wspólnoty Dorosłych Dzieci
Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) na poziomie międzynarodowym
i pokrywanie w związku z tym kosztów udziału przedstawicieli delegowanych na
spotkania Dorosłych Dzieci Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD)
zagranicą;
6. podejmowanie działań mających na celu ochronę praw autorskich i symbolu –
znaku Adult Children of Alcoholics/Dysfunctional Families (ACA);
7. współpracę i wspieranie finansowe Wspólnoty Dorosłych Dzieci Alkoholików i z
Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD);
8. współpracę z innymi wspólnotami 12- krokowymi;
9. inne działania mające na celu ograniczenie problemu związanego ze skutkami
dorastania w alkoholowej lub w inny sposób dysfunkcyjnej rodzinie.
10. Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną w zakresie zadań
wymienionych w § 8 pkt. od 1 do 10.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 9 [Fundacja nie może]
Fundacja nie może:
udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz wszelkich osób trzecich;
przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
zaciągać pożyczek.

§ 10 [Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11 [Majątek Fundacji]
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000,00 zł ( słownie: trzy tysiące
złotych i 00/100) wniesiony przez Fundatorów stosownie do Aktu Notarialnego
ustanawiającego Fundację, z czego tysiąc złotych przeznacza się na działalność gospodarczą
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 12 [Dochody Fundacji]
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. świadczeń fundatorów;
2. środków pochodzących z krajowych i zagranicznych darowizn, subwencji, spadków
i zapisów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej oraz osób fizycznych;
3. datków pojedynczych członków Wspólnoty, Grup, Intergrup, Regionów oraz Biur
Krajowych Wspólnoty DDA/DDD zarówno krajowych jak i zagranicznych;
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
5. odsetek bankowych;
6. dochodów z majątku Fundacji;
7. dochodów z odpłatnej statutowej działalności Fundacji;
8. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
9. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
10. nawiązek sądowych i innych wpływów prawem dozwolonych.
11. zgodnie z Tradycją Siódmą (zawartą w Dwunastu Tradycjach Wspólnoty DDA/DDD)
Fundacja nie może przyjmować darowizn od osób niebędących członkami Wspólnoty
DDA/DDD
§ 13 [Przeznaczenie wybranych dochodów]
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
§ 14 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia]
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub może odrzucić spadek.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNCJI
§ 15 [Zarząd Fundacji]
1. Zarząd Fundacji składa się z minimum 3, a maksymalnie 5 osób.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatorów Fundacji na
czteroletnią kadencję.
3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, Zastępcę Prezesa oraz Sekretarza.
Nie można łączyć funkcji.
5. Po upływie kadencji Zarządu, skład nowego Zarządu wybiera ustępujący Zarząd.
6. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku Członka Zarządu bądź Konferencji Krajowej i je prowadzi.
7. Członek Zarządu Fundacji powoływany jest na czteroletnią kadencję z możliwością
przedłużenia jej na kolejną kadencję.
8. Członek zarządu może zrezygnować z funkcji samodzielnie lub zostać odwołanym
przez pozostałych członków większością głosów. W przypadku rezygnacji lub
odwołania członka zarządu, nowego członka zarządu powołują pozostali
członkowie jednomyślnie.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
c. śmierci członka Zarządu.
10. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu, większością
głosów, przy obecności większości członków Zarządu.
11. Zarząd przygotowuje sprawozdania roczne w terminie złożenia do organów
nadzorujących.
12. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach osobiście, albo w
formie głosowania: pisemnego lub telefonicznego lub pocztą elektroniczną.
13. Członkowie Zarządu nie mogą wykonywać odpłatnie żadnych czynności na rzecz
Fundacji. Mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnionej
funkcji.
14. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw i działań należących do zadań Fundacji.
15. Zarząd Fundacji nie ma prawa wypowiadać się w mediach w imieniu Wspólnoty
Dorosłych Dzieci Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD).
§ 16 [Kompetencje Zarządu]
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

6.
7.
8.
9.

podpisywanie umów i zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
tworzenie i likwidacja biur, oddziałów lub punktów informacjach Fundacji;
ustalanie planów i harmonogramów działania Fundacji;
decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia;
10. kierowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą Fundacji zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami;
11. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
12. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami o rachunkowości;
13. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych
wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i
prawnym.
§ 17 [Oświadczenie woli]
1.

Do składania oświadczeń woli w imieniu zarządu uprawniony jest jednoosobowo
każdy z Członków Zarządu.
ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 18
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, odpłatną działalność statutową
na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów
statutowych.
3. Decyzje o zaprzestaniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej
podejmuje Zarząd.
§ 19 [Przedmiot działalności gospodarczej]
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1. 18.20.z reprodukcja zapisanych nośników informacji
2. 32.40.z produkcja gier i zabawek
3. 32.99.z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. 47.61.z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5. 47.63.z sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
6. 47.89.z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach
7. 47.91.z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
8. 47.99.z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
9. 58.11.z wydawanie książek
10. 58.14.z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

11. 58.19.z pozostała działalność wydawnicza
12. 59.1.z działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
13. 59.12.z działalność post-produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
14. 59.2.z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
15. 62.01.z działalność związana z oprogramowaniem
16. 70.21.z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
17. 77.40.z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU
§ 20
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji jednomyślnie.
2. Zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy Sąd.
ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 21
1. W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Zarząd Fundacji, przy czym
decyzja ta może zapaść jedynie jednogłośnie.
2. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić
zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, w
szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada
podobnym celom jak cele Fundacji.
§ 22
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

