Statut Fundacji Senior-Care
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Senior - Care, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego
o fundacjach, o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie
postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Aleksandrę Ambroży-Lejczak i Andrzeja Lejczaka zwanych
dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Łabudę
w Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy przy ulicy Mikołaja Reja numer 11, w dniu 17-01-2020r.
3. Fundator może działać przez pełnomocników.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Oleśnica.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. 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.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa oraz inne jednostki
organizacyjne w kraju i za granicą.
5. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych, stowarzyszeń lub innych fundacji.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ustawowo
właściwy starosta.
§4
1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
§5
1. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres oraz inne
niezbędne dane identyfikacyjne oraz pieczęci okrągłej z nazwą Fundacji w otoku i logotypem
wewnątrz pieczęci.
2. Fundacja może posługiwać się znakami graficznymi lub logotypem.
3. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest udzielanie holistycznie pojętej opieki oraz pomocy i wsparcia finansowego,
merytorycznego oraz praktycznego - poprzez poradnictwo, edukację i szkolenia, a także wszelkie
inne formy działań - wszystkim grupom społecznym oraz wiekowym i zawodowym, ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru całościowo pojętej opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi
i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, uwzględniające także wsparcie dla ich rodzin, opiekunów
nieformalnych i instytucjonalnych. Fundacja będzie opracowywać oraz organizować i wdrażać
kompleksowe zadania oraz innowacyjne rozwiązania z obszaru medycyny i nauki o zdrowiu oraz
gerontologii, geriatrii i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań medycyny
holistycznej i społecznej oraz będzie podejmować działania wspierające wszystkie obszary pomocy
społecznej i socjalnej, połączone z szeroko pojętym poradnictwem i edukacją oraz różnorodnymi
formami oświaty. Fundacja realizować będzie swoje cele na obszarach miejskich i pozamiejskich.
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Wspieranie edukacyjne osób, placówek i instytucji prowadzących działalność, o której mowa
w § 6, określającym cele Fundacji.
b. Standaryzowanie i opiniowanie działalności osób, placówek i instytucji oraz urzędów,
do których kierowana jest działalność statutowa Fundacji.
c. Kreowanie oraz wdrażanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie holistycznie pojętej
opieki senioralnej i wytchnieniowej, kierowanej do osób starszych, niepełnosprawnych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i opiekunów.
d. Realizację i finansowanie holistycznie pojętego poradnictwa, edukacji oraz szkoleń
i warsztatów praktycznych w obszarach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
e. Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne wszelkich przedsięwzięć związanych
z zakresem i obszarem działalności Fundacji, a w szczególności prowadzenie działalności
wydawniczej i poligraficznej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, w tym warsztatów
praktycznych.
f. Upowszechnianie form i obszarów działalności Fundacji w środkach masowego przekazu,
mediach społecznościowych oraz na stronach i w aplikacjach internetowych.
g. Przyznawanie stypendiów oraz nagród i certyfikatów dla osób biorących udział w realizacji
celów Fundacji oraz organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz warsztatów
szkoleniowych realizujących lub zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.
h. Współpracę z instytucjami państwowym oraz samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi, zakładami opiekuńczymi, leczniczo – opiekuńczymi, sanatoryjnouzdrowiskowymi oraz placówkami opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej i opieki społecznej,
z uwzględnieniem podmiotów prawnych oraz osób fizycznych działającymi w obszarze
objętym celami Fundacji - w kraju i za granicą.
i. Pomoc w zakupie sprzętu, urządzeń i materiałów oraz udzielanie bezpośredniej pomocy
finansowej i rzeczowej a także innych form wsparcia, służące realizacji celów Fundacji,
w tym ich nieodpłatne udostępnianie - w przypadkach o szczególnym bądź istotnym
znaczeniu dla realizacji celów statutowych fundacji.
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Prowadzenie programów edukacyjno – szkoleniowych w formie wykładów, konferencji
i dedykowanych szkoleń oraz baz danych związanych z realizacją lub wdrażaniem tych
programów, w oparciu o zasoby własne oraz współpracę ze środowiskami naukowymi
i dydaktycznymi.
Tworzenie ogólnopolskiej sieci placówek poradnictwa gerontologicznego - Poradni
Gerontologicznych - wspierających działalność organizacji rządowych, pozarządowych oraz
podmiotów prywatnych i osób fizycznych w obszarze instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej
opieki senioralnej, wytchnieniowej i opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz
zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Opracowywanie, wdrażanie i realizacja koncepcji oraz działań związanych z organizacją
i prowadzeniem dziennych i całodobowych ośrodków oraz domów opieki senioralnej
i wytchnieniowej, w systemie opieki dziennej oraz krótko- i długoterminowej.
Holistycznie pojęta działalność woluntarną.
Wdrażanie, popularyzowanie, projektowanie i promowanie innowacyjnych metod i rozwiązań
oraz technologii wykorzystywanych w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
oraz w opiece senioralnej i wytchnieniowej w ujęciu holistycznym, także poprzez start-up”y
i inne rozwiązania wykorzystujące technologie cyfrowe.
Pomoc w zakupie sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych, medycznych i edukacyjnych oraz
wpierających egzystencję socjalno-bytową osób i instytucji, do których kierowane
są działania statutowe Fundacji.
Organizację i udział w finansowaniu różnorodnych akcji oraz form działań integracyjnych
i systemowych mających na celu wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i opiekunów formalnych
i instytucjonalnych – w kraju i za granicą.
Uczestnictwo w imprezach o charakterze targowym, ekspozycyjnym i konferencyjnym
w formie stacjonarnej i on-line, których charakter jest zbieżny lub powiązany z realizacją
celów statutowych Fundacji – w kraju i za granicą.
Wspieranie i promowanie działań filantropijnych.
Wspieranie rozwoju produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych i rehabilitacyjnych
służących wparciu i ochronie zdrowia osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie oraz
zagrożonych procesami demencyjnymi i chorobami otępiennymi, poprzez informowanie,
upowszechnianie, szkolenie, promowanie, wsparcie finansowe w zakupie oraz nieodpłatne
ich udostępnianie.
Informowanie, propagowanie oraz wdrażanie innowacyjnych form terapii, służących
holistycznie pojętej ochronie zdrowia i rehabilitacji.
Wspieranie badań naukowych w zakresie objęty celami statutowymi Fundacji.
Organizację, finansowanie i realizację staży zawodowych.
§8

1. Dla osiągania swoich celów Fundacja może w każdej formie, także finansowej wspierać
działalność innych osób prawnych i osób Fizycznych oraz organizacji nieformalnych, których
działalność jest zbieżna z jej celem.
2. Współdziałanie i wsparcie, o którym mowa w ust.1 powyżej, może mieć charakter wsparcia
organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego
lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji osób, albo
pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja może też pozyskiwać środki z funduszy pomocowych instytucji, organizacji i osób,
krajowych lub międzynarodowych, oraz współdziałać w tym celu z innymi instytucjami,
organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub
finansowego oraz zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób,
zmierzającego lub koniecznego dla uzyskania środków z funduszy instytucji, organizacji i osób,
o których mowa powyżej
Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach,
akcjach, udziałach oraz nieruchomościach i ruchomościach stanowiących w rozumieniu
obowiązujących przepisów środki trwałe.
3. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Decyzje w zakresie tworzenia funduszy, określania
kwot przekazywanych na te fundusze, a także określania sposobu dysponowania środkami
zgromadzonymi w funduszach celowych, podejmuje Zarząd fundacji.
4. Majątek i przychody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji oraz
pokrycie niezbędnych kosztów związanych z działalnością Fundacji.
5. Odpłatna działalność statutowa Fundacji jest prowadzona z zachowaniem przepisów prawa,
w tym w szczególności zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 10
1. Fundatorzy (działając przez swojego przedstawiciela) mogą przyznać członkostwo honorowe
w Zarządzie Fundacji osobom, które przyczyniły się i przyczyniają do funkcjonowania i rozwoju
Fundacji.
2. Członek honorowy uczestniczy w działalności Fundacji z głosem doradczym.
3. Członek honorowy nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję w Fundacji, w uzasadnionych
sytuacjach może przysługiwać mu zwrot kosztów poniesionych na rzecz działań wspierających
działalność Fundacji. O zwrocie kosztów decyduje Zarząd Fundacji.
§ 11
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodu z majątku nieruchomego i ruchomego fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,.
f. aukcji internetowych,
g. akcji crowdfundingowych,
h. działalności odpłatnej prowadzonej przez Fundację,

i. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
j. wszelkich innych dochodów ( w ramach obowiązujących prawnie)
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
3. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz z subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów
przewyższających wartość mienia przejmowanego.
Rozdział. IV.
Postanowienia końcowe
§ 12
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności,
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów
określonych w akcie założycielskim.
§ 13
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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 14
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw rodziny, pracy i polityki
społecznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności,
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku głosów równych
decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Oleśnica, 20 stycznia 2020 r.

