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Fonden Novavi har følgende formål:
”Fondens formål er at etablere og forestå driften af behandlingssteder – ambulatorier,
dag- og døgntilbud, pensionater m.v. - for personer med alkohol- og stofmisbrug og
andre personer med tilsvarende misbrugs-problemer.
Fonden udvikler og sikrer til stadighed kvaliteten i den samlede indsats, baseret på anerkendte
metoder, faglig viden og ekspertise. Fonden deltager desuden i det forebyggende og oplysende
arbejde.
Som en integreret del af indsatsen overfor personer med alkohol- og stofmisbrug indgår frivillige og
personer med tidligere misbrug.
Fondens formål er i kraft af samarbejdet med frivillige også almennyttigt.
Stk. 2.
Fonden kan til opnåelse af formålet erhverve fast ejendom og etablere datterselskaber.”
**************************
Det foreslås, at følgende sammen med formålsbestemmelsen fortsat skal fremgå af hjemmesiden
som udtryk for fondens uddelingspolitik og for at opfylde Lov om Erhvervsdrivende fondes
bestemmelser herom:
”Fonden har ikke et egentligt defineret uddelingsformål, men skal sikre driften af fondens
erhvervsdrift i henhold til formålet. Formålet er ikke prioriteret, hvilket betyder, at bestyrelsen er frit
stillet i forhold til, hvilke områder, der ønskes prioriteret.
Fonden foretager derfor hvert år en prioritering af midler til en række projekter, fonden ønsker at
fremme udviklingen af og som kan indeholdes i fondens formålsbestemmelse.
Disse prioriteringer er en del af fondens uddelingspolitik. Hensættelserne hertil vil blive beskrevet i
fondens årsrapport.
Fonden har desuden som formål at samarbejde med frivillige. Det indebærer, at fonden kan donere
midler til projekter i samarbejde med Landsforeningen Lænken. Fonden stiller lokaler til rådighed for
lokale Lænkeforeninger og for landsforeningens sekretariat.
Fonden indgår i samarbejde med eksterne samarbejdsparter og kan i forbindelse med forskningsog udviklingsarbejde og kvalitetssikring, baseret på anerkendte metoder, faglig viden og ekspertise,
beslutte at donere midler til sådanne samarbejdsprojekter.
Fonden indgår desuden i samarbejder om og støtter forskningsprojekter, forebyggende og
oplysende arbejde og kan beslutte at foretage donationer hertil.
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Fonden uddeler Novavi-prisen hvert andet år for at skabe fokus på fondens formålsbestemte
arbejdsområder. Fonden har nedsat en priskomité, der indstiller til bestyrelsen, hvad eller hvilken
repræsentant for et område prisen uddeles til. Næste uddeling er planlagt til 2021.
Fonden donerer ikke midler til enkeltpersoner og fonden kan ikke søges om midler.
Uddelingspolitikken er vedtaget på bestyrelsesmødet den 9. december 2020.
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