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Cele i zasady działania Fundacji 
 

1. Celem Fundacji jest działanie ukierunkowane na: 
1) oświatę i wychowanie, w tym: 

a) działalność szkoleniowa; 
b) działalność edukacyjna, obejmująca prowadzenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych;  
c) działalność na rzecz rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych społeczeństwa; 
d) wspieranie nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego; 
e) dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy; 
f) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportowych zdolności dzieci i młodzieży;  
g) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
h) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 
2) porządek i bezpieczeństwo publiczne, w tym:  

a) wspieranie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
b) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych; 
c) wspieranie ratownictwa i ochrony ludności; 
d) poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, obiektach i placówkach oświatowych oraz innych;  
e) pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom; 
f) edukacja i reedukacja uczestników ruchu drogowego i innych zagrożonych osób; 
g) poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku z rozwojem technologii informacyjnej (IT); 
h) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;  

3) opieka i pomoc społeczna, w tym:  
a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;  
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;  
c) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym ukierunkowana na spełnianie ich potrzeb; 
d) wypoczynek dzieci i młodzieży;  

4) promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność charytatywna.  
 

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1) promowanie idei wzajemnej pomocy w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich, szkołach 

policealnych i uczelniach wyższych; 
2) organizowanie i prowadzenie szkół, placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych; 
3) prowadzenie i wspieranie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, odczytów i podobnych spotkań; 
4) organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych i sportowych; 
5) wspieranie wszelkiej edukacji komunikacyjnej; 
6) inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zbieranie środków finansowych i rzeczowych na rzecz 

Fundacji; 
7) prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej służącej realizacji celów statutowych; 
8) organizowanie zbiórek i innych akcji mających na celu pozyskanie środków finansowych; 
9) współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji; 
10) podejmowanie inicjatyw w celu ochrony dóbr kultury i tradycji; 
11) podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz promocji gminy i powiatu; 
12) wspieranie finansowe i organizacyjne działań i projektów na rzecz idei pomocy w zakresie zgodnym z celami 

Fundacji; 
13) pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy Unii Europe jskiej lub z innych funduszy na cele zbieżne  

z celami Fundacji; 
14) inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zbieranie środków finansowych i rzeczowych na  rzecz 

Fundacji; 

15) wspieranie oraz propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii.  

3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których 
działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia technicznego, 
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szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, rzeczowego, częściowego lub całkowitego finansowania 
przedsięwzięcia albo pomocy  w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, w tym  
w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizację zadań 
publicznych zleconych, konsultowanie projektów aktów normatywnych.  

5. Fundacja może również zawiązywać spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego, a także przystępować do takich 
spółek.  


