
 

 

Cele Fundacji: 

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a w szczególności dzieci; 

2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez udzielanie pomocy rodzinom 

biologicznym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka; 

3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci; 

5) działalność na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka; 

6) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

7) działalność charytatywna; 

8) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

10) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

11) wypoczynek dzieci i młodzieży; 

12) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; 

13) promocja i organizacja wolontariatu; 

14) działalność na rzecz organizacji oraz podmiotów, których cele są zbieżne z celami Fundacji. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) wspieranie, organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w 

zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży; 

2) wspieranie, organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji szkół, 

przedszkoli i innych obiektów służących edukacji, rehabilitacji, poprawie życia 

niepełnosprawnym; 



3) udzielanie zapomóg finansowych oraz innych form pomocy materialnej lub organizacyjnej 

ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; 

4) organizowanie zbiórek środków pieniężnych i środków rzeczowych; 

5) organizowanie wypoczynku w szczególności dzieci i młodzieży oraz wspieranie podmiotów 

organizujących taki wypoczynek; 

6) organizowanie różnego rodzaju imprez, konkursów, koncertów, festiwali, pokazów, wystaw, 

itp.; 

7) fundowanie stypendiów i nagród; 

8) współpracę, pomoc oraz dotowanie organizacji, instytucji oraz innych podmiotów i osób, 

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji; 

9) współpracę z mediami, władzami lokalnymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi w 

zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 

10) działalność informacyjną za pośrednictwem mediów, w tym Internetu. 


