
RODZIAŁ II 

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 7 

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju polskiej młodzieży, a zwłaszcza zdobywania 
tych umiejętności i pozyskiwania kompetencji, które są niezbędne w warunkach szybko zmieniających 
się warunków ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjnych. 

§ 8 

1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc działalność w następujących obszarach:  

(a) Utrzymywanie i rozwijanie ośrodków doskonalenia kompetencji i umiejętności młodzieży, 

(b) Pozyskiwanie dla realizacji celów statutowych wsparcia ze strony wybitnych pedagogów, 
psychologów oraz fachowców w wybranych dziedzinach, którzy mają na celu dobro młodzieży, 

(c) Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu języków obcych, 

(d) Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych, 

(e) Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości, 

(f) Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu informatyki, 

(g) Organizowanie i prowadzenie zajęć pobudzających i rozwijających kreatywność, 

(h) Organizowanie i prowadzenie innych zajęć niezbędnych dla wykonywania działaności statutowej, 

(i) Organizowanie i prowadzenie bibliotek tradycyjnych i mulKmedialnych, 

(j) Tworzenie i rozwijanie ośrodków komunikacji internetowej, 

(k) Organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych i oświatowych dla młodzieży lub w celach 
związanych z działalnością statutową, 

(l) Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans grup młodzieży ze środowisk zagrożonych 
społecznym wykluczeniem (m.in. młodzieży niepełnosprawnej, młodzieży ze środowisk 
patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo), 

(m) Organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży, 

(n) Prowadzenie różnego rodzaju działalności na rzecz integracji europejskiej młodzieży, 

(o) Prowadzenie działań promocyjnych na rzecz ośrodków doskonalenia kompetencji i umiejętności 
oraz na rzecz Sponsorów ośrodków, w tym finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących 
cele Fundacji, 

(p) Prowadzenie działalności wydawniczej, propagatorskiej i informacyjnej, 

(q) Organizowanie i wspieranie wolontariatu, 

(r) Prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej realizację celów statutowych Fundacji.  



2. Oprócz realizacji przedsięwzięć własnych, Fundacja podejmuje współpracę z innymi instytucjami, 
organizacjami i osobami fizycznymi i prawnymi a także jednostkami administracji samorządowej i 
rządowej oraz organizacjami międzynarodowymi dla osiągania wspólnych celów statutowych, w 
formie wsparcia organizacyjnego, prowadzenia programów wspólnych i innych.  

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających 
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.  

4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji 
państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.  

5. Poza zakresem ust.1, Fundacja prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego, rozumianego jak 
w Ustawie z dnia 24.04.03r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności :  

(a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  

(b) działalność charytatywna;  

(c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  

(d) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

(e) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;  

(f) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;  

(g) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;  

(h) promocja i organizacja wolontariatu.  

§ 9 

Dla osiągnięcie swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób 
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


