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Cele Fundacji

Sposoby realizacji celów
Fundacji

Celem Fundacji jest krzewienie idei pomocy bliźniemu poprzez
wspieranie organizacyjne i finansowanie działań w zakresie:
1. Pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
2. Nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
3. Kultury sportu i turystyki,
4. Prowadzenie działalności charytatywnej,
5. Promocji i organizacji wolontariatu,
6. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin,
7. Wspieranie osób niepełnosprawnych.
1. Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych
wychowawczo-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży,
2. Pomoc rodzicom i osobom samotnie wychowującym dzieci,
3. Pomoc rodzinom zastępczym,
4. Pomoc wychowankom rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i
innych placówek rodzinno-wychowawczych, którzy uzyskali
pełnoletniość,
5. Prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych,
6. Prowadzenie edukacji osób niepełnosprawnych i zdrowych na
temat niepełnosprawności,
7. Prowadzenie niepublicznego, specjalistycznego zespołu opieki
zdrowotnej,
8. Organizowanie i prowadzenie placówek niosących pomoc osobom
niepełnosprawnym,
9. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
10. Organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom przestępstw,
11. Organizowanie i prowadzenie pomocy psychologicznej,
poradnictwa pedagogicznego i prawnego,
12. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz psychologicznej
dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki
rodzicielskiej lub zagrożonych jej utratą.
13. Finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,
14. Budowanie i remontowanie budynków z przeznaczeniem na
mieszkania chronione dla młodzieży z placówek opiekuńczowychowawczych,
15. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w Polsce i za granicą w dziedzinie
zabezpieczenia społecznego,
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16. Organizowanie i wspieranie konkursów, aukcji, loterii i zbiórek
publicznych z których dochód będzie pochodził na cele zawarte w
statucie,
17. Wspieranie i organizowanie inicjatywy na polu kultury, edukacji,
sportu, turystyki, krajoznawstwa, której celem będzie aktywizacji
dzieci i młodzieży,
18. Organizowanie spotkań rodziców osób niepełnosprawnych w celu
wymiany doświadczenia,
19. Organizowanie spotkań integracyjnych młodzieży i dzieci,
20. Gromadzenie i właściwe wykorzystywanie środków finansowych i
rzeczowych pochodzących od osób fizycznych i prawnych,
21. Realizowanie programów w dziedzinie uzależnień wśród dzieci i
młodzieży, prowadzenie innych działań na rzecz osób
faworyzowanych społecznie w tym osób w wieku podeszłym,
niepełnosprawnych itd.
Dane dotyczące składu
zarządu
Dane dot. sposobu
reprezentowania Fundacji i
zaciąganie zobowiązań
majątkowych

Likwidacja Fundacji

1. Ks. Dopart Wiesław - Prezes Zarządu
2. Spaczyński Sławomir - Wiceprezes Zarządu
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj
członkowie Zarządu, w tym prezes lub Wiceprezes
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego
Zarządu może składać jedna osoba upoważniona przez
Zarząd.
O likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia jej celów lub wyczerpania
środków decyduje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
Majątek Fundacji, po zakończeniu likwidacji, przeznaczony będzie na
cele wskazane przez Parafię Rzymsko Katolicką – Podwyższenia
Krzyża

Uwagi
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