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Nazwa Fundacji  Fundacja DOBRE BO NASZE    

Siedziba i adres Fundacji 
Ul. Rzeszowska 8 
36-100 Kolbuszowa   

Teren działalności 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy 
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów 
Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

Data wydania 
postanowienia z sądu oraz 
wpis do rejestru 

26.01.2022 r.  
Nr KRS 947261 

Cele Fundacji 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o 
charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie: 
1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa w różnych obszarach życia: 

społecznym, zawodowym, kulturalnym i osobistym 
2. Wspieranie samotnych rodziców 
3. Promowanie i wnoszenia do głównego nurtu społecznego wartości 

osób z niepełnosprawnościami 
4. Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży, osób 

potrzebujących podniesienia kompetencji i kwalifikacji 
5. Propagowania metod i narzędzi psychologii zorientowanej na 

proces i działanie edukacyjne  
6. Szeroko pojętej psychoedukacji (umiejętności wychowawcze, 

społeczne, komunikacyjne) 
7. Propagowania wiedzy w zakresie samorozwoju, rozwiazywania 

konfliktów, komunikacji, związków, zarzadzania budżetem 
8. Popularyzacji idei opieki senioralnej 
9. Ochrony i promocji zdrowia  
10. Działania w sferze kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania 
11. Promowania stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i 

zawodowe, z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka 
12. Tworzenia, promocji i realizacji programów edukacyjnych, 

zwłaszcza w zakresie doskonalenia zawodowego 
13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
14. Działalności na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów 

międzynarodowych 
15. Promocji i organizacji wolontariatu 
16. Prowadzenia i wspierania działalności charytatywnej 
17. [pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
18. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 
19. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
20. Działalności charytatywnej  
21. Promocji zatrudnienia o aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 
22. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.  
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Sposoby realizacji celów 
Fundacji 

Fundacja realizuje swoje statutowe przede wszystkim poprzez: 
1. Inicjowanie działań rozwiązujących problemy kobiet i ich 

rodzin 
2. Treningi, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, 

psychoterapię i psychoedukację 
3. Działalność wydawniczą   

Dane dotyczące składu 
zarządu 

Prezes Zarządu – Katarzyna Pawłowska  
Członek Zarządu – Bogusław Pawłowski  

Dane dot. sposobu 
reprezentowania Fundacji 
i zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

Do składnia oświadczeń woli, w tym do podpisywania w imieniu 
Fundacji zobowiązań majątkowych i niemajątkowych upoważniony 
jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch spośród pozostałych 
członków Zarządu działających łącznie.    

Likwidacja Fundacji  
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd. Decyzję o 
likwidacji podejmuje Zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały.    

Uwagi  


