
 Rozdział II. Cel, zasady i formy działalności Fundacji 

 
§4 

 
Celem Fundacji jest: wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich 

rodzinom, w szczególności: 

 - organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w 

trudnej  sytuacji materialnej; 

  - wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i 

kulturalnej;  

  - ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;  

  - przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym; 

 - promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych; 

 - wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego; 

 - promowanie rozwoju wolontariatu.  

 
§5 

 
1. Formami działalności Fundacji w ramach realizacji jej celu mogą być: 
 a) działalność informacyjna, opiniodawcza lub doradcza;  

 b) organizowanie lub prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, promocyjnych, debat 

publicznych;  

 c) organizowanie lub prowadzenie szkoleń, treningów, wykładów, warsztatów, sympozjów, 

seminariów i konferencji;  

 d) działalność wydawnicza lub biblioteczna, w szczególności w formie elektronicznej, obejmująca 

zarówno publikacje zwarte jak i periodyczne;  

 e) tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej wortali, portali lub serwisów internetowych, 

stron www, for i list dyskusyjnych; 

 f) organizowanie lub wspieranie organizacji koncertów, festiwali, przeglądów, przedstawień oraz 

innych wydarzeń publicznych; 

 g) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami 

prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia 

organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny. 
 h) udział w działaniach organizowanych przez podmioty wymienione w pkt. g;  

 i) członkostwo i udział w zrzeszeniach lub organizacjach, polskich lub zagranicznych;  

 j) organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej, opieki, terapii logopedystycznej; 

 k) organizowanie lub finansowanie usług rehabilitacyjnych, medycznych w tym również sprzętu i 

leków; 

 l) organizowanie lub finansowanie potrzeb edukacyjnych, w tym książek i przyborów szkolnych; 

 ł) podejmowanie i organizowanie inicjatyw lokalnych w rozumieniu przepisów prawa; 

 m) składanie petycji i wniosków; 

 n) organizowanie wyjazdów wypoczynkowych, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek 
 o) organizowanie nieprofesjonalnych zbiórek surowców wtórnych, w tym nakrętek i makulatury; 

 

2. Zakres nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy 

realizacji działalności określone w ust. 1 pkt a-n. Zakres odpłatnej, statutowej działalności 

pożytku publicznego Fundacji obejmuje formy realizacji określone w ust. 1 pkt  c,d,e,f, o. 

 
 

 


