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Misja i Cele Fundacji

Misja Fundacji

[1]
Fundacja Nasze Dzieci ustanowiona zosta?a 15 grudnia 2010 r. przez
ArcelorMittal Poland S.A., a zarejestrowana 7 lutego 2011 r. pod nr KRS:
0000377619. 25 wrze?nia 2013 r. Fundacja uzyska?a status organizacji po?ytku
publicznego. [2]

Fundacji Nasze Dzieci wspiera rozwój, o?wiat?, edukacj?, wychowanie dzieci i
m?odzie?y oraz stwarza rodzicom warunki do godzenia ?ycia zawodowego z
?yciem rodzinnym. Fundacja rozwija równie? swoj? aktywno?? w zakresie
profilaktyki zdrowia dzieci i m?odzie?y, pomocy spo?ecznej, wolontariatu oraz
dzia?alno?ci charytatywnej.

Cele Fundacji
Celem Fundacji jest prowadzenie dzia?alno?ci na rzecz ogó?u spo?eczno?ci w
nast?puj?cym zakresie:
1. Dzia?alno??
2. Dzia?alno??

w zakresie o?wiaty, edukacji i wychowania dzieci i m?odzie?y,
na rzecz rodziny, macierzy?stwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i m?odzie?y,
4. Dzia?alno?? charytatywna na rzecz dzieci i m?odzie?y oraz rodzin w trudnej
sytuacji ?yciowej,
5. Dzia?alno?? w zakresie upowszechniania i popularyzowania kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w?ród dzieci i m?odzie?y,
zw?aszcza w trudnej sytuacji materialnej,
6. Ochrona i promocja zdrowia dzieci i m?odzie?y, zw?aszcza w trudnej
sytuacji ?yciowej,
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7. Pomoc

spo?eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
?yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
8. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w?ród dzieci i m?odzie?y,
zw?aszcza w trudnej sytuacji ?yciowej,
9. Upowszechnianie i popularyzacja oraz organizacja wolontariatu ,
10. Dzia?alno?? na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
wspó?pracy mi?dzy spo?ecze?stwami.
11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, piel?gnowania
polsko?ci oraz rozwoju ?wiadomo?ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
w?ród dzieci i m?odzie?y,
12. Organizacja wypoczynku dzieci i m?odzie?y, zw?aszcza w trudnej sytuacji
?yciowej,
13. Promocja ekologii i ochrony zwierz?t oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.

Fundacja mo?e realizowa? swoje cele poprzez:
1. Zak?adanie,

prowadzenie, wyposa?anie, utrzymywanie, kierowanie i
zarz?dzanie przedszkolami przyzak?adowymi,
2. Opracowywanie programów nauczania przedszkolnego i
wczesnoszkolnego,
3. Prace badawcze zwi?zane z edukacj? przedszkoln? i wczesnoszkoln?,
4. Organizowanie konkursów i upowszechnianie w?ród dzieci i m?odzie?y
wiedzy w zakresie wychowania w rodzinie, sportu i zdrowego trybu ?ycia,
kultury, dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, wolontariatu,
tradycji narodowej, wiedzy o Unii Europejskiej, ekologii i ochrony przyrody,
5. Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia;
6. Prowadzenie konsultacji i terapii psychologicznej oraz logopedycznej dla
dzieci i m?odzie?y.
7. Prowadzenie kursów dla dzieci i m?odzie?y,
8. Prowadzenie dzia?alno?ci stypendialnej,
9. Realizowanie programów prorodzinnych,
10. Prowadzenie warsztatów i grup wsparcia dla rodzin,
11. Organizowanie szkole? i poradnictwa dla rodzin,
12. Organizowanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin i dzieci
zagro?onych ubóstwem i wykluczeniem w celu wyrównywania szans, oraz
dla osób chorych i niepe?nosprawnych wymagaj?cych pomocy przy
leczeniu,
13. Organizowanie wyjazdów turystycznych i edukacyjnych dla dzieci i
m?odzie?y oraz rodzin,
14. Organizacja szkole?, seminariów i konferencji,
15. Organizacja imprez i przedsi?wzi?? o?wiatowych i edukacyjnych,
rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz o charakterze integracyjnym,
16. Planowanie i realizacja kampanii spo?ecznych i informacyjnych
wspomagaj?cych realizacj? celów Fundacji,
17. Organizowanie zbiórek pieni??nych w?ród firm w kraju i za granic?,
18. Pozyskiwanie sponsorów sta?ych i okoliczno?ciowych,
19. Wspó?prac? z w?adzami samorz?dowymi, rz?dowymi i organizacjami
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pozarz?dowymi w zakresie wymienionym w celach dzia?ania Fundacji.
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