STATUT FUNDACJI EDUTRIADA
(fragmenty)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja EduTriada, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, działa na
rzecz wspierania rozwoju edukacyjnego we wszystkich grupach wiekowych i społecznych podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 28.09.2015 roku z woli indywidualnej fundatorów:
i prowadzi działalność na podstawie obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.
3. Działając poza granicami kraju, Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na inne
języki obce.

ROZDZIAŁ 2
MISJA, CELE, ZASADY DZIAŁANIA

§9
Misją Fundacji jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju dzieci i dorosłych w trzech sferach życia:
intelektualnej, fizycznej i społecznej.

§ 10
Celem Fundacji jest:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem i wykluczonych społecznie;
4. Działalność charytatywna;
5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. Ochrona i promocja zdrowia;
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
10. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

13. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
14. Turystyka i krajoznawstwo;
15. Promocja i organizacja wolontariatu;
16. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
17. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
18. Przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym;
19. Działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz
dobra publicznego.

§11
1.Cele wymienione w §10. Fundacja realizować może za pomocą następujących środków:
a) powoływanie, finansowanie i prowadzenie placówek oświatowych i placówek wsparcia dziennego;
b) organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów oraz kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
również w formie internetowej (e-learning);
c) organizowanie warsztatów, szkoleń i treningów dla nauczycieli, rodziców, seniorów;
d) tworzenie materiałów dydaktycznych oraz popularnonaukowych;
e) prowadzenie badań i publikowanie ich wyników;
f) realizację inicjatyw obywatelskich;
g) współpracę z organami administracji rządowej, a także jednostkami samorządu terytorialnego oraz
ich jednostkami organizacyjnymi;
h) organizowanie wycieczek, obozów, wymian, kolonii, zielonych i białych szkół;
i) organizowanie wypoczynku stacjonarnego;
j) organizowanie koncertów, imprez plenerowych, widowisk, wystaw, gier terenowych i miejskich.
2. Sposoby realizacji celów Fundacji mają charakter niedochodowy.
3. Fundacja, realizując swoje cele, współpracuje w szczególności z organami administracji rządowej,
organami jednostek samorządu terytorialnego, szkołami, szkołami wyższymi, organizacjami
pozarządowymi, osobami fizycznymi.
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