
Celem Fundacji jest zacieranie dysonansu w 
społeczeństwie polskim na świecie oraz stymulowanie 
wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju w 
otoczeniu naturalnego środowiska, ekologii i innowacji, 
w tym niesienie pomocy osobom potrzebującym i 
n iepełnosprawnym, wsp ieran ie dz iała lności 
społecznej i informacy jnej, kulturalnej, naukowej i 
edukacy jnej na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego w Polsce. 



a. budowę, organizację i wyposażenie rozwojowych przestrzeni/placówek w Polsce w otoczeniu natury, wyposażonych z innowacy jne rozwiązania i ekspercką kadrę  
dla celów społecznego i ogólnopolskiego rozwoju naukowego i gospodarczego kraju. 
b. organizację wydarzeń: sportowych i kulturalnych, festiwali, konkursów, koncertów, wystaw, wernisaży, występów, spotkań, pokazów, szkoleń, warsztatów, gier, zabaw  
oraz innych edukacy jnych i informacy jnych inicjatyw społecznych.  
c. organizację targów oraz inicjatyw i projektów, wspierających wymianę produktów i usług polskich przedsiębiorców,  w celu poprawienia efektywności gospodarczej kraju. 
d. organizację akcji połączonych z odpowiedzialnością społeczną biznesem (CSR) przy współpracy z wolontariatem i innymi podmiotami gospodarczymi z Polski i z zagranicy. 
e. wykorzystywanie i wprowadzanie innowacy jnych rozwiązań i udostępnianie ich na terenach wiejskich, mniej rozwiniętych i najbardziej potrzebujących motywacji do rozwoju. 
f. projektowanie narzędzi ekonomii współdzielonej,  platform internetowych i informacy jnych, programów lojalnościowych i grywalizacji. 
g. edukację społeczną, demokratyczną, indywidualną i grupową. 
h. udostępnianie wiedzy, poradników, publikacji, informacji, instrukcji, filmów instruktażowych i edukacy jnych w oparciu o innowacy jne systemy logistyki  
i komunikacji ogólnopolskiej. 
i. organizację porad i konsultacji z ekspertami oraz psychologami, pedagogami i prawnikami. 
j. organizację personelu i przestrzeni społecznej pomagającej w rozwoju lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym  
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, z jednoczesnym wsparciem dla ich opiekunów, w tym prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji,  
terapii i rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych autyzmem. 
k. wyszukiwanie, promowanie oraz wspieranie rozwoju innowacy jnych pomysłów lub wybitnych talentów z najbiedniejszych  
i najbardziej potrzebujących środowisk społecznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 



l. promocję usług i produktów polskich przedsiębiorców i promocję zdrowego, zgodnego ze środowiskiem, innowacy jnego, zrównoważonego oraz świadomego życia  
w otoczeniu eko-innowacji, naturalnego środowiska i świadomej konsumpcji oraz promowanie w przestrzeniach miejskich działalności ogrodniczej i zgodnej z naturą  
oraz promowanie konsumpcji zdrowej polskiej żywności. 
m. organizację i promocję publicznych, społecznych licytacji dóbr oraz produktów, ufundowanych przez sponsorów i darczyńców. 
n. prowadzenie i udostępnianie badań i analiz dotyczących instrumentów, technik, metod i programów związanych z zrównoważonym rozwojem,  
innowacy jnymi rozwiązaniami lub rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 
o. współpracę z placówkami edukacy jnymi, naukowymi, rozwojowymi, oświatowymi, kulturalnymi. 
p. organizację wolontariatu i angażowanie ekspertów z poszczególnych specjalizacji. 
r. prowadzenie działalności marketingowej i wydawniczej. 
s. organizację spotkań i inicjatyw integrujących różne grupy społeczne. 
t. aktywowanie i motywowanie społeczeństwa do ogólnopolskiej debaty odnoszącej się do problemów związanych z zacieraniem dysonansu społecznego w Polsce. 
u. działanie na rzecz: społeczeństwa równych szans, ochrony zdrowia, polityki zrównoważonego rozwoju. 
w. wspieranie działalności szkoleniowej, badawczej i informacy jnej służącej rozwojowi inicjatyw obywatelskich i spójności działań sektora pozarządowego  
oraz wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym w zakresie integracji i obywatelskiej aktywizacji. 
y. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, krajowymi i międzynarodowymi, działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji,  
jak również osobami i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji poprzez organizowanie wspólnych akcji, projektów i inicjatyw. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 



a. darowizn, spadków, zapisów 
b. dotacji i subwencji osób prawnych, fizycznych i podmiotów gospodarczych 
c. dotacji państwowych i europejskich 
d. realizacji projektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu  
w podmiotach gospodarczych (CSR) 

e. licytacji dóbr otrzymanych od sponsorów, darczyńców oraz wytworzonych 
podczas prac rozwojowych 

f.  zbiórek pieniędzy oraz dóbr materialnych 
g. majątku Fundacji i odsetek bankowych 
h. 1% podatku 
i. pracy wolontariatu i charytatywnych usług specjalistów 
j.  sponsoringu innych podmiotów gospodarczych 
k. inicjatyw społecznych i ogólnopolskich oraz lokalnych zbiórek

Dochody fundacji mogą pochodzić z:


