STATUT
Fundacji „ALTUM”

(…)
Cele zasady działania Fundacji
§6
Misją Fundacji jest udzielanie wsparcia osobom i organizacjom w zakresie szeroko rozumianego
rozwoju w kierunku większej podmiotowości, efektywności, innowacyjności, przedsiębiorczości,
pełnego wykorzystania potencjału. Działalność prorozwojowa Fundacji ma przyczyniać się do
podnoszenia jakości życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego i gospodarczego, w oparciu o
uniwersalne wartości i etykę osadzoną w tradycji filozofii klasycznej i kultury chrześcijańskiej.
Fundacja zamierza inicjować i wspierać rozwój i zmiany w wymiarze jednostkowym i systemowym,
współpracując w tym zakresie z innymi podmiotami - liderami zmian w polskiej edukacji, szkolnictwie
wyższym, nauce, gospodarce i kulturze.
Główne cele Fundacji to prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze publicznej
obejmujących przede wszystkim takie dziedziny jak: rozwój społeczny i indywidualny osób poprzez
edukację, uczestnictwo w kulturze i sport; rozwój nauki i edukacji akademickiej oraz powiązań
pomiędzy: edukacją, nauką i gospodarką; upowszechnianie przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy
poprzez innowacyjność; rozwój i upowszechnianie kultury oraz pielęgnowanie tradycji historycznych i
kulturowych.
Celami szczegółowymi Fundacji są działania w następujących obszarach:
1. Edukacja szkolna i rozwój indywidualny:
a) wspieranie nowoczesnej, efektywnej i innowacyjnej edukacji oraz wszechstronnego
rozwoju osobowego dzieci, młodzieży i dorosłych, w oparciu o personalistyczną
koncepcję wychowania i model edukacji spersonalizowanej;
b) upowszechnianie i promowanie szerokiego dostępu dzieci i młodzieży do placówek
edukacyjnych, w tym zagranicznych, które oferują wysoką jakość edukacji i formacji
zawodowej i etycznej;
c) wspieranie rozwoju i promowanie utalentowanych dzieci i młodzieży, w tym także
działania na rzecz podnoszenia i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży mającej trudniejszy dostęp do edukacji o wysokiej jakości;
d) promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, wspieranie przygotowania
zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
e) współdziałanie z organizacjami młodzieżowymi realizującymi wartościowy program
formacji, w tym szczególnie z organizacjami harcerskimi i studenckim;
f) upowszechnianie nauki języków obcych i wymiany międzynarodowej.
2. Nauka, edukacja akademicka:
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a) działania na rzecz podnoszenia jakości edukacji akademickiej, w tym także:
upowszechnianie idei uniwersytetu jako wspólnoty nauczycieli i badaczy oraz
studentów, miejsca formacji, doskonalenia i dociekań naukowych;
b) działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych i akademickich do praktyki
gospodarczej, społecznej i administracyjnej;
c) upowszechnianie osiągnięć nauki polskiej w kraju i za granicą oraz upowszechnianie
dorobku nauki światowej w Polsce;
d) działania na rzecz wymiany i współpracy międzynarodowej pomiędzy szkołami i
ośrodkami akademickimi;
e) wspieranie i promocja wybitnych naukowców i zespołów naukowych oraz
dydaktyków akademickich, w tym szczególnie młodych kadr nauki;
f) promocja i wspieranie uzdolnionych studentów oraz kandydatów na studia na
uczelniach polskich i zagranicznych.
3. Kultura i uczestnictwo w kulturze:
a) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
b) działania na rzecz upowszechniania dostępu szerokich kręgów społecznych do kultury
i sztuki;
c) wspieranie aktywnego udziału szerokich grup społecznych w kulturze, a także
promocja i wsparcie działalności artystycznej w różnych dziedzinach;
4. Zdrowie, opieka zdrowotna, rozwój fizyczny i sport:
a) działania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia;
b) działania na rzecz upowszechniania rozwoju fizycznego i sportu wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych;
5. Wolność gospodarcza, przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój gospodarczy:
a) wspieranie rozwoju gospodarczego, realizowanego szczególnie poprzez rozwój
przedsiębiorczości, promowanie wiedzy, transfer i upowszechnienie innowacji,
komercjalizacja osiągnięć naukowych;
b) inicjowanie współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu,
sferą akademicką, edukacyjną, naukową i badawczą oraz zarządzanie taką
współpracą;
c) działania na rzecz upowszechniania nowoczesnych metod zarządzania
przedsiębiorstwami, szczególnie w oparciu o idee zarządzania poprzez misję,
wartości i cele;
d) wspieranie rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych jako ważnego sektora gospodarki i
istotnego czynnika budowania stabilności finansowej rodzin i całego społeczeństwa;
e) upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i ekonomii;
f) promocja idei i działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
6. Wolności obywatelskie, tożsamość narodowa, społeczeństwo obywatelskie:
a) działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich;
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b) wspieranie i inicjowanie działań mających na celu podtrzymywanie i pielęgnowanie
tożsamości narodowej, świadomości ciągłości historycznej i kulturowej, także w
wymiarze lokalnym i jednostkowym;
c) upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w
rozwój wspólnoty narodowej i wspólnot lokalnych.
§7
Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez:
1. działalność informacyjną, promocyjną i szkoleniową, w tym między innymi: organizowanie
spotkań, wykładów, szkoleń, seminariów, konferencji, wystaw i targów oraz prowadzenie
działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej;
2. prowadzenie prac analitycznych i badawczych dotyczących zagadnień związanych z celami
Fundacji, w tym: sporządzanie i publikowanie analiz, ekspertyz i opinii;
3. organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych i wychowawczych, badawczych i
innych, których działalność jest związana z realizowaniem celów Fundacji;
4. organizowanie konkursów w obrębie obszarów tematycznych objętych celami działania
Fundacji;
5. realizację programów stypendialnych i pomocowych w dziedzinach związanych z realizacją
celów Fundacji;
6. organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, koncertów i festiwali oraz innych form
propagujących działalność Fundacji i realizujących jej cele;
7. promocję i organizację wolontariatu, organizację staży i praktyk zawodowych;
8. organizację obozów i warsztatów szkoleniowo-wypoczynkowych;
9. inne formy działalności, w tym działalność fundrisingową wspierające realizację celów
Fundacji;
10. współpracę z instytucjami i organizacjami publicznymi, pozarządowymi, naukowymi,
gospodarczymi i przedsiębiorstwami w kraju i za granicą, w zakresie realizacji celów Fundacji;
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