
 
 
Szanowni Państwo,  
 

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju oraz edukacji młodzieży. 
Nasze cele realizować będziemy poprzez pomoc stypendialną przeznaczoną dla uzdolnionej młodzieży, która z racji 
pochodzenia z rodzin niezamożnych i wynikających z tego przyczyn materialnych, nie podejmuje próby kontynuowania 
nauki na uczelniach wyższych.  

 

Jeżeli zastanawiasz się nad wsparciem organizacji charytatywnej, a jednocześnie jesteś świadom, jak solidne 
wykształcenie potrafi zmienić czyjeś życie, to ta Fundacja jest dla Ciebie. Zachęcamy gorąco do dołożenia od siebie 
paru cegiełek, a każda przekazana złotówka trafi bezpośrednio do osób potrzebujących. 

 

Nasza Fundacja działa na zasadach „non profit”, a zespół naszej Fundacji „pro bono”. Zarząd Fundacji oraz 
osoby z nią współpracujące nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Jeśli masz kilka niezagospodarowanych groszy, to 
przekazując je nam, masz pewność, że trafią one w 100% bezpośrednio do osób potrzebujących.  
 

Z uwagi na charakter naszej działalności, która polega na wypłacie stypendiów dla osób niezamożnych 
podejmujących naukę poza miejscem swojego zamieszkania, najbardziej cenną dla nas formą wsparcia jest regularne 
wsparcie finansowe. Dlatego jeśli masz możliwości finansowe i uda ci się wygospodarować kilka groszy miesięcznie, 
będziemy niezmiernie wdzięczni za przekazanie nam środków w formie przelewu cyklicznego, nawet w symbolicznej 
kwocie. Regularne przelewy, nawet o symbolicznym nominale pozwolą nam z sukcesem planować wydatki i 
przyznawać comiesięczne stypendia. 
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Z wyrazami szacunku 

Zarząd Fundacji 
 

 
 

Mając na uwadze spoczywającą na nas odpowiedzialność za powierzone nam środki finansowe, naszym celem jest zapewnienie pełnej 
transparentności działań Fundacji. Dlatego, na naszej stronie www.fundacjasilnia.pl znajdą Państwo Statut Fundacji jak również w przyszłości 

publikowane będą pełne sprawozdania finansowe i raporty z naszej działalności. 
 

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. 
Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie danego roku na dokonanie darowizny na rzecz organizacji 

realizującej cele pożytku publicznego.  


