Цілі та принципи дії Фонду
Фонд "Інститут Досліджень та Інновації в Освіті" засновано для реалізації наступних
цілей:
 Вирівнювання освітніх шансів для різних суспільних груп, протидія суспільному
виключенню та підтримка осіб, які знаходяться під загрозою маргіналізації в
піднятті їх активності на користь комплексного розвитку, поліпшення ефективності
дії та поліпшення якості життя.
–/ –

Фонд "Інститут Досліджень та Інновації в Освіті" реалізовує свої цілі через:
1. Ведення досліджень в галузі науки, освіти, виховання, культури, мистецтва, охорони
майна, культури та традиції, догляду та суспільної допомоги і т.ін.
2. Дії, які допомагають розвитку місцевих спільнот, самоврядувань, позаурядових
організацій та інших установ, діючих на користь публічного блага в різних сферах
громадського життя (у т.ч. освіта, наука, культура, інформація, охорона середовища,
підприємництво, суспільна допомога, добродійність).
3. Ведення та підтримка інформаційних і освітніх дій у сфері розвитку громадянського
суспільства і розвитку науки, включаючи проведення занять та консультування;
4. Організація зустрічей, семінарів, тренінгів, конференцій, дебатів, торгів, курсів,
виставок, державних і зарубіжних навчальних візитів.
5. Збір даних та інформації щодо ведення наукових досліджень, що стосуються
суспільної активності, участі громадян у суспільному житті, а також поширення
результатів і пропозицій з проведених досліджень.
6. Встановлення співробітництва з державними і зарубіжними установами, в яких
супроводжуються дії в схожій сфері.
7. Ведення видавничої діяльності у сфері реалізації цілей за статутом: аналізи, оцінки,
публікації та поширення результатів, отриманих при дослідженнях.
8. Заснування стипендій і нагород особам, організаціям, а також установам за дії,
пов'язані з реалізацією цілей Фонду, зокрема науково-дослідного і суспільного
характеру.
9. Здобуття фінансових дотацій і виконання інших дій з метою фінансування,
дослідних, дидактичних, виховних, культурних і суспільних цілей, які
реалізовуються.
10. Створення та ведення сайтів, порталів, а також сервісів, які служать популяризації
ідей, пропагованих Фондом.
11. Проведення дій, що служать вирівнюванню шансів слабших груп або груп, особи
яких знаходяться під загрозою суспільного виключення.

–/–

1. Фонд "Інститут Досліджень та Інновації в Освіті" може вести господарську
діяльність у наступних галузях, визначених згідно Польській Класифікації
Діяльності:
a. Наукові дослідження та роботи з розвитку в галузях суспільних і гуманістичних
наук (72.20.Z),
b. Дослідження ринку і громадської думки (73.20.Z),
c. Позашкільні форми спортивної освіти та спортивних і розважальних занять
(85.51.Z),
d. Діяльність, яка є допомагаючою освіті (85.60.Z),
e. Інша соціальна допомога, яка не класифікується (88.99.Z),
f. Діяльність культурних об'єктів (90.04.Z),
g. Випуск книжок (58.11.Z),
h. Інша видавнича діяльність (58.19.Z),
i. Інші позашкільні форми освіти, які не класифікуються (85.59.B),
j. Діяльність, пов'язана з організацією торгів, виставок і конгресів (82.30.Z),
k. Діяльність організаторів туризму (79.12.Z),
l. Інший друк (18.12.Z),
m. Роздрібні продажі, що здійснюються через поштові відділення або Інтернет
(47.91.Z).
2. Господарська діяльність повинна забезпечити повне повернення понесених витрат.
3. Господарська діяльність може супроводжуватися виключно як додаткова щодо
проведення громадських заходів.
4. Надлишок доходів над витратами призначається на діяльність громадських заходів
на користь осіб, які знаходяться під загрозою суспільного виключення.
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