1. Az Alapítvány céljai
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

•

-

•

az iskolarendszeren kívüli művelődés lehetőségeinek gyarapítása
non-formális tanulási módszerek használatával a helyi pedagógusok munkájának
segítése
az ifjúság bevonása a művelődési és kulturális tevékenységekbe, számukra a korosztályi
sajátosságoknak megfelelő helyszínek és tevékenységek megteremtése
prevenciós tevékenység: a fiatalokkal való intenzív foglalkozás a kultúra különböző
területein keresztül annak érdekében, hogy megóvjuk ezt a korosztályt az őket fiatalokat
fenyegető káros társadalmi hatásoktól és káros szenvedélyekről
Kulturális közhasznú tevékenység, elsősorban a helyi értékekre koncentrálva
- az egyetemes kultúra értékeinek megismertetése és terjesztése
- kulturális rendezvények és előadások szervezése és támogatása
- a magyar és a helyi (wekertelepi) kultúra népszerűsítése, támogatása
- a helyi (wekerletelepi) szellemi örökség és szellemi széles körű megismertetése,
-

•

népszerűsítése
a Wekerletelepen élő művészek tevékenységének felkarolása és terjesztése
helyi épített örökség védelme és széles körű megismertetése
a helyi kulturális kezdeményezések segítése és felkarolása
művészek, együttesek, csoportok bevonása, akik elősegítik az Alapítvány céljainak
és a támogatni kívánt programok megismertetését, részt vesznek az alapítvány által
támogatott, szervezett rendezvényeken
táborok, kiállítások, fesztiválok szervezésével népszerűsíteni az alapítvány
tevékenységét

Környezetvédelem
- a fenntartható fejlődés elvének képviselet programokon, rendezvényeke, kiadványokon
keresztül
- a fenntartható fejlődés jegyében született helyi kezdeményezések támogatása
- környezettudatos szemlélet és a természet szeretetének erősítése fialalok és

gyermekek körében
motiváció kialakítása a gyerekek környezetének további építésre, szépítésére,
megóvására
- környezetbarát gondolkodás kialakulásának, megszilárdításának elősegítése
- a környezeti erőforrásokkal való takarékosságra való nevelés, ennek népszerűsítése
Közösségépítés, közösségteremtés, közösségszervezés és együttműködés
-

•

-

-

közösségteremtő és közösségépítő programok, rendezvények biztosítása

a település közösségi értékeinek széles körű megismertetése, terjesztése
helyi szerveződésű civil kezdeményezések támogatása
helyi kisközösségi aktivitás ösztönzése, támogatása, a különböző művészeti,
kulturális és a közjót szolgáló kezdeményezések felkarolása
a helyi nevelési-oktatási intézmények és civil csoportok kapcsolatainak
gazdagítását és az együttműködések ösztönző tevékenységek, rendezvények,
találkozók szervezése és lebonyolítása
kapcsolatok létesítése és ápolása a hasonló tevékenységet folytató regionális, hazai
és külföldi szervezetekkel
az alapítvány céljaival rokon célokat kitűző civil szervezetek alakulásának és
működésének támogatása
a fiatalok érdeklődésének felkeltése a helyi szellemi és épített kulturális örökségek
iránt, ezen örökség továbbadása és megóvása

