§5
Celem Fundacji jest:
1. Przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym między
innymi uzależnieniom od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
a także uzależnieniom behawioralnym oraz przemocy.
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami
ryzykownymi, w tym między innymi profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca
oraz specjalistyczna pomoc terapeutyczna, redukcja szkód, rehabilitacja, reintegracja
społeczna.
3. Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wynikających z ryzykownych zachowań,
w tym między innymi używania narkotyków, alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie
zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub
marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych, w tym między innymi osób
uzależnionych od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ich
rodzin, przeciwdziałanie bezrobociu, dyskryminacji na tle rasowym, wyznaniowym,
płciowym oraz osób niepełnosprawnych i starszych.
6. Pomoc i wspieranie osób wykluczonych społecznie.
7. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego, ochrona zdrowia fizycznego
i psychicznego oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży,
dorosłych i osób starszych.
8. Wspieranie dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych z zaburzeniami zachowania,
zaburzeniami psychicznymi oraz innymi dolegliwościami wynikającymi z trudnej
sytuacji życiowej, między innymi poprzez specjalistyczną pomoc terapeutyczną.
9. Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
10. Pomoc i wspieranie w ich działaniach dla rodzin, rodziców, opiekunów, nauczycieli
oraz innych osób, instytucji bądź organizacji związanych z wychowywaniem, edukacją
i przygotowaniem dzieci do prawidłowego funkcjonowania i życia w społeczeństwie.
11. Rozwiązywanie sporów i konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, oświatowych,
cywilnych, karnych i innych.
12. Wspieranie wszechstronnego rozwoju, a także zaspokajanie potrzeb edukacyjnych,
kulturalnych, oświatowo-wychowawczych, rozwojowych dzieci, młodzieży, dorosłych
oraz osób starszych.
13. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się oraz opieka nad osobami starszymi.
14. Wspomaganie edukacji oraz wspieranie równości szans edukacyjnych.
15. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie
przeciwdziałania patologiom społecznym (między innymi uzależnieniom czy
przemocy).
16. Tworzenie, wspieranie, upowszechnianie, a także realizacja działań oraz programów
profilaktycznych, promocji zdrowia psychicznego i leczniczych opartych
na naukowych podstawach, o potwierdzonej skuteczności.
17. Wspieranie i upowszechnianie skutecznych metod pomagania.
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