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Загальні положення:

Благодійна програма «Підтримка та розвиток освітньої діяльності НВК
«Ерудит» м. Києва» є комплексом благодійних заходів, направлених на
вирішення завдань згідно зі Статутними цілями благодійної організації
«Благодійний фонд «Перспектива освіти» і ґрунтується на:
1. принципах державної освітньої політики, яка задекларована у відповідних
нормативно - правових актах та Законах України:
- Конституції України;
- Закону України «Про освіту»;
- Закону України «Про загальну середню освіту»;
- Закону України « Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
- Положеннях та Постановах Кабінету Міністрів України про
благодійництво;
- Указах, розпорядженнях та інших нормативних платних послугах у
галузі освіти;
- Наказах Департаменту ОНМС; (районного) управління освіти міста
Києва;
Головна мета Програми:

- побудова системи поглибленого навчання;
- підготовка до навчання у НВК «Ерудит»;
- допомога НВК «Ерудит» м. Києва в здійсненні освітньої діяльності;
- підтримка якісної освіти та рівного доступу до неї;
сприяння забезпеченню умов, в яких наукові, освітні та культурні
заклади розгортали б свою діяльність, спираючись, перш за все, на
власні сили й резерви;
- формування інтелектуального, творчого та культурного потенціалу для
Української держави;
- сприяння розвитку прямих міжнародних контактів і зв’язків, вступ до
міжнародних громадських організацій, діяльність яких не суперечить
статутним завданням Фонду;
- пропагувати цілі та задачі Фонду, розповсюджувати інформацію,
проводити конференції, семінари, форуми, симпозіуми, виставки,
фестивалі, благодійні заходи, брати участь в аналітичних акціях інш и х
організацій;
- укладати договори про співпрацю з аналогічними фондами,
організаціями, колективами, набувати в рамках благодійної діяльності

у власність, оренду та відчуження нерухомості, устаткування та інше
майно;
отримувати благодійну допомогу, пожертву від юридичних та
фізичних осіб (не заборонених законом);
надавати ідейну, організаційну підтримку іншим об’єднанням,
громадянам, установам, підприємствам, центрам, фондам та іншим
організаціям, вступати до всеукраїнських благодійних фондів, укладати
договори та угоди для виконання уставних цілей та задач.
Задачі Благодійної Програми:

створення комфортних умов для учасників навчально - виховного
процесу;
створення умов для задоволення освітянських та професійних потреб;
упровадження та розробка нових технологій у навчально —виховний
процес з обдарованими дітьми, розробка та апробація нового змісту
освіти, методів і форм навчання та виховання обдарованих дітей;
розвиток природних позитивних нахилів, здібностей, обдаровань,
творчого мислення й уміння самовдосконалюватися;
створення умов та фінансової підтримки для задоволення соціальних
потреб працівників освіти та учнів; постійного «спілкування» з
мистецтвом, оздоровлення, заняття спортом, туризмом;
удосконалення
національної
системи
освіти,
формування
багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти.
Заходи спрямовані на фінансування та реалізацію Програми:

розвиток навчально —виховної роботи НВК «Ерудит» м. Києва;
розвиток матеріально —технічної бази НВК «Ерудит» м. Києва;
підтримка розвитку охорони здоров’я, соціально — культурного
розвитку учнів, педагогічних та інших працівників НВК «Ерудит»
м. Києва;
проведення благодійних заходів, наукових конференцій, симпозіумів,
олімпіад, здійснення наукових та методичних розробок за напрямками
освіти, мистецтва, спорту, туризму;
допомога в упровадженні передових та встановлення нових
технологій, методик освіти учнів, упровадження дистанційної освіти;
надання нецільової благодійної допомоги особам, які її потребують, а
також особам, потерпілим від стихійного лиха, конфліктів та
катастроф, нещасних випадків.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Перспектива освіти»
складає кошторис надходжень та витрат у відповідності до Благодійної
програми на поточний рік.
Благодійні заходи здійснюються благодійною організацією
виключно з наявності ресурсів, визначених бюджетом фонду.
Основні цільові кошти фонду використовуються на потреби НВК
«Ерудит» м. Києва, згідно договору «Про благодійну діяльність»:
надання одноразової або нецільової систематичної благодійної
допомоги працівникам і учням НВК «Ерудит» та фізичним особам, які
її потребують;
фінансування конкретних цільових соціальних програм, проектів,
надання допомоги згідно Договору «Про благодійну діяльність»;
прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому
утриманню об’єктів, суб’єктів благодійництва;
проведення поточних ремонтно - будівельних робіт у приміщеннях
НВК «Ерудит», оплата за проведення озеленення та благоустрою
території, іншої господарської діяльності;
прийняття на себе витрат по наданню благодійної допомоги у вигляді
безоплатної передачі продуктів харчування для організації
раціонального збалансованого харчування учнів НВК «Ерудит»
м. Києва;
участь у нагородженні кращих учнів, учителів;
підтримка та розвиток об’єктів благодійництва - зміцнення
матеріально - технічної бази НВК «Ерудит».
Нецільові кошти, які надходять до фонду, використовуються на
проведення благодійних заходів, акцій у галузі освіти, культури,
спорту, туризму.
Звіт про використання цільових коштів, що надходять від
благодійників до благодійної організації «Благодійного фонду
«Перспектива освіти», або від фонду до НВК «Ерудит» м. Києва, в
обов’язковому порядку надається благодійникам.
Благодійна організація «Благодійний фонд «Перспектива освіти
вітує перед Наглядовою радою та один раз на рік оприлюднює
надходження та використання коштів за попередній рік.
Дана благодійна програма є внутрішнім нормативним
документом благодійної організації «Благодійного фонду
«Перспектива освіти» і є довготривалою.
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