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     Szanowni Państwo,  

misją Fundacji Polonia Union są działania na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju, jak również integracji w 
społeczeństwie obywatelskim naszych rodaków po ich powrocie do Ojczyzny. Nasze codzienne działania kierujemy przede 
wszystkim do osób polskiego pochodzenia, które we własnym zakresie i przy wsparciu organizacji pozarządowych 
podejmują się przesiedlenia do Polski, a co za tym idzie - przywrócenia praw niesłusznie odebranych, w tym odzyskania 
obywatelstwa polskiego. Wspomagamy osoby pochodzenia polskiego w dopełnianiu wszelkich formalności w zakresie 
przygotowania i sporządzania dokumentów niezbędnych do uzyskania lub odzyskania obywatelstwa polskiego, osiedlenia 
się w kraju. Współpracujemy z organizacjami polonijnymi poza granicami Polski, doradzając i świadcząc pomoc prawną w 
zakresie ochrony praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju 
demokracji, budowania wspólnoty wszystkich Polaków. 

Celowi integracji w społeczeństwie obywatelskim naszych rodaków po ich powrocie do kraju służą także m.in. działania 
wspierające edukację kulturalną i społeczną na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb 
oraz oczekiwań kulturowo i socjalnie zróżnicowanych grup społecznych. W tym zakresie szczególnie ważne jest 
promowanie kultury i tradycji regionu oraz kraju, współpracy międzynarodowej, które stanowią o poziomie świadomości, 
jak również identyfikacji z małą ojczyzną. Nic tak bowiem nie łączy narody, jak kultura i sztuka. Dążymy do prowadzenia 
działalności edukacyjno-kulturalnej, na poziomie odpowiadającym rosnącemu zapotrzebowaniu. Większość inicjatyw 
podejmujemy we współpracy z innymi instytucjami, m.in. z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Fundacją Sedeka, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi, Duszpasterstwem Środowisk 
Twórczych, ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Stowarzyszeniem Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów 
Wschodnich, Stowarzyszeniem Współpracy Polska–Wschód, ambasadami innych państw, bibliotekami publicznymi, 
ośrodkami edukacyjno-kulturalnymi oraz wieloma innymi. W latach 2011-2019 z inicjatywy i przy współorganizacji 
Fundacji zrealizowano ponad 100 projektów. 

Organizowane działania mają zazwyczaj charakter edukacyjno-kulturalny, których celem jest poszerzanie, a także 
upowszechnianie wiedzy o muzyce klasycznej i malarstwie, przybliżanie tych dziedzin szerokiemu audytorium. Spotkania 
literacko - muzyczne, wydarzenia o tematyce historycznej, wystawy malarskie oraz koncerty na stałe wpisały się w 
harmonogram działań Fundacji. Nasze propozycje edukacyjno-kulturalne są bezpłatne dla publiczności. Z wydarzeniami już 
zrealizowanymi oraz  kalendarium bieżących wydarzeń edukacyjno-kulturalnych mogą Państwo zapoznać się w witrynach 
internetowych: Fundacji, wykonawców i partnerów.  

Wydatki związane z organizacją i realizacją przedsięwzięć kulturalnych pokrywamy, zgodnie ze statutem, z uzyskanych 
dotacji, dofinansowania naszych partnerów oraz darowizn. Czynimy stałe kroki ku pozyskiwaniu środków finansowych w 
drodze darowizn. Szczególnie pragniemy zaprosić firmy do długofalowej współpracy. Liczymy, że uda nam się nawiązać 
strategiczne partnerstwa, które pozwolą na promowanie wizerunku firm, jako przedsiębiorstw odpowiedzialnych i 
zaangażowanych społecznie. 

Aby móc pomagać innym Fundacja potrzebuje Państwa wsparcia finansowego. W imieniu Fundacji Polonia Union 
zwracamy się więc z uprzejmą propozycją o Państwa udział w dofinansowaniu celów statutowych w zakresie 
realizowanych przez nią programów. Darowiznę można przekazać na konto bankowe Fundacji:  

33 1910 1048 2203 4719 2847 0001.  

Darczyńcą może być każdy – osoba prywatna/fizyczna, firma/korporacja, stowarzyszenie/osoby prawne. Fundacja jest 
instytucją non profit, a pozyskane środki kieruje na wsparcie integracji repatriantów oraz osób pochodzenia polskiego, 
rozwój dzieci polskich rodzin, promocję kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. 

Po uiszczeniu darowizny informacja o fakcie dobroczynności, po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Darczyńcę, zostanie 
podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji Polonia Union. Darczyńca zaś otrzyma stosowne 
potwierdzenie. Ofiarność Ludzi Dobrej Woli przyczynia się do budowania i podkreślania dobrego imienia własnego bądź 
reprezentowanej firmy na polu wartości ponadczasowych pro publico bono. 

 

                                                    Łącząc wyrazy szacunku, 

                                                                                               Rada i Zarząd Fundacji Polonia Union 
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