
Poniższe zasady definiują cele i intencje Fundatorów Fundacji On Jest w jedności z powołanymi 
członkami Rady Fundacji. Zasady te mogą być okresowo zmieniane jednomyślną decyzją Fundatorów 
i wszystkich członków Rady. Zasady te nie mają mocy prawnej, ale wyznaczają ramy funkcjonowania 
na które zgadzają się Fundatorzy i Rada Fundacji. Zasady są podane do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej Fundacji. 
 
 
Fundacja a wspólnota On Jest 
 Fundacja jest tworzona przez członków wspólnoty On Jest (zwanej dalej Wspólnotą) - zarówno 

Fundatorzy jak i wszyscy członkowie pierwszej Rady Fundacji należą do wspólnoty.  
 Naszą intencją jest aby Fundacja ściśle współpracowała ze Wspólnotą i w pewnym sensie ją 

uzupełniała. Oczekujemy, że Fundacja będzie wspierać działania realizowane przez Wspólnotę 
jako całość lub przez niektórych członków Wspólnoty. Spodziewamy się również, że Fundacja 
będzie wspierana finansowo i zarządzana przez członków Wspólnoty. Dlatego pragniemy aby 
nazwa Fundacji odzwierciedlała nazwę Wspólnoty.  

 Formalnie Fundacja jest niezależna organizacyjnie od Wspólnoty. Nie jest w żaden sposób 
organem Ruchu Światło - Życie i nie podlega pod zarząd struktur rejonu lub diecezji. 
Chcielibyśmy jednak aby Fundacja pozostawała w jedności ze Wspólnotą. Dlatego chcemy, aby w 
skład Rady Fundacji zawsze wchodziła osoba odpowiedzialna za Wspólnotę (czyli mąż lub żona z 
Pary Rejonowej), a wszelkie decyzje, w miarę możliwości były podejmowane jednomyślnie.  

 Fundacja nie powinna być rozumiana jako kasa pieniędzy Wspólnoty. Fundusze potrzebne na 
działania wewnętrzne Wspólnoty (np. na cele związane z organizacją Dni Wspólnoty) czy też 
fundusze wymagane na cele Ruchu Światło-Życie będą nadal zbierane i zarządzane przez 
odpowiedzialnych Wspólnoty.   

 Chcielibyśmy natomiast aby Fundacja swoimi środkami finansowymi umożliwiała i wspierała 
działania i posługi podejmowane przez Wspólnotę i jej członków. Zachęcamy wszystkich 
członków i przyjaciół Wspólnoty aby - wsłuchani w prowadzenie Ducha Świętego - podejmowali 
odważnie działania ewangelizacyjne i pomocowe zwracając się do Fundacji po wsparcie 
finansowe.  

 Choć wsparcie dla działań i posług Wspólnoty i jej członków jest priorytetem, Fundacja może też 
wspierać działania innych osób, wspólnot i stowarzyszeń.  

  
Cele  
 Celem Fundacji jest wspieranie i prowadzenie działań ewangelizacyjnych oraz pomoc osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej, zawodowej, psychicznej, moralnej, zdrowotnej lub 
materialnej.  

 Decydując o przeznaczeniu środków chcemy kierować się następującymi zasadami ogólnymi. 
Zasady te rozumiemy bardziej jako generalne priorytety niż ścisłe reguły.   
o Naszą intencją jest utrzymanie równowagi między celami ewangelizacyjnymi i pomocowymi. 

Nie byłoby dobrze gdyby jedno z tych "skrzydeł" radykalnie zdominowało drugie.  
o Zdajemy sobie sprawę, że termin ewangelizacja może być rozumiany bardzo szeroko. 

Chcemy aby priorytetem Fundacji było tzw. pierwsze głoszenie czyli działania skierowane do 
osób niewierzących, a w każdym razie nie przeżywających swej wiary jako osobistej relacji z 
Chrystusem jako Panem i Zbawicielem. W miarę wolnych środków jednak, Fundacja będzie 
też wspierać działania ewangelizacyjne w szerszym znaczeniu – a więc takie, które zmierzają 
do pogłębienia życia chrześcijańskiego osób wierzących.  

o Pomoc osobom potrzebującym może być również rozumiana szeroko. Chcemy aby 
priorytetem Fundacji były   
 działania lokalne raczej niż akcje ogólnopolskie  
 działania nie wspierane dotychczas przez inne fundacje i stowarzyszenia  



 wspieranie praktycznych działań rozwiązujących problemy i aktywizujących osoby 
potrzebujące raczej niż bezpośrednia pomoc finansowa  

o Bezpośrednia pomoc finansowa dla indywidualnych osób będzie rozważana tylko jeśli 
jednorazowe wsparcie może istotnie zmienić sytuację osoby potrzebującej - rozwiązać 
konkretny problem, umożliwić dalsze "radzenie sobie" bardziej samodzielnie itp..  

  
Podstawowe zasady i wartości  
 Podejmując wszelkie decyzje związane z Fundacją chcemy się wsłuchiwać w głos Ducha 

Świętego. Zawierzamy Fundację Bogu i wierzymy, że On poprowadzi ją tak aby Jego miłość 
dotykała ludzi przez słowa Dobrej Nowiny i dzieła miłosierdzia.  

 Dlatego też pragniemy, aby Fundacja działała w sposób szczodry i ufny w Boże prowadzenie. Aby 
celem nie było gromadzenie funduszy lecz ich jak najlepsze wykorzystanie. Aby w podejmowaniu 
decyzji, unikając oczywiście naiwności, nie szukać biurokratycznych procedur lecz raczej otwierać 
serce na potrzeby bliźnich. Aby raczej ryzykować popełnienie błędu niż zbytnią ostrożność.  

 We wszystkich działaniach pragniemy zachowywać jedność z Kościołem, w szczególności poprzez 
bliski kontakt z Księdzem Moderatorem Wspólnoty, któremu przedstawiamy sprawy Fundacji z 
prośbą o radę i braterskie upomnienie w przypadku podejmowania decyzji lub zamierzeń 
niezgodnych z nauczaniem Kościoła.  

  
Organizacja   
 Fundacja działa zgodnie z zasadami formalnymi zdefiniowanymi w Statucie, jednakże w miarę 

możliwości podejmuje decyzje w jednomyślności Fundatorów, Rady i Zarządu.  
 W posiedzeniach Rady, odbywających się przynajmniej raz na kwartał z zasady udział biorą 

Fundatorzy i członkowie Zarządu.  
 W swoich sprawozdaniach rocznych Fundacja przedstawia swoją działalność w sposób możliwie 

transparentny zapewniając jednak anonimowość darczyńców oraz tych beneficjentów, których 
sytuacja tego wymaga.  

 Pełnienie funkcji Fundatorów, członków Rady i Zarządu na rzecz Fundacji jest nieodpłatne. W 
uzasadnionych przypadkach osoby pełniące te rolę mogą jednak otrzymać zwrot kosztów 
poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Fundacji.  

 


