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Doelstelling en beleid
De doelstelling van de Stichting is als volgt geformuleerd:
‘Het verlenen van actieve en passieve steun aan personen of instellingen in
noodlijdende gebieden teneinde het maatschappelijk, sociaal en economisch kader
waarbinnen zij leven of actief zijn te verbeteren, en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.
De Stichting vertaalt deze doelstelling in de structurele financiële ondersteuning van
de organisatie ‘Ateliere Protejate’ in Boekarest, Roemenië. ‘Ateliere Protejate’ is een
private instelling, waar kansarme jongeren door eenvoudige werkzaamheden te
verrichten (kaarsen maken, eenvoudige industriële arbeid) invulling kunnen geven
aan hun dagelijks leven. De instelling krijgt geen staatssteun en is daarom
afhankelijk van de eigen inkomsten en steun van andere fondsen, waaronder
Stichting Paulico.

Fondsenwerving
Om ‘Ateliere Protejate’ structureel te kunnen blijven ondersteunen is het noodzakelijk
om nieuwe fondsen te werven, naast de structurele donaties die de Stichting
ontvangt. De Stichting gaat op twee fronten fondsen werven: particulieren en
fondsen.
Particulieren zullen in eerste instantie worden benaderd in de thuisbasis Gouda, met
name in kerken. Daar zijn mogelijkheden om na afloop van kerkdiensten de Stichting
onder de aandacht te brengen van het publiek. In de eerste plaats vragen we
mensen om zich te abonneren op de nieuwsbrief van de Stichting, daarnaast kunnen
mensen, ter plekke of na ontvangst van de nieuwsbrief, besluiten om de Stichting te
ondersteunen. Tevens zal de Stichting een verzoek indienen om als collectedoel te
dienen.
Fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben zullen worden aangeschreven
met een aanvraag tot ondersteuning.

Beheer fondsen
De door de Stichting ontvangen fondsen worden beheerd op een zakelijke
bankrekening, vanwaar per kwartaal gelden worden overgemaakt aan ‘Ateliere
Protejate’. De Stichting heeft niet ten doel eigen vermogen op te bouwen. Indien de
inkomsten significant hoger worden dan de uitgaven, zal nieuw beleid moeten
worden gemaakt, waarin aangegeven wordt waaraan het overschot zal worden
besteed. Op dit moment is er geen overschot.
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