1.Fundacja została powołana w celach:
a. Promocji i wspierania rozwoju talentów muzycznych oraz sportowych dzieci i
młodzieży, szczególnie z
biednych rodzin oraz młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczych i
zakładach poprawczych,
w tym udzielenia pomocy finansowej na te cele.
b. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym
działania
artystyczne, a w szczególności muzyczne i sportowe.
c. Propagowania sportu i zdrowego trybu życia.
d. Udzielania pomocy domom dziecka, hospicjom, szpitalom oraz innym placówkom
leczniczoopiekuńczym.
e. Propagowania profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii,
nikotynizmowi i innym uzależnieniom.
2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a. Inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) oraz samodzielne
realizowanie
programów artystycznych, sportowych ( w tym festiwale, warsztaty, koncerty, audycje
radiowe i
telewizyjne) oraz konkursów muzycznych i sportowych.
b. Inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) oraz samodzielne
realizowanie
programów i przedsięwzięć obejmujące oświatową, kulturalną ( także kultury fizycznej i
sportu),dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
c. Produkcję, nagrywania i emitowanie muzyki hip- hop, w tym utworów muzycznych i
teledysków, z
udziałem młodzieży.
d. Produkcje i emitowanie teledysków, filmów, reportaży, wydawanie prasy, materiałów
drukowanych, książek, materiałów reklamowych promujących sport i zdrowy tryb życia,
działalność
wydawniczą, fonograficzną i kolportażową.
e. Organizowanie spotkań wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zwłaszcza z domów
dziecka,
ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych.
f. Pomoc i wspieranie instytucji społecznych i państwowych ściśle związanych z
działalnością mającą
na celu promowanie sportu i zdrowego trybu życia.

g. Kontakty pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności, służące nawiązywaniu
współpracy na
rzecz realizacji celów statutowych oraz wymiany informacji.
h. Programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy
na tematy
związane z celami statutowymi.
i. Finansowanie nagród i stypendiów dla młodych osób uzdolnionych muzycznie lub
sportowo oraz
promowanie osób uzdolnionych muzycznie i sportowo.
j. Występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej w sprawach
związanych z celami
statutowymi.
k. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w
zakresie
realizacji celów statutowych
l. Organizowanie i zdobywanie środków do realizacji celów statutowych.
2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako
zastępowanie instytucji
państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
Działalność Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach
prawa cywilnego
i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach
określonych w
stosownych przepisach.

