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Beleid en strategie
De stichting werd in 2015 opgericht door Hari Slipičević ter nagedachtenis van zijn vader Nijaz.
De visie van de Stichting is dezelfde die Nijaz Slipičević had, een idee geleid door humanisme,
tolerantie, waardigheid, welvaart, gerechtigheid, het creëren van betere levensomstandigheden voor
mensen in nood, met het doel onze tijd en kennis te gebruiken gericht op een betere toekomst.
Het doel van de Foundation is om hulpbehoevenden over de hele wereld te helpen, te beginnen bij
individuen, culturele instellingen, sportclubs en anderen. De focus van de Foundation is
"Humanisme".
Onze visie is om een synoniem te zijn voor de Foundation, die continu en in essentie bijdraagt aan de
ontwikkeling en verbetering van de maatschappij en elk individu, en consequent hogere doelen en
normen stelt op alle gebieden waarop het actief is.
Onze missie is om iedereen te helpen, om verrijkingsmogelijkheden te bieden voor kinderen en
jongeren, en om de ontwikkeling van cultuur, menselijkheid, gezondheid, sport enzovoort te
ondersteunen.

Fondsenwerving vind vooral plaats via internet en social media.
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Besteding van het ingezamelde vermogen vind
plaats naar beoordeling van het bestuur, getoetst aan bovenstaand beleid en strategie.
Activiteiten
Enkele malen per jaar worden er activiteiten gepland die gericht zijn op het creëren van betere
levensomstandigheden, met name aan kinderen in armere gebieden.
Eerdere activiteiten zijn het opzetten (doneren aan) van een boksschool, het opzetten (sponsoren)
van voetbaltoernooien en het sponsoren van culturele instellingen.
Het bestuur reist af naar de landen waar deze activiteiten plaats vinden en is ook aanwezig bij
activiteiten die zij mede georganiseerd / opgezet hebben.
Ook in de toekomst staan soortgelijke activiteiten gepland.
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Er wordt geen beloning toegekend aan het bestuur.
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Beloningsbeleid
Er wordt geen beloning toegekend aan de bestuurders.

