CIEĽ/POSLANIE “FONDAZIONE CANTONUOVO“
ČL. 3
Nadácia má za cieľ:
1) zhromažďovať, starať sa o, rozvíjať a rozširovať životné skúsenosti jej zakladateľov, ich činnosti
a diela, ktoré sú založené na viere v Ježiša Krista a jeho posolstve;
2) zvestovať Božie Kráľovstvo, podporovať a rozvíjať šírenie posolstva o ňom všetkými spôsobmi,
vyučovať veci týkajúce sa Pána Ježiša Krista a pôsobenia Ducha Svätého v živote ľudí;
3) Podľa kresťanských princípov a hodnôt poskytnúť komukoľvek, každým možným spôsobmi
a v každom prostredí:
a. príležitosť a podporu, aby:
i. poznal Boží plán/zámer pre jeho vlastný život,
ii. rozvíjal vlastné zdroje a možnosti pre svoje šťastie ako jednotlivec a člen spoločenstva podľa
Božieho plánu,
iii. vyjadril a zhodnotil svoje schopnosti a poskytol ich k úžitku ostatných,
iv. sa udržoval v dobrom zdraví, predchádzal chorobám alebo iným nedostatkom a nielen
zachovával, ale aj zlepšoval kvalitu svojho života;
b. vzdelávanie a poučenie, aby dokázal zvládnuť a čeliť ťažkostiam, momentom krízy, hľadať nové
možnosti pri rozhodovaní a zlepšovať svoje vzťahy s inými.
4) Učiť osoby, aby samostatným/autonómnym a jedinečným spôsobom žili ako svedkovia a veľvyslanci
pre Pána Ježiša Krista a stali sa agentmi zmeny na vybudovanie lepšej spoločnosti;
5) Nachádzať, liečiť a pomáhať postihnutým, chorým, utláčaným, obetiam nevedomosti a predsudkov
vo všeobecnosti a na každej úrovni, chudobným a osobám sociálne znevýhodneným;
6) Podporovať a presadzovať vznik a rozvoj spoločenstiev;
7) Zjednocovať ľudí rôznych národností, miestnych komunít a etník, aby vo svetle Božieho Slova
a kresťanských hodnôt zdieľali a vymieňali si svoje duchovné a kultúrne skúsenosti;
8) podporovať spoluprácu, porozumenie, zmierenie a kultúrny dialóg medzi národmi (začínajúc od
európskych) v oblasti vzdelávanie, rastu a duchovnej, morálnej a materiálnej pomoci zúčastneným;
9) rozvíjať spoluprácu na rozvoji v prospech obyvateľov tretieho sveta, stanovujúc si ciele solidarity
medzi obyvateľmi, aby bolo možné naplno realizovať základné práva človeka aj tak, že sa vykonáva,
podporuje a napomáha vzdelávaniu obyvateľov rozvojových krajín na mieste, starajúc sa aj o osvetovú
a vzdelávaciu činnosť.
Na tento účel Nadácia, okrem iného, v každej oblasti a odbore podporuje, vykonáva a stará sa o výskum,
štúdium, publikácie, iniciatívy a podujatia duchovné, kultúrne, sociálne a humanitárne. Vykonáva a
rozvíja aktivity modlitby, duchovnú, socio-vzdelávaco-vzťahovú pomoc, counselling a muzikoterapiu.
Nadácia sa na dosahovanie vytýčených cieľov, okrem iného, podujala stavať a zakladať školy vo
všeobecnosti, ako aj hudobné a umelecké štúdiá, stará sa o ne, prevádzkuje ich a podporuje a rozširuje
vytvorené diela. Taktiež vykonáva poradenskú a vzdelávaciu činnosť vo firmách a organizáciách
všeobecne, podporuje neziskové organizácie s verejnoprospešným prínosom, prevádzkovanie rádia
a TV stanice, hudobné nakladateľstvá, multimediálne knižnice, organizuje a vykonáva semináre,
workshopy, konferencie, zjazdy, koncerty a okrúhle stoly.

