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Rozdział 2
 Cele działania Stowarzyszenia

 §7.

1. Celem głównym Stowarzyszenia jest propagowanie i ugruntowanie wiedzy o
dziedzictwie kulturowym narodu polskiego w całej jego bogatej przeszłości historycznej,
kształtowanie postaw w duchu tożsamości narodowej, wzmaganie podmiotowości
członków polskiej wspólnoty narodowej – kulturowej, etnicznej, ekonomicznej i
gospodarczej oraz wychowanie w duchu tych wartości.

 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, zwyczajów i historii narodu z szerzeniem
wiedzy o korzeniach Państwa Polskiego, budowanie poczucia siły obywatelskiego
zorganizowania, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.

 3. Działanie na rzecz szeroko rozumianej suwerenności, niepodległości państwowej i
podmiotowości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, jej umacniania i znaczenia w życiu
osobistym i społecznym oraz pomyślności ekonomicznej Polaków.

 4. Dbałość o jakość Państwa Polskiego, budowanie silnej i suwerennej Polski, w której
Polak jest gospodarzem i swobodnie realizuje swoje plany i marzenia w ramach
obowiązujacego prawa.

 5. Udział życiu publicznym, promocja i wspieranie członków NFP oraz osób, których
wartości są zbieżne z celami Stowarzyszenia w aktywności obywatelskiej, w
działalności społecznej i wyborach na każdym szczeblu.

 6. Wyszukiwanie, kształtowanie i wspieranie liderów społecznych, politycznych i
gospodarczych, wspieranie podejmowania inicjatyw wyborczych i politycznych przez te
osoby.

 7. Budowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia patriotyzmu
 z efektywnością oraz umiejętności współdziałania w dążeniu do realizacji zamierzeń

narodu polskiego teraz i dla przyszłych pokoleń.
 8.Troska o godność obywateli państwa polskiego w kraju i zagranicą oraz dobre imię

Polski. Dbałość o rodaków, przebywających z różnych względów za granicą ze
szczególnym uwzględnieniem rodaków, którzy znaleźli się poza granicami w wyniku
zawirowań wojennych i politycznych. Troska o dobro obywateli świata, których dotyka
niesprawiedliwość i gwałt.

 9. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz sprawności fizycznej, świadomego
patriotyzmu i obronności państwa oraz czynne wpieranie takich inicjatyw.

 10. Organizacja zajęć edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

 11. Nauka młodych ludzi odpowiedzialności za siebie, swoich najbliższych, a także za
Państwo i Naród poprzez uczestnictwo w organizacjach patriotycznych i proobronnych,
ZHP. ZHR, OHP i innych.

 12. Działalność na rzecz znaczenia i trwałości instytucji rodziny, budowanie wiedzy o jej
fundamentalnym znaczeniu w rozwoju jednostki i siły społecznego zorganizowania.

 14. Przeciwdziałanie wszelkim wykluczeniom: z racji przekonań ideowych i religijnych,
ułomności, przynależności do grupy społecznej, czy partii politycznej.

 15. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i aktów
ludobójstwa w kraju i za granicą, pomoc materialna i kulturalna na rzecz Polonii

 i Polaków za granicą.
 16. Nawiązywanie partnerskiej współpracy z obywatelami innej narodowości, innych

państw z poszanowaniem ich tożsamości narodowej, odrębności i godności w celu



13.05.2018 Statut Stowarzyszenia Narodowy Front Polski – Narodowy Front Polski

http://nfp.org.pl/statut-stowarzyszenia-narodowy-front-polski/ 2/2

poszerzania wiedzy o jego historii, korzeniach, znaczenia dla sytuacji obecnej,
określanie szans kooperacji i planach na przyszłość.

 17. Promocja polskiej kultury i sztuki, rozwój wiedzy historycznej, nauki, gospodarki,
myśli politycznej, promocja polskich obyczajów, dorobku duchowego i pozytywnych
wzorców zachowań.

 18. Działalność charytatywna; zwłaszcza na rzecz osób zasłużonych dla Ojczyzny.
 19. Przeciwstawienie szeroko pojętemu antypolonizmowi, obcym kulturowo wzorom np.

propagowanymi obecnie ideologiami gender i multi kulti, próbom rugowania języka
polskiego oraz jego zniekształceń.

 20. Stawianie dobra, prestiżu i siły Ojczyzny ponad ideami egoistycznego dążenia do
dobrobytu i kariery osobistej.


