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Misja
Rada Programowa wspiera Fundację w ocenie realizowanych przez nią programów oraz
nadzoruje jej działania w sferze programowej w celu zapewnienia, że są one zgodne z
misją Fundacji. Rada uczestniczy także w corocznym opracowaniu programu Fundacji.

Obowiązki
Opierając się na znajomości misji Fundacji i realizowanych przez nią programów, Rada
Programowa pełni funkcję komisji weryfikującej, udziela wsparcia merytorycznego, a
także dokonuje przeglądu postępów w realizowanych inicjatywach programowych.
Rada prowadzi też strategiczny dialog z kierownictwem Fundacji w zakresie:
- przeglądu nowych inicjatyw,
- merytorycznych zmian w realizowanych inicjatywach,
- realizacji programów i ich ocenie,
- adekwatności zasobów, oraz
- osiąganych wynikach.
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Mission Statement
The Program Committee assists the foundation in its review and oversight of the
program-related activities in order to assure that they support the foundation’s mission.
The Committee contributes to the foundation program development and assessment.

Responsibilities
Based on knowledge of the foundation’s mission and programs, the Committee serves as
an evaluation board, provides advice as requested, discusses necessary inputs as well as
reviews the progress of program initiatives.
The Committee maintains a strategic dialogue with foundation management, regarding:
- a review of new initiatives,
- substantive changes in existing initiatives,
- performance of programs and their evaluation,
- adequacy of resources, and
- outcomes.
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