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 250ای  این بنیاد ابتدا توسط کمک هزینه  ستا یک بنیاد نوآوری است که در انگلستان مستقر است.نِ

ای مستقل توانست به خیریه  1998د و در سال  تاسیس ش  «التاری ملی بریتانیا»میلیون پوندی از سوی  

گذاری، تحقیق گذاری، سیاستها از جمله سرمایهاز طریق ترکیبی از برنامه بنیاداین  تبدیل گردد.

ها اقدامات خود را به انجام ای از زمینهو ایجاد مشارکت برای ارتقای نوآوری در طیف گسترده

های جسورانه جهت تغییر جهان به سمت بهتر فاده از ایدهدارد که هدفش استنستا بیان می. رساندمی

 است.شدن 

 :های خود را تنظیم کرده استنونی در شش حوزه زیر اولویتنستا در شرایط ک

دهد و ارزش اقتصاد خالق را نشان  نستا از این طریق تالش دارد تا فرهنگ، هنر و اقتصاد خالقانه:

های فرهنگی به سازمان  این بنیاد  بگذارد.تاثیر    برای رشد اقتصاد خالق  هاگذاریبر سیاست  همچنین

 تامین مالی پررونق شوند. های دیجیتال و منابع جدیدِتا با استفاده از فناوری کندهنری کمک می و

آینده و استفاده های  ها و فرصتکمک به همه یادگیرندگان برای آمادگی در مقابل چالش  آموزش:

نستا  .های کاری این بنیاد استیکی از حوزه های دیجیتال در آموزش و پرورشبیشتر از فناوری

این   ای که به سرعت در حال تغییر است آماده سازد.قصد دارد تا آموزندگان را در مواجهه با آینده

 تر( کند. هوشمندتر )فناورانه تر وتر، عادالنهگسترده دهد تا آموزش راخیریه تعهد می



تر زندگی سالمتر و مستقل یک افراد را برای ایجاد یک سیستم بهداشتی و درمانی که سالمت:

 توانمند سازد.

کند تا از ابتکارات گذاران کمک میها و دیگر سیاستبه دولت نستاکار  گذاری نوآوری:سیاست

راتی که رشد اقتصاد را به به اهمیت حمایت از ابتکا این بنیادامیابی حمایت کنند. برای رشد و ک

و   کندهدایت می  به سمت مهمترین مشکالت جامعه  را  هانوآوریدارد و همچنین    برد ایمانجلو می

 دهد. بیشتری را در بربگیرند شکل می  ها در جهت منافعی که افرادهای جدید و فناوریکاربرد ایده  به

تا خدمات عمومی را اصالح   کندهای دولتی کمک میها و سازمانبه دولتنستا    نوآوری در دولت:

ها تر از مردم، دادهکنند، نیازهای اجتماعی را برطرف نمایند و تعامل با شهروندان را با استفاده دقیق

 و فناوری بهبود ببخشند.

ها و برداری دادهنی آینده، طراحی سوداگرانه، نقشهباهایی مانند دیدهاز روش نستا رصد آینده:

ی مردم در جهت رصد گیری از متخصصان و عامههای جایگزین با بهرهدهسناریوها برای کشف آین

 کند. آینده تالش می

راجع به چرایی حمایت   یتوضیحات  های نستا اشاره شد. در ادامههای کاری و اولویتحوزهدر باال به  

 شود.آورده میهای فرهنگی و هنری در این خیریه مالی از سازمان

 تامین مالی هنری و فرهنگی 

از  کند تااستفاده میاجتماعی  اقداماتگذاری در از سرمایه «تامین مالی هنری و فرهنگیطرح »

رسانند ریق کارهایشان نفع میع از طهای فرهنگی و هنری که به زندگی افراد، جوامع و اجتماسازمان

گذار در زمینه تاثیرات اجتماعی را مدیریت سازمان چندین صندوق سرمایه حمایت نماید. این

کنند و از ه در زمینه فرهنگی و هنری کار میهایی را در نظر دارند کها سازماند؛ این صندوقکنمی

در سایت خیریه نستا در رابطه با چرایی و اهداف   کنند.های مورد نظر را حمایت مینستا طرحرف  ط

 حمایت از فرهنگ توضیحات داده شده است که در ذیل آورده شده است:



ما معتقدیم که هنر و فرهنگ نقشی ضروری را در زندگی هر روزه ما  چرایی حمایت از فرهنگ:

 بخشند،ن دو به ما الهام میمان را بشناسیم و اقتصاد انگلیس رشد کند. ایدارند تا از طریق آن هویت

به عنوان بخشی از اقتصاد، بخش فرهنگی و هنری،  .کشندبه چالش میما را  دهند وآموزش می

درآمدهای  و نمایدمی های کاری برای آن ایجادکند، فرصتبه رشد ترغیب می جوامع ما را

در زندگی مردم  تحول آورد. ما همچنین متوجه قدرت هنر و فرهنگ برایارزشمندی را به بار می

ی مورد استفاده قرار گیرد. تواند به عنوان یک ابزار برای تحوالت اجتماعهستیم و اینکه می 

پذیر ری با برخی از جوامع بسیار آسیبهای فرهنگی و هنهای درخشانی وجود دارد که سازماننمونه

 اند.مقابله کردهبا مشکالت عمیق آنها اند و شده درگیر شدهو به حاشیه رانده

های فرهنگی و هنری متنوع  کنیم که بخشای زندگی می ما در جامعه  اهداف ما برای فرهنگ و هنر:

ها و اشتغاالت و پایداری در آن حضور دارند که زندگی مردم را از طریق تشویق به مشارکت

های سازمان برند.ها بهره میرت هنر و فرهنگ برای تغییر زندگیسازند و از قدغنی می  فرهنگی

ع به توانند تغییرات اجتماعی مثبت را که در افراد و جوامتری میفرهنگی و هنری به طور واضح

 جدید رشد ها به عنوان نتیجه یک فرهنگ موثرِ اند بیان دارند. تاثیر اجتماعی این سازمانوجود آمده

. تامین مالی قابل کنندرک میهای هنری و فرهنگی را دکنند. مردم به طور کلی ارزش سازمانمی

استفاده قبول و قابلیک شکل ثابت، مورد  های فرهنگی و هنریبرای سازمان  دادنی(بازپرداخت )پس

برای طراحی  پذیر، پررونق وهای فرهنگی و هنری انعطافاست. سازمانده در سطحی گستر

های استراتژیک و ریزیبرنامهبرای توانند به طور خودمختار آزاد هستند و همچنین می شانآینده

 شان ریسک را بپذیرند.اقدامات
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