Sprawozdanie z działalności
FUNDACJI „AMICIS” w roku 2017
1) Dane dotyczące Fundacji:
FUNDACJA „AMICIS”
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
Data rejestracji Fundacji: 14.02.2005
Data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: 14.03.2006
KRS 000228508
REGON 300037034
NIP 787 199 97 95
Strona internetowa: www.amicis.org.pl
Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu – Małgorzata Rutkowska
Wiceprezes Zarządu – Barbara Kseń
Pełnomocnicy Fundacji - Ewa Kadzińska
- Ewa Łakoma
- Danuta Stułów
- Krystyna Boracka
- Krystyna Karnowska (Tuchola)
Pracownik Fundacji - Janina Szablewska
Wolontariusz - Dariusz Woźniak
Fundacja działa na podstawie Statutu Fundacji uchwalonego w dniu
25 listopada 2005 roku (Uchwała nr 3 Rady Fundacji w sprawie zmiany statutu
Fundacji).
Cele statutowe Fundacji:
- wspieranie oświaty
- ochrona lokalnego środowiska
- kultywowanie i propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży
- finansowe i rzeczowe wspieranie osób pozostających w niedostatku
- rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych młodzieży

2) Działalność Fundacji w 2017 roku
W 2017 roku FUNDACJA „AMICIS” kontynuowała wykonywanie zadań statutowych
wspierając finansowo i rzeczowo placówki i instytucje, a także osoby prywatne,
które zwróciły się o wsparcie. Przyznanie pomocy rzeczowej czy finansowej
poprzedzone jest wywiadem lub osobistą wizytą w placówce.
Pomoc fundacji dotarła do placówek na obszarze całego kraju, z przewagą jednak
terenu Wronek i powiatu oraz Wielkopolski. Poniżej przedstawiono wybrane
przykłady działalności fundacji oraz jej beneficjentów.
Fundacja od lat wspiera placówki i instytucje, których zadaniem jest
przeciwdziałanie bezdomności, ubóstwu, przemocy i innym formom wykluczenia.
W 2017 roku pomoc w postaci sprzętu AGD otrzymały placówki Stowarzyszenia
Pomocy Bliźniemu Monar-Markot (lub fundacji wywodzących się z tego ruchu) w
Poznaniu, Stąporkowie, Arklitach, Mirotkach, a także Stowarzyszenie Integracji
Wspólnoty „BARKA” w Chudobczycach, Stowarzyszenie Solidarni Plus z Wandzina i
Darżewa oraz Stowarzyszenie Bank Żywności w Gdańsku.
Duże wsparcie fundacji otrzymują placówki zajmujące się osobami
niepełnosprawnymi.
Sprzęt AGD dostały Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wronkach, Stowarzyszenie
„Potrafię Więcej” z Poznania, Fundacja „Nowy Horyzont” w Pile, Stowarzyszenie
„Otwarte Drzwi” w Warszawie. Wsparcie finansowe otrzymały Stowarzyszenie
„ISKRA” z Poznania (zakup mebli), przedszkole specjalne „Familia” w Swarzędzu
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem z Gorzowa Wlkp. (zakup sprzętu
do rehabilitacji). Fundacja dofinansowała tez akcje Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Autystycznym z Zielonej Góry („Oswoić autyzm” i „Gubin na niebiesko”).
Dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych i rehabilitacyjnych otrzymały podobnie
jak w ubiegłych latach - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym z Lwówka, Stowarzyszenie „Przyjaciel” z Obornik oraz Stowarzyszenie
Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski z Szamotuł na realizację
kolejnego etapu projektu „My niepełnosprawni –wspólnie na szczyty polskich
gór”. Środki finansowe na wycieczki osób niepełnosprawnych fundacja przekazała
placówkom w Ostródzie, Lubaszu, Wronkach, Nowym Tomyślu.

W dziedzinie ochrony zdrowia fundacja wspomogła finansowo Hospicjum
Onkologiczne Fundacji „Pro Salute” w Będzinie oraz przekazała sprzęt AGD dla ZOZ
w Czarnkowie, Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenia Łódzkie

Hospicjum dla Dzieci, a także dla domów pomocy społecznej Glińsku i PiłkaZamyślin.

Z wieloma prośbami zgłaszają się do fundacji placówki oświatowe.
W 2017 roku fundacja dofinansowała wycieczki szkolne dla uczniów szkół w
Miasteczku Krajeńskim, Tucholi, Legbądzie, Biezdrowie, Białośliwiu, Rychliku,
Pęckowie, Nowej Wsi i we Wronkach. Ponownie dofinansowane zostały kolonie
dla zuchów z Gaci oraz kolonie w Rosku i Lubaszu. Fundacja wsparła również
Zespół Szkół nr2 we Wronkach (polsko-niemiecka wymiana młodzieży), Szkołę
Podstawową w Daszewicach, której młodzież wygrała wyjazd na kurs językowy na
Malcie (koszty transportu) oraz Szkołę Podstawową nr 11 w Poznaniu (wyjazd na
finał międzynarodowego konkursu „Odyseja Umysłu” w USA).
Kilka placówek otrzymało środki pieniężne na zakup sprzętu, głównie audiowizualnego (szkoły w Pęckowie, Chojnie, Nowej Wsi), mebli (przedszkole w
Tucholi) oraz wyposażenie klasy językowej (Zespół Szkół nr3 w Pile).
Sprzęt AGD otrzymały szkoły w Kwilczu, Chojnie, Złotowie, Kozarzewie, Sierakowie,
Połajewie, Drawskim Młynie, Bojadłach, Pile, , Dzierżążnie Wielkim.
Fundacja doposażyła place zabaw w przedszkolach w Piłce i Otorowie, szkołach w
Łomnicy i Gulczu oraz Zespole Szkół Specjalnych w Poznaniu.
Z pomocy fundacji korzystały też uczniowskie kluby sportowe. UKS „Lisek” z
Milówki (wyjazd na turniej w Estonii), GKS „Radwan” z Lubasza (zakup strojów
sportowych), szkoła w Szczekocinach (zakup sprzętu sportowego).
Po nawałnicy jaka nawiedziła Bory Tucholskie w sierpniu 2017 roku, fundacja
przekazała sprzęt AGD dla kilkunastu poszkodowanych rodzin z gmin Sepolno
Krajenskie i Sosno.
Fundacja przeprowadziła akcje świąteczne – wielkanocną i gwiazdkową - na rzecz
potrzebujących rodzin zakupując paczki z wędlinami.
W grudniu wolontariusze fundacji obdarowali prezentami dzieci z..... przedszkoli i
….. szkoły.
Ponadto 500 rodzin uzyskało pomoc w postaci paczek z wędlinami i artykułami
spożywczymi.

W roku 2017 na konto Fundacji wpłynęło ……… złotych z odpisów 1% od podatku
dochodowego na rzecz OPP.
Na realizację celów statutowych w 2017 roku Fundacja wydała……… złotych.
Sprawozdanie finansowe w załączeniu.

3) Założenia działalności Fundacji na rok 2018
W roku 2018 zarząd Fundacji zamierza kontynuować działalność według
wypracowanych metod. Zgodnie ze statutem będziemy nadal zajmować się
sprawami dzieci i młodzieży oraz osób w trudnej sytuacji życiowej. W kręgu
naszych zainteresowań są szczególnie szkoły, przedszkola i domy dziecka z małych
miejscowości, którym trudniej jest pozyskiwać środki, jak również świetlice
socjoterapeutyczne, mogące kształtować postawy dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo. Wspierać będziemy projekty aktywizujące młodzież, rozwijające
zainteresowania oraz dające dzieciom możliwość aktywnego wypoczynku.
Zwrócimy też uwagę na sytuację osób starszych i możliwości poprawy warunków
ich pobytu w placówkach.
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