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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 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 

 

http://www.amicis.org.pl/


 

2) Działalność Fundacji w 2016 roku 

 

W 2016 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. W przypadku osób 
prywatnych odbywa się to często we współpracy i konsultacji z placówkami 
zajmującymi się pomocą społeczną (ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki pomocy 
społecznej, kuratorzy sądowi). 
Pomoc fundacji dotarła do placówek na obszarze całego kraju, z przewagą jednak  
terenu  Wronek i powiatu oraz Wielkopolski. 
 
Fundacja od lat wspiera placówki i instytucje, których zadaniem jest 
przeciwdziałanie bezdomności, ubóstwu, przemocy i innym formom wykluczenia. 
W 2016 roku pomoc w postaci sprzętu AGD otrzymały placówki Stowarzyszenia 
Pomocy Bliźniemu Monar-Markot (lub fundacji wywodzących się  z tego ruchu) 
w Zgorzelcu, Ożarowie, Poznaniu, Bobrowcu, Chełmie, Warszawie, Stąporkowie, 
Wałbrzychu, Choczu, Tarczynie i Konarzewie-Sławki oraz Fundacja „ARKA” (Męcka 
Wola), Stowarzyszenie Alter Ego (Warszawa, Gdynia), Stowarzyszenie Domu 
Mężczyzn Wymagających Opieki (Chrzanów), Stowarzyszenie „PANACEUM” 
(Radomsko), Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
(Piła), Fundacja „Dary Losu” (Gąsocin). 
Stowarzyszenie na Rzecz Ubogich Rodzin „Nadzieja” z Gniezna oraz Klub Przyjaciół 
Dzieci „Neptun” z Gdańska otrzymały dofinansowanie na wyjazdy wakacyjne . 
 
Duże wsparcie fundacji otrzymują placówki zajmujące się osobami 
niepełnosprawnymi.  
Sprzęt AGD dostały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance, Ostrowie Wlkp., 
Luboniu, Gdańsku, Pobiedziskach, Poznaniu, a także ośrodki dla dorosłych 
autystów w Dierżążnie (Fundacja „Pomóż mi żyć”) i Więckowicach (Fundacja 
„Wspólnota Nadziei”). 
Dofinansowanie do wycieczek lub wyjazdów wakacyjnych otrzymały WTZ 
Krajenka, Stowarzyszenie „Otwarte Serca” z Piły, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Lwówka i Opalenicy, 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”.  
Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu dostał środki na projekt uczniowski 
oraz doposażenie Sali doświadczania świata. 
 



Sprzęt AGD przekazany też został do domów dziecka w Łodzi i Trzciance oraz 
domów pomocy społecznej w Rzadkowie, Nowej Wsi i Gębicach. DPS w Poznaniu 
otrzymał środki na zakup przenośnego aparatu do rehabilitacji. 
 
W 2016 roku fundacja wspomogła finansowo hospicja w Złotowie, Warszawie i 
Łabuńkach. 
 
Z wieloma prośbami zgłaszają się do fundacji placówki oświatowe. 
 
W 2016 roku fundacja dofinansowała wycieczki szkolne dla uczniów szkół w 
Miasteczku Krajeńskim, Łobżenicy, Chojnie, Mikłusach, Studzianie, Dębowie, 
Chodzieży, Człopie, Raciążu, w Gaci i Drawsku (obóz Euro-Week). Zuchy 
„Słoneczne Promyki” w Ostrowie (Gać) wyjadą na kolonie, a młodzież z Centrum 
Kształcenia Zawodowego z Krajenki na wymianę do Niemiec. Stowarzyszenie 
„Ambitio” z Zespołu Szkół w Daszewicach mogło zrealizować projekt wymiany z 
uczniami z Hiszpanii.  
Kilka placówek otrzymało środki pieniężne na remonty (Nowa Wieś – remont 
czytelni), zakup mebli (Legbąd, Tuchola, Niemcza), książki do biblioteki (ZS nr1 
Wronki), zakup komputerów (Raciąż, Stobno) oraz doposażenie placów zabaw 
(przedszkole w Piłce, szkoła w Świętoniowej gm. Przeworsk). Sprzęt AGD dostały 
szkoły w Bytyniu, Wronkach, Kołobrzegu, Gościnie. 
Młodzież z Gimnazjum nr1 w Szczecinku dostała ponownie dofinansowanie 
ciekawego projektu edukacyjnego, Zespół Szkół w Wapnie mógł zakupić zegary 
szachowe a szkoła w Nowej Wsi przeprowadzić warsztaty naukowe. Fundacja 
wspomogła również Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych, które organizuje 
półkolonie dla uczniów z Lubasza i Wielenia. 
 
Z pomocy fundacji korzystały też uczniowskie kluby sportowe. UKS „Lisek” z 
Milówki, UKS „Wawrzyn” z Biezdrowa oraz LKS „ZUCH” z Rychlika otrzymały 
dofinansowanie umożliwiające wyjazd na zawody czy mistrzostwa a LKS „Korona” 
z Człopy środki na stroje dla młodzieżowych drużyn piłkarskich. Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Mażoretek z Wronek fundacja przekazała środki na transport i 
zakwaterowanie na Mistrzostwach Europy. 
 
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 2016 na konto Fundacji wpłynęło 40 310,10 złotych z odpisów 1% od 
podatku dochodowego na rzecz OPP. 
Na realizację celów statutowych w 2016 roku Fundacja wydała………  złotych. 
Sprawozdanie finansowe w załączeniu. 
 
 
 

3) Założenia działalności Fundacji na rok 2017 

 

W roku 2017 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. 
 
 
 

Prezes Fundacji                                                                                  Wiceprezes Fundacji 
Małgorzata Rutkowska                                                                     Barbara Kseń 

 
 

 
Wronki,               roku 

 


