
Sprawozdanie z działalności 
FUNDACJI „AMICIS” w roku 2018 

 
 

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 

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


 
 

2) Działalność Fundacji w 2018 roku 

 

W 2018 roku FUNDACJA „AMICIS”  wykonywała zadania statutowe 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 2018 roku pomoc w postaci sprzętu AGD otrzymały placówki Stowarzyszenia 
Pomocy Bliźniemu Monar-Markot (lub fundacji wywodzących się  z tego ruchu) w 
Poznaniu, Arklitach, Legnicy, a także Stowarzyszenie Integracji Wspólnoty „BARKA” 
w Chudobczycach oraz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku i 
Stowarzyszenia Alter Ego w Gdyni. 
Pomoc pieniężną otrzymały Stowarzyszenie Rodzina Rodzin z Rzeszowa i 
Stowarzyszenie „Nadzieja” z Gniezna. 
 
Duże wsparcie fundacji otrzymują placówki zajmujące się osobami 
niepełnosprawnymi.  
 Wsparcie finansowe otrzymały Stowarzyszenie „ISKRA” z Poznania (zakup mebli 
kuchennych), Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Zielonej Góry 
(„Gubin na niebiesko”), Fundacja „Balian” z Chrzypska Wielkiego (wynajem sali do 
treningów), Stowarzyszenie „Otwarte Serca”(modernizacja świetlicy), Centrum 
Pozytywnej Energii w Poznaniu (kompleksowe wyposażenie kuchni) oraz 
Stowarzyszenie Razem z Nami z Leszna (wyposażenie pracowni kulinarnej w nowo 
wybudowanej szkole). 
 
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. 
 Środki finansowe na wycieczki osób niepełnosprawnych fundacja przekazała  
placówkom w Ostródzie, Lubaszu, Wronkach, Nowym Tomyślu i Ostrorogu. 
 
 
 



W dziedzinie ochrony zdrowia fundacja przekazała sprzęt AGD  Mokotowskiemu  
Hospicjum w Warszawie, Stowarzyszeniu Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łupkowa 
oraz Szpitalowi w Międzyrzeczu. 
 
Pomoc fundacji otrzymały również placówki zajmujące się osobami starszymi jak 
domy pomocy społecznej w Jordanowie, Chojnie, Nowej Wsi, Rzadkowie i Słupsku, 
a także Stowarzyszenie Pro-Senior w Pile i Senioralny Dom Pobytu PETRA w 
Poznaniu. 
 
 
Z wieloma prośbami zgłaszają się do fundacji placówki oświatowe. 
 
W 2018 roku fundacja dofinansowała wycieczki szkolne dla uczniów szkół w  
Legbądzie, Raciążu, Białośliwiu, Dębowie oraz „zielone szkoły” w Słupii Wielkiej i 
Kiełpinie. Przedszkola w Romanowie Dolnym, Rosku i Drawsku otrzymały fundusze 
na wycieczki. Fundacja wsparła również szkoły w Czarnkowie i Lubaszu (wymiana 
młodzieży) oraz Społeczną Szkołę Podstawową nr w Poznaniu (projekt „Dzieci 
Mariupola”). 
  
Kilka placówek otrzymało środki pieniężne na zakup sprzętu, głównie audio-
wizualnego (szkoły we Wronkach, w Pęckowie, Chojnie, Nowej Wsi), mebli 
(przedszkole i szkoła w Tucholi, szkoła w Lutomie) oraz wyposażenie pracowni 
językowej (SP Chełst). 
 
Sprzęt AGD otrzymały szkoły w  Sierakowie, Połajewie, Drawskim Młynie, 
Jędrzejowie, Romanowie Dolnym, Jaroszowie, Kuźnicy Czarnkowskiej, Nojewie i 
Toruniu. 
 
Fundacja doposażyła place zabaw w przedszkolach w Drawsku, Krzyżu Wlkp., 
Wieleniu, szkołach w Kruczu, Rosku, Szamotułach, Gębicach  oraz Zespole Szkół 
Specjalnych nr 105 w Poznaniu. 
 
Fundacja wsparła placówki pieczy zastępczej w Sępólnie, Wojsławicach i Łodzi 
(sprzęt AGD). 
 
Z pomocy fundacji korzystały też kluby sportowe: UKS „Lisek” z Milówki, GKS 
„Radwan” z Lubasza, Klub Sportowy „TUR 1921” z Turku, LZS „Warta Wartosław” z 
Wronek, Basketball Club z Sierakowa. 
 
Z innych instytucji korzystających z pomocy fundacji wymienić można ośrodki 
kultury w Bojadłach, Chrzypsku Wielkim, w Poznaniu (Osiedlowy Dom Kultury Pod 



Lipami), Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie oraz Szkołę Tańca 
Lorenzo we Wronkach (stroje). 
 
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 
….. szkół. 
Ponadto 500 rodzin uzyskało pomoc w postaci paczek z wędlinami i artykułami 
spożywczymi.  
 

 
W roku 2018 na konto Fundacji wpłynęło 56 432,68 złotych z odpisów 1% od 
podatku dochodowego na rzecz OPP. 
Na realizację celów statutowych w 2018 roku Fundacja wydała 503 780,25 złotych. 
Sprawozdanie finansowe w załączeniu. 
 
 
 

3) Założenia działalności Fundacji na rok 2019 

 

W roku 2019 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,  ………… 



 
 


