
                                        Sprawozdanie z działalności 

                      FUNDACJI „AMICIS” w roku 2013 

 

 

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 2013 roku 

 

W 2013 roku FUNDACJA „AMICIS” kontynuowała wykonywanie zadań 

statutowych wspierając finansowo i rzeczowo placówki i instytucje, a także 

osoby prywatne, które zwróciły się o pomoc. Każda prośba o sprzęt AGD lub 

dofinansowanie określonego projektu była wnikliwie sprawdzana przez 

członków zarządu fundacji, często w konsultacji z placówkami zajmującymi się 

pomocą społeczną (ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, 

kuratorzy sądowi) w przypadku próśb osób prywatnych. Ze względu na 

obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych coraz trudniej jest uzyskać  

informacje o rodzinach i niezbędna jest osobista wizyta wolontariuszy fundacji. 

Pomoc fundacji dotarła do placówek na obszarze całego kraju, jednak 

najbardziej widoczna i efektywna była na terenie Wronek i powiatu. 
 

W 2013 roku fundacja wsparła wiele placówek oświatowych: przedszkoli, 

szkół,ośrodków szkolno-wychowawczych i świetlic. 

Dofinansowanie na konieczne remonty otrzymały m.in. przedszkola w 

Tarnówku (Połajewo), Miłkowie (Lubasz), szkoły w Rychliku (Trzcianka), 

Nowej Wsi. Środki na zakup mebli (najczęściej dla najmłodszych) dostały od 

fundacji: przedszkole w Lubsku, szkoły w Lipie (Bolków), Tucholi, Legbądzie, 

Mikłusach (Trzebieszów) oraz Wiśniowej (Staszów). Wiele próśb dotyczyło 

pomocy w zakupie nowoczesnego wyposażenia w postaci tablic 

multimedialnych (Gimnazjum w Lubaszu), oprogramowania (SP nr2 we 

Wronkach, szkoła w Kiełpinie), zestawu projekcyjnego (SP w Miałach). Wiele 

placówek wnioskowało o mniejsze kwoty na doposażenie świetlicy dla dzieci 

(szkoły w Rokitnie i Objezierzu, Świetlica Środowiskowa w Wieleniu), zakup 

materiałów plastycznych (szkoły w Jakuszach i Trzebiatowie) czy zabawek 

(przedszkole nr2 we Wronkach). Fundacja dofinansowała również place zabaw 

przy przedszkolach w Lubaszu i Chrzypsku Wielkim oraz przy LZS w Lipie. 
 

Ośrodki szkolno-wychowawcze w Renicach i Strzelnie otrzymały sprzęt AGD 

a ośrodek w Jastrowie środki na zakup pomocy dydaktycznych. 
 

W 2013 roku pomocą zostały objęte domy dziecka w Szamocinie, Brodnicy 

oraz w Tucholi (obóz żeglarski) i Słupsku (kolonie i zgrupowanie piłkarskie). 
 

 

 

 

 

FUNDACJA „AMICIS” sprzyja placówkom oświatowym w organizacji 

wycieczek oraz wypoczynku. 



Dofinansowanie do wycieczek otrzymały dzieci i młodzież z Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego z Piły, szkół z Białośliwia, Wronek (Nr2), Gwdy 

Wielkiej, przedszkola w Pęckowie oraz UKS w Soli (Rajcza) na obóz sportowy. 

Fundacja wspiera również działalność pozalekcyjną młodzieży. 

Ze środków fundacji skorzystał Zespół Folklorystyczny „Marynia” z Wronek 

(zakup strojów) oraz UKS „Wawrzyn” z Biezdrowa (wyjazd grupy tanecznej na 

Mistrzostwa Polski), Klub Żeglarski „Horyzont” z Jeleniej Góry (zakup łódki 

optymist) oraz gimnazjaliści ze Szczecinka (projekt „Zebra w mieście”). 
 

Jak co roku duże wsparcie ze strony fundacji otrzymały placówki zajmujące się 

osobami niepełnosprawnymi. 

Stowarzyszenie „Na Tak” otrzymało środki na wyjazd na turnus rehabilitacyjny 

oraz „zieloną szkołę” dla dzieci ze szkoły „Zakątek” oraz sprzęt AGD dla 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk”. Stowarzyszenie „Roktar” z 

Rokietnicy dostał dofinansowanie na zbudowanie podjazdu do siedziby 

warsztatu terapii zajęciowej. 

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych czy wypoczynku otrzymały: 

Stowarzyszenie „Przyjaciel” z Obornik, Stowarzyszenie „Nadzieja” w 

Łęczycach, Stowarzyszenie z Lwówka Wlkp., WTZ „Otwarte Serca” z Dąbrowy 

Górniczej. 

Sprzęt AGD przyznany został warsztatom terapii zajęciowej (WTZ) we 

Wronkach i Michalinowie Oleśnickim oraz Zespołowi Szkół w Gębicach (także 

zakup sprzętu do rehabilitacji). 
 

Fundacja współpracuje z podmiotami zajmującymi się szeroko rozumianą 

pomocą społeczną. Prośby dotyczą głównie przekazania sprzętu AGD dla 

ośrodków związanych z instytucjami Monar-Markot i Mar-kot, które zwracają 

się do nas od wielu lat (Toruń, Przyłęk, Laski, Turów k. Wielunia, Gościejewo, 

Lutynka, Poznań, ul.Pogodna). Regularnymi odbiorcami sprzętu są też: 

Solidarni „PLUS” z Wandzina, stowarzyszenia „Alter-Ego” czy „ANKAR” oraz   

Domy Pomocy Społecznej (Słupsk, Falmierowo, Kaczory, Wieleń, Nakło 

n/Notecią). Co roku pomoc finansową otrzymują Stowarzyszenie „Rodzina 

Rodzin” z Rzeszowa i Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających Opieki 

z Chrzanowa. 

 

Fundacja przeprowadziła akcje świąteczne – wielkanocną i gwiazdkową - na 

rzecz potrzebujących rodzin  zakupując paczki z wędlinami. 

W grudniu wolontariusze fundacji obdarowali prezentami : przedszkole w 

Wieleniu, szkoły w – Tarnówku i Boruszynie .  Ponadto 500 rodzin uzyskało 

pomoc w postaci paczek z wędlinami i artykułami spożywczymi. 

 

W roku 2013 na konto Fundacji wpłynęło  39.099,82 złotych z odpisów 1% od 

podatku dochodowego na rzecz OPP. 



Na realizację celów statutowych w 2013 roku Fundacja wydała 381.432,33 zł. 

Sprawozdanie finansowe w załączeniu. 

 

 

 

3) Założenia działalności Fundacji na rok 2014 

 

W roku 2014 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. Wspierać 

będziemy placówki mogące poprawić ich warunki bytu. 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. Zwrócimy też uwagę na sytuację osób starszych i możliwości 

poprawy warunków ich pobytu w placówkach. 

 

 

 

Prezes Fundacji                                                             Wiceprezes Fundacji 

Małgorzata Rutkowska                                                 Barbara Kseń 

 

 

Wronki,  2014 rok 


