
Sprawozdanie z działalności 
FUNDACJI „AMICIS” w roku 2020 

 
 
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 2020 roku 
 
W 2020 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. 
 
W roku 2020 Fundacja działała w warunkach pandemii, co zmieniło nieco 
strukturę wydatków i kierunki pomocy.  
 
Instytucje oświatowe zgłosiły mniej wniosków o wsparcie rezygnując z wycieczek i 
wyjazdów wakacyjnych, imprez kulturalnych czy turniejów.  
Część z nich przeprowadziła natomiast remonty i zwróciła się do Fundacji o 
podarowanie sprzętu AGD ( szkoły w Lubaszu, Międzychodzie, Trzciance, 
Obrzycku, Tucholi ; ośrodki szkolno-wychowawcze w Człuchowie, Szamotułach, 
Jastrowie, Skokach-Antoniewie, Chodzieży, Szklarach Górnych; przedszkola w 
Tucholi, Gałowie, Poznaniu, Ostrorogu, Lubaszu i Wronkach) 
Przedszkola w Sarbce oraz Wieleniu otrzymały dofinansowanie na urządzenie  
placu zabaw. 
 
Wsparcie Fundacji otrzymały również domy dziecka w Pacółtowie, Wolsztynie 
(sprzęt AGD) i Wojsławicach (sprzęt AGD oraz laptopy dla uczniów) 
 
W trudnych warunkach pandemii duże wsparcie fundacji otrzymały placówki 
zajmujące się osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi. 
Pomoc otrzymały m.in. DPS w Dębnie-Łobżenicy, Nowej Wsi i Wieleniu, 
Stowarzyszenie Osób z Autyzmem w Poznaniu, Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Lesznie oraz Stowarzyszenie Pomocy „Lepsza Przyszłość”   
w Lwówku. 
Fundacja pomogła również osobom prywatnym dofinansowując zakup wózków 
inwalidzkich, leków, pokrycie kosztów rehabilitacji czy leczenia. 
 
Dla instytucji pomagających osobom bezdomnym i bezrobotnym ubiegły rok był 
szczególnie trudny i wiele z nich zwróciło się do Fundacji o pomoc. 
Sprzęt AGD otrzymały: Stowarzyszenie „Solidarni Plus” w Wandzinie, 
Stowarzyszenie BARKA w Chudobczycach, placówki Stowarzyszenia MONAR          
w Zgorzelcu, Gościejewie, Poznaniu i Choczu oraz MONAR MARKOT w Warszawie. 
 



Fundacja wspomogła również Kujawskie Stowarzyszenie JUDYM w Kołaczkowie 
(Szubin), Fundację HORYZONT w Brodni Górnej (powiat Łaski), Schronisko AlterEgo 
w Gdyni, Fundację Sant’Egidio w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Zupa na 
Głównym” również w Poznaniu. 
 
W dziedzinie ochrony zdrowia fundacja przekazała sprzęt AGD Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Poznaniu oraz wspomogła finansowo Hospicjum Onkologiczne w 
Będzinie i Mokotowskie Hospicjum w Warszawie. 
 
 
Fundacja przeprowadziła akcje świąteczne – wielkanocną i gwiazdkową - na rzecz 
potrzebujących rodzin zakupując paczki z wędlinami. 
W grudniu wolontariusze fundacji obdarowali prezentami dzieci z 3 przedszkoli 
(liczba dzieci 369). 
Ponadto 500 rodzin uzyskało pomoc w postaci paczek z wędlinami i artykułami 
spożywczymi.  
 
 
W roku 2020 na konto Fundacji wpłynęło 44.372,70 złotych z odpisów 1% od 
podatku dochodowego na rzecz OPP. 
Na realizację celów statutowych w 2020 roku Fundacja wydała 476.035,01            
złotych. 
Sprawozdanie finansowe w załączeniu. 
 
 
 
3) Założenia działalności Fundacji na rok 2021 
 
W roku 2021 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 szczególną uwagę na sytuację osób starszych, warunki ich pobytu w 
placówkach stacjonarnych oraz możliwości integrowania seniorów w klubach i 
świetlicach. 
 
 
 
 
 



 
Prezes Fundacji                                                                                  Wiceprezes Fundacji 
 
 
 
 
Małgorzata Rutkowska                                                                     Barbara Kseń 
 
 
 
 
 
 
Wronki,  ………… 
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