
Sprawozdanie z działalności 
FUNDACJI „AMICIS” w roku 2021 

 
 
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) 
                     
Wolontariusze -  Janina Szablewska 
                           -  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 2021 roku 
 
W 2021 roku FUNDACJA „AMICIS”  wykonywała zadania statutowe wspierając 
finansowo i rzeczowo placówki i instytucje, a także osoby prywatne, które zwróciły 
się o wsparcie. Pomoc otrzymało ponad 90 podmiotów, w tym 26 rodzin. 
Przyznanie pomocy rzeczowej (54 sprawy) czy finansowej (36 spraw) 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. 
 
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 Miłkowie i Lubaszu, przedszkola w Koźlu, 
Śmieszkowie, Szamotułach, Gnieźnie, „Orzeszek” w Poznaniu i Zespół Szkół 
Technicznych w Międzychodzie) 
Dofinansowanie na zakup wyposażenia czy pomocy naukowych otrzymały szkoły i 
przedszkola w Tucholi, Ostrorogu (meble dla przedszkola), Wronkach, Miałach, 
Nowej Wsi, Przyborowie (tablica interaktywna i laptopy), Rosku (instrumenty 
muzyczne) i ZSS w Mysłowicach. 
 
Wsparcie Fundacji otrzymały również domy dziecka w Wolsztynie (sprzęt AGD) i 
Wojsławicach (sprzęt AGD dla usamodzielniającej się wychowanki) 
 
W trudnych warunkach panującej nadal pandemii duże wsparcie otrzymały 
placówki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi. 
Pomoc otrzymały m.in. DPS w Gębicach, Rzadkowie, WTZ Krajenka, 
Stowarzyszenie Małe Skrzydła w Trzciance) 
Instytucje te nie rezygnowały z wyjazdów rehabilitacyjnych, niezbędnych dla osób 
z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie do turnusów otrzymały stowarzyszenia 
z Lubasza, Ostroroga, Szamotuł, Obornik, Nowego Tomyśla. Fundacja Balian Sport 
dostała środki na działalność statutową. 
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 
równie trudny i wiele z nich zwróciło się do Fundacji o pomoc. 
Sprzęt AGD otrzymały: Stowarzyszenie „Solidarni Plus” w Wandzinie, 
Stowarzyszenie Arka Noego w Głomsku, Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia z 
Warszawy, Fundacja Nasza Arka z Turowa, Fundacja Najpierw Mieszkanie z 



Warszawy, Akcja Humanitarna Życie z Piły, Przytulisko Brata Alberta z Opalenicy, 
Stowarzyszenie Monar z Piły i Zieleńca. 
 
 
 
W dziedzinie ochrony zdrowia fundacja przekazała sprzęt AGD do szpitala w 
Drezdenku, szpitala HCP w Poznaniu, szpitala Chorób Płucnych w Pilchowicach, 
Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie oraz wspomogła finansowo 
Hospicjum Onkologiczne w Będzinie. 
 
 
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 2021 na konto Fundacji wpłynęło 45.209,60 złotych z odpisów 1% od 
podatku dochodowego na rzecz OPP. 
Na realizację celów statutowych w 2021 roku Fundacja wydała 510.850,23 złotych. 
Sprawozdanie finansowe w załączeniu. 
 
 
 
3) Założenia działalności Fundacji na rok 2022 
 
W roku 2022 zarząd Fundacji zamierza kontynuować działalność według 
wypracowanych metod. 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 i osób z 
niepełnosprawnościami. Fundacja włączy się również w działania na rzecz osób 
przybyłych z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.   
 
 
 
 
 



 
Prezes Fundacji                                                                                  Wiceprezes Fundacji 
 
 
 
 
Małgorzata Rutkowska                                                                     Barbara Kseń 
 
 
 
 
 
 
Wronki,   
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