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Wykaz fundacji mających siedziby  
na terenie Powiatu Toruńskiego 

 
Poz. 
rej. Nazwa Fundacji Adres siedziby Główne cele fundacji Uwagi 

1. Fundacja „ŚWIĄTYNIA 
SZTUKI” 
KRS Nr 0000251289 

87-122 Grębocin, 
ul. Szkolna 31 

gm. Lubicz 

- organizowanie i wspieranie międzynarodowej 
współpracy na polu kultury dla lepszego, 
wzajemnego rozumienia własnych kultur historii 
oraz wkładu, jaki każdy naród wnosi do 
tworzenia cywilizacji, 

- ochrona i odbudowa dziedzictwa kulturowego i 
intelektualnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
wartości zawartych w słowie pisanym i 
drukowanym oraz jego upowszechnianie, dla 
trwałego i twórczego włączenia Polski w proces 
integracji narodów europejskich, 

- podejmowanie działań na rzecz promocji kultury 
polskiej za granicą i promocji najważniejszych 
elementów dorobku kultury światowej w Polsce. 
 

 

2. Fundacja „ZIEMIA 
GOTYKU” Lokalna Grupa 
Działania w Chełmży 
KRS Nr 0000254872 

Brąchnówko nr 18 
87-140 Chełmża  

www.ziemiagotyku.com 
 

- Celem Fundacji są działania wpływające na 
stymulowanie zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie 
potencjału rozwojowego terenów wiejskich, 
poprawę ich konkurencyjności jako miejsca 
zamieszkania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także na aktywizację oraz 
współpracę lokalnych środowisk. 
 

Zm. siedziby: 
z 87-140 Chełmża  

ul. Wodna 2 
na Brąchnówko 18 

 

3. Fundacja „Edukacyjne Drogi 
Polek i Polaków” 

Brąchnowo 
ul. Lipowa 16 

- prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz 
wspierania istniejącego systemu edukacji dzieci, 

zmiana siedziby: 
87-100 Toruń 

http://www.ziemiagotyku.com/
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KRS Nr 0000282059 87-152 Łubianka 
 

młodzieży i dorosłych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wyrównywania szans 
edukacyjnych między miastem a wsią, 

- prowadzenie alternatywnych form edukacji 
przedszkolnej dla  dzieci w wieku od 3 do 5 lat z 
obszarów wiejskich, 

- prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz 
ułatwienia Polkom i Polakom przez ich całe życie 
podnoszenia wykształcenia formalnego i 
zapewnienia wszechstronnego rozwoju 
kompetencji społeczno-zawodowych 

- propagowanie rozwoju i budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, 

- propagowanie ochrony zdrowia i promowanie 
zdrowego stylu życia Polek i Polaków, 

- propagowanie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i architektonicznego. 

ul. Lelewela 10/6 

4. Fundacja na Rzecz Dzieci  
i Młodzieży z Cukrzycą  
w Łubiance 
KRS Nr 0000010360 

87-152 Łubianka 
Aleja Jana Pawła II nr 8 

- Celem Fundacji jest tworzenie i rozwijanie 
różnorodnych form pomocy i opieki dla dzieci i 
młodzieży dotkniętych cukrzycą, zmierzających 
do tworzenia im właściwych warunków leczenia, 
rozwoju i wychowania. 
 

 

5. FUNDACJA PRO FUTURO 
KRS Nr 0000239761 

87-148 Łysomice 
ul. Łąkowa 15 

- Wspieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z różnych 
państwa całego świata, dotyczącej w 
szczególności demokracji, praw człowieka, spraw 
społecznych, kultury. 
 

 

6. Fundacja na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych – 
TRATWA 

Steklinek nr 53A 
87-640 Czernikowo 

- Fundacja została powołana w celu prowadzenia 
wszechstronnej działalności w zakresie: 

- pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej 

Posiada status 
OPP 
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KRS Nr 0000300964 oraz osobom urodzonym z przepukliną oponowo-
rdzeniową i wodogłowiem 

- otaczania chorych dzieci i młodzieży opieką i 
pomocą w zakresie leczenia, 

- ochrony interesów chorych w ich środowisku, 
- integracji chorych ze społecznością zdrowych. 

 
7. Fundacja „3xTAK” 

KRS Nr 0000301623 
Przysiek 

87-134 Zławieś Wielka 
- celem Fundacji jest prowadzenie szeroko pojętej 

działalności kulturalnej i edukacji artystycznej 
wśród ludności wiejskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób ze 
środowisk dyskryminowanych, a w 
szczególności: 

- edukacja kulturalna różnych grup społecznych, 
szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób ze 
środowisk wiejskich, 

- pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów 
wiejskich poprzez działania twórcze zmierzające 
do samorealizacji i podejmowania inicjatyw na 
rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu, 

- pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży 
uzdolnionej plastycznie. 
 

Zm. siedziby: 
87-100 Toruń, 
ul. Kurpiowska 
9A/11 

8. FUNDACJA E-
SPOŁECZEŃSTWO 
KRS Nr 0000355586 

87-122 Grębocin 
ul. Poprzeczna 18 

87-162 Lubicz 

- rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, 
- kształtowanie wśród obywateli umiejętności 

świadomego, krytycznego i selektywnego 
korzystania z nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych, 

- nabywanie przez obywateli kompetencji 
medialnych, 

- zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego, 
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- ochrona wolności i praw człowieka w zakresie 
prawa do informacji. 
 

9. FUNDACJA „FENIKS” w 
Kijaszkowie 
KRS Nr 0000235229 

Kijaszkowo nr 6, 
87-640 Czernikowo 

- prowadzenie i finansowanie działalności, mającej 
za zadanie popularyzację i rozwój kultury, sztuki, 
sportu, turystyki i rehabilitacji ruchowej wśród 
osób niepełnosprawnych i osób zdrowych, 

- podejmowanie wszechstronnych działań i ich 
finansowanie zmierzających do pełnej integracji 
osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, 

- prowadzenie rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych poprzez hipoterapię i dogoterapię, 

- wszelkie działania służące integracji osób 
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 

Posiada status 
OPP 

10. FUNDACJA „POKONAĆ 
ALERGIĘ” 
KRS Nr 0000372567 

Głogowo 
ul. Poziomkowa 18 

87-126 Obrowo 

- celem fundacji jest finansowanie badań 
naukowych nad mechanizmami powstawania 
alergii u ludzi i rozwijających diagnostykę i 
zindywidualizowane leczenie alergii i 
nadwrażliwości immunologicznych, 

- wspieranie działalności społecznej, naukowej i 
oświatowej prowadzonej na rzecz osób chorych 
na alergię oraz kształtowania świadomości 
prozdrowotnej społeczeństwa, w tym w 
szczególności dzieci i młodzieży, 

- działalność charytatywna, 
- finansowanie badań naukowych ku ogólnemu 

pożytkowi płynącemu z poznania mechanizmów 
alergii, 

- promocja i organizacja wolontariatu. 

 

11. FUNDACJA 
PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA 

Skłudzewo 10 
87-133 Rzęczkowo 

- celem fundacji jest zachowanie wartościowej 
przeszłości i tradycji, dopełnienie wartości 
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W SKŁUDZEWIE 
KRS Nr 0000018350 

www.fundacjapiekniejszegoswiat
a.pl 

biuro@fundacjapiekniejszegoswi
ata.pl 

 

dzisiejszych i tworzenie wartościowej przyszłości 

12. 

FUNDACJA INSTITUTUM 
ORIENTALIUM 
KRS Nr 0000381119 

87-122 Grębocin 
ul. Szkolna 31 

gm. 87-162 Lubicz 

- rozwijanie stosunków wzajemnych pomiędzy 
krajami Europy Wschodniej, Bałkanami i Azją a 
obszarem transatlantyckim poprzez działalność 
informacyjną, oświatową, naukową, badawczą i 
społeczną 

 
 
 
 
 
 

13. FUNDACJA „KLUCZ” W 
ZAWAŁACH 
KRS Nr 0000406561 

Zawały nr 6B/1 
p-ta Dobrzejewice 

gm. 87-126 Obrowo 

- inicjowanie programów współpracy pomiędzy 
różnymi środowiskami osób z 
niepełnosprawnością w celu umożliwienia 
wzajemnej pomocy; 

- wsparcie dla osób z niepełnosprawnością 
zmierzające do zapewnienia im aktywnego 
udziału w życiu społecznymi gospodarczym; 

- kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych 
jako pełnoprawnych obywateli RP; 

- edukacja o istocie i uwarunkowaniach 
niepełnosprawności; 

- poradnictwo i doradztwo dla osób z 
niepełnosprawnością i ich opiekunom oraz 
rodzinom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. FUNDACJA WIN-WIN W 
GŁOGOWIE 
KRS Nr 0000413370 

Głogowo 
ul. Wilcza 30 

p-ta 87-123 Dobrzejewice 
gm. Obrowo 

 

- rozwój i promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 

- wspieranie i promocja polskich twórców, 
- promocja polskiego dorobku artystycznego w 

Polsce i na świecie, 
- wspieranie nowatorskich inicjatyw kulturalnych, 

 

http://www.fundacjapiekniejszegoswiata.pl/
http://www.fundacjapiekniejszegoswiata.pl/
mailto:biuro@fundacjapiekniejszegoswiata.pl
mailto:biuro@fundacjapiekniejszegoswiata.pl
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- wspieranie wszelkich dziedzin sztuki i wszelkiej 
działalności kulturalnej, 

- tworzenie warunków rozwoju twórczości 
młodego pokolenia, 

- pobudzanie twórczego ruchu środowiska 
nieprofesjonalnych twórców kultury oraz w 
miejscach z trudnym dostępem do kultury 

- działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn, 

15 FUNDACJA „LA SOLEIL” 
KRS Nr  0000412591 

miejsc. Gutowo nr 36 
87-134  Zławieś Wielka 

Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i 
prowadzenie wszechstronnej działalności służącej 
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz 
kobietom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a 
w szczególności samotnym matkom, wykonywanej 
w sferze zadań publicznych: 
− pomocy społecznej, 
− działalności na rzecz integracji reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 

− działalności charytatywnej, 
− działalności na rzecz osób niepełno-sprawnych i 

osób w wieku emerytalnym, 
−  wypoczynku dzieci i młodzieży, 
− ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, 

 

16 FUNDACJA „OŚRODEK 
INICJATYW 
LOKALNYCH ANRO” 
NR KRS 422503 

87-124 Złotoria 
ul. Storczykowa 11 
gm. 87-162 Lubicz 

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju 
społeczeństwa w zakresie działalności społecznej, 
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i edukacyjnej, 
w szczególności poprzez: 
1) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, 
2) promowanie kształcenia przez całe życie, 
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3) wspieranie krajoznawstwa, rekreacji i turystyki, 
4) promowanie i rozwój kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji, 
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
6) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodowa 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy, 

7) rozwijanie działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy, przedsiębiorczość, rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej, 

8) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania. 

17 FUNDACJA GRUPA T 
NR KRS 426592 

Mała Nieszawka 
ul. Toruńska 68 

p-ta 87-103 Toruń 5 
gm. 87-165 Wielka Nieszawka 

1) inicjowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych i 
artystycznych, 

2) inicjowanie działań z zakresu edukacji teatralnej, 
artystycznej i innych dziedzin, 

3) upowszechnianie kultury i sztuki wśród dzieci i 
młodzieży, 

4) przeciwdziałanie nałogom wśród dzieci i 
młodzieży: uchronienie od uzależnienia od 
alkoholu i narkotyków, palenia tytoniu oraz 
zapobieganie demoralizacji poprzez tworzenie i 
wspieranie programów kulturalno-oświatowych i 
rekreacyjnych, 

5) popieranie innowacji w pracy dydaktyczno-
wychowawczej prowadzonej z dziećmi i 
młodzieżą 

 

18. FUNDACJA COPERNICUS 
PROJECT 

Rozgarty,  
ul. Sarnia 12B 

1) działalność wspomagająca rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz 
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NR KRS 432435 87-134 Zławieś Wielka 
www.copernicus-project.org 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej, 

2) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, 
w tym rozwój przedsiębiorczości, 

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 
4) wypoczynek dzieci i młodzieży, 
5) promocja i organizacja wolontariatu, 
6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, 
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fiz., 
8) turystyka i krajoznawstwo, 
9) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 
10) ratownictwo i ochrona ludności, 

19. FUNDACJA INNOWACJI 
W EDUKACJI 
NR KRS 439152 

Rozgarty,  
ul. Długa 43 

87-134 Zławieś Wielka 
 

1) działania na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 

2) prowadzenie działalności edukacyjnej i 
szkoleniowej na każdym etapie rozwoju 
człowieka, 

3) wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i 
dorosłych, w szczególności w zakresie 
innowacyjnych form edukacji, 

4) tworzenie programów edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży, 

5) tworzenie systemów szkoleń dla osób i grup, 
6) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
7) działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 

8) ochrona i promocja zdrowia, 
9) promocja turystyki i krajoznawstwa, w tym 

 

http://www.copernicus-project.org/
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agroturystyki i turystyki wiejskiej, 
10) promocja i organizacja wolontariatu, 
11) działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn, 
12) wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
20.  FUNDACJA „AZYL DLA 

KRÓLIKÓW” 
NR KRS 0000447933 

87-148 Łysomice 
ul. Makowa 13 

1) humanitarna ochrona zwierząt, w szczególności 
królików, 

2) zwalczanie bezdomności zwierząt, w tym opieka 
nad królikami porzuconymi i potrzebującymi 
opieki, prowadzona w azylach, domach 
tymczasowych, schroniskach i przytuliskach, 

3) działalność adopcyjna, 
4) prowadzenie i wspieranie działalności 

edukacyjnej, naukowej, informacyjnej, 
propagandowej, profilaktycznej, 

5) organizowanie pomocy weterynaryjnej 
potrzebującym zwierzętom polegającej na ich 
leczeniu, 

6) występowanie z inicjatywami oraz 
współuczestniczenie w tworzeniu aktów 
prawnych dotyczących zwierząt, 

7) działalność interwencyjna w ramach 
obowiązujących przepisów prawa. 

 

21 FUNDACJA „AKADEMIA 
AKTYWNYCH” 
NR KRS 480496 

87-134 Zławieś Wielka 
ul. Jasna 

1) poprawa efektywności działania i jakości życia 
w aspekcie osobistym, rodzinnym, zawodowym i 
społecznym dzieci, młodzieży, dorosłych, osób 
starszych oraz niepełnosprawnych, 

2) wspieranie indywidualnego, rodzinnego i 
społecznego, zawodowego rozwoju osób i 
instytucji, 

3) podnoszenie jakości systemów kształcenia, 
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doskonalenia zawodowego, 
4) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 

cyfrowemu, 
5) informowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom 

wynikającym z cyfryzacji i informatyzacji 
społeczeństwa, 

6) promowanie wartości ochrony zdrowia i 
aktywności zawodowej, 

7) promocja zdrowia publicznego, 
8) wspieranie mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw poprzez szkolenie, doradztwo, 
usługi, outsourcing części usług, 

9) promowanie idei edukacji przez całe życie, 
10) wyrównywanie szans w dostępie do zasobów 

informacji i edukacji, 
11) udzielanie pomocy finansowej, 

merytorycznej i organizacyjnej placówkom 
opieki społecznej, oświatowym i 
wychowawczym wymagającym wsparcia, 

12) promowanie "przekwalifikowania" i 
mobilności zawodowej, 

13) pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
zatrudnienia, 

14) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym poprzez zachęcanie do aktywności 
społecznej, 

15) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

16) promowanie i organizacja wolontariatu. 
22 FUNDACA MAXLIFE 

NR KRS 0000502409 
Skąpe 

ul. Lipowa 3 
87-140 Chełmża 

Celem fundacji jest działalność: 
1) szkoleniowa, 
2) naukowa i naukowo-techniczna, 
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3) oświatowa i wychowawcza, 
4) kulturalna, 
5) w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
6) polegająca na ochronie zdrowia, promocji 

zdrowe stylu życia oraz profilaktyki społecznej, 
7) w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz 

promowania ratownictwa,  
8) działalność charytatywna, 
9) w zakresie działań na rzecz rozwoju 

wolontariatu, 
10) wspierająca powstawanie i rozwój działalności 

gospodarczej, 
11) współpracy z osobami i instytucjami rajowymi 

i międzynarodowymi w zakresie wymiany 
informacji i doświadczeń, 

12) gromadzenia środków na realizację zadań 
statutowych, 

13) prowadzenie działalności służącej realizacji 
statutowych celów fundacji. 

23 FUNDACJA „LEŚNA 
DROGA” 
NR KRS 0000522191 

Gutowo nr 4, 
87-134 Zławieś Wielka 

1)  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

3) działalność charytatywna; 
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych; 
7) działalność na rzecz wypoczynku dzieci i 

młodzieży; 
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8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego; 
10) turystyka i krajoznawstwo; 
11) działanie na rzecz rodziny i wychowania dzieci 

i młodzieży; 
12) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 
społeczeństwami; 

13) współpraca z innymi organizacjami 
ogólnodostępnymi; 

14) promocja energii odnawialnej; 
15) ochrona praw dziecka; 
16) pomoc polonii i polakom za granica; 
17) podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej. 

24 FUNDACJA Kult Kultury 
Nr KRS 534005 

Zławieś Mała 
ul. Świerkowa 11 

87-134 Zławieś Wielka 
 

Adres poczty elektronicznej 
FUNDACJA@KULTKULTURY.PL 

 
WWW.KULTKULTURY.PL 

Cele fundacji zawierają sie w szeroko pojętej 
działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej i 
realizują się w zakresie: 
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego, 
b) pobudzania społeczeństwa do aktywnego udziału 

w życiu kulturalnym i społecznym, 
c) edukacji kulturalnej, artystycznej, społecznej i 

ekologicznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i 
seniorów, 

d) ochrony i promocji zdrowia, 
e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

 

mailto:FUNDACJA@KULTKULTURY.PL
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zwolnieniem z pracy, 
g) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, 

w tym rozwój przedsiębiorczości, 
h) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego,  

i) upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji, 

j) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, 
k) upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
l) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa,  
m) upowszechniania i ochrony praw dziecka, 
n) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, 
o) działalności na rzecz organizacji pozarzą-

dowych, 
p) działalności charytatywnej, 
q) działalności propagującej zdrowy i aktywny styl 

życia, wolny od uzależnień, 
r) promocji i organizacji wolontariatu. 

25 FUNDACJA TRYBIK 
Nr KRS 541644 

Brzozówka 
ul. Śliwkowa nr 3F 

p-ta 87-123 Dobrzejewice 
87-126 Obrowo 

Celem fundacji jest: 
1. Świadczenie pomocy związanej z ochroną 

zdrowia i życia ludzkiego. 
2. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w 

szczególności: dzieci, młodzieży, kobiet, osób 
niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych, 
chorych psychicznie. 

3. Działanie na rzecz pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
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życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób. 

4. Przeciwdziałanie bezrobociu, rozszerzenie i 
podniesienie świadomości społecznej w zakresie 
ochrony środowiska oraz ekologicznego trybu 
życia. 

5. Walka z patologiami społecznymi, m.in. z 
alkoholizmem i przemocą w rodzinie. 

6. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez: 
a) tworzenie miejsc pracy (przedsiębiorstwo 

społeczne), 
b) pośrednictwo pracy i kluby pracy, 
c) szkolenia, 
d) integracje społeczna osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
7. Organizowanie pomocy osobom chorym i ich 

rodzinom poprzez: 
a) pomoc informacyjno-poradniczą, 
b) poradnictwo psychologiczno-prawne, 
c) opiekę i rehabilitację, 
d) zajęcia terapeutyczne, 
e) zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia 

sportowo-rekreacyjne, 
f) tworzenie grup wsparcia i samopomocy, 
g) warsztaty terapii zajęciowej. 

8. Działalność na rzecz promocji równych szans 
kobiet i mężczyzn. 

9. Animacja działań kulturalnych o charakterze 
promocyjnym, socjalizacyjnym i terapeutycznym 
m.in. poprzez organizacje koncertów, wernisaży. 
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10. Wspieranie, integracja i promocja organizacji 
pozarządowych oraz ich działań. 

11. Promocja idei wolontariatu. 
12. Animowanie współpracy pomiędzy organiza-

cjami pozarządowymi. 
13. Działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku 

sektora organizacji pozarządowych, doskonalenie 
jakości jego prac i świadczonych usług. 

14. Działalność badawcza. 
26 FUNDACJA „DOM SERCE 

DO SERCA” 
NR KRS 544130 

Bogusławki nr 10 
87-140 Chełmża 

Adres poczty elektronicznej: 
U_RENSKA@YAHOO.CO.UK 

 

− przeciwdziałanie bezrobociu i bezdomności oraz 
wykluczeniu społecznemu, 

− wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym i 
bezdomnym, 

− przeciwdziałanie patologiom, 
− ochrona praw człowieka, 
− działalność na rzecz niepełnosprawnych, 
− pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

− działalność charytatywna, 
− pomoc Polonii i Polakom za granicą, 
− podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej, 

− promocja Rzeczypospolitej za granicą 

 

27 FUNDACJA 
KRZYSZTOFA 
CZEREPIUKA – 
SŁONECZNY PROMYK 
KRS NR 553595 
 

87-123 Głogowo 
ul. Łabędzia 31 

gm. Obrowo 
email: 

CKAW@POCZTA.ONET.PL 
 

1. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych nie 
mogących realizować swoich przedsięwzięć z 
uwagi na różne ograniczenia fizyczne i/lub 
społeczne. 

2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań 
w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a 

 

mailto:U_RENSKA@YAHOO.CO.UK
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szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka 
oraz w ochronie życia rodzinnego. 

3. Niesienie pomocy osobom dotkniętym 
poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami. 

4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych 
technologii w ogólnie pojętym poradnictwie 
obywatelskim. 

5. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i 
społecznej. 

6. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie 
szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających 
do niej utrudniony dostęp. 

7. Stworzenie i zapewnienie warunków do 
krzewienia i propagowania postaw patriotycznych. 

8. Działalność na rzecz organizacji, których celem 
statutowym jest: działalność naukowa, naukowo-
techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 

28 FUNDACJA AMICUS  
KRS NR 606854 

87-140 Chełmża 
ul. Tumska 14 

1. Fundacja została powołana w celach prowadzenia 
wszechstronnej działalności w zakresie pomocy 
społecznej osobom niepełnosprawnym, chorym i 
innym w trudnej sytuacji życiowej; 

2. Podejmowanie działań na rzecz osób starszych, 
potrzebujących i rodzin; 

 3. Troska o rodziny i osoby w trudnej sytuacji 
życiowej poprzez wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób; 

4. Przeciwdziałanie skutkom: samotności, 
wykluczenia społecznego, uzależnień i przemocy 
domowej; 
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5. Integracja międzypokoleniowa; 
6. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla 

krzewienia i propagowania postaw patriotycznych, 
humanistycznych, prospołecznych; 

7. Ochrona zabytków architektury; 
8. Popularyzacja ochrony dziedzictwa kulturowego. 

29 FUNDACJA MARWIT 
KRS NR 0000605326 

Zławieś Wielka 29A 
87-134 Zławieś Wielka 

1. promocja zdrowej żywności;  
2. propagowanie zdrowego stylu życia;  
3. propagowanie aktywnego spędzania wolnego  

czasu wśród dzieci i młodzieży;  
4. edukacja dzieci i młodzieży z zakresu zdrowego 

odżywiania;  
5. łączenie edukacji szkolnej z uprawianiem sportu;  
6. wspieranie ochrony środowiska;  
7. wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, 

zdegradowanych części miast, obszarów 
przemysłowych, a także powojskowych;  

8. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 
Kulturowej;  

9. wsparcie instytucji i organizacji społecznych;  
10. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej;  
11. działalność charytatywna;  
12. ochrona i promocja zdrowia;  
13. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  
14. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży;  
15. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  
16. promocja i organizacja wolontariatu. 

 

 


