Wykaz fundacji działających i mających siedziby
na terenie Powiatu Toruńskiego

L.p Poz.
. rej.

Nazwa Fundacji

Adres siedziby

1.

1.

Fundacja „ŚWIĄTYNIA
SZTUKI”
KRS Nr 0000251289

87-122 Grębocin,
ul. Szkolna 31
gm. Lubicz

2.

2.

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

87-140 Chełmża
Brąchnówko 18
www.ziemiagotyku.com

3.

4.

Fundacja na Rzecz dzieci i
Młodzieży z Cukrzycą w
Łubiance

87-152 Łubianka
Aleja Jana Pawła II nr 8

Główne cele fundacji

Uwagi

- 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.
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.
Celem Fundacji jest tworzenie i rozwijanie
różnorodnych form pomocy i opieki dla dzieci i
młodzieży dotkniętych cukrzycą, zmierzających do
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KRS Nr 0000010360
4.

6.

Fundacja na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych –
TRATWA
KRS Nr 0000300964

5.

8.

FUNDACJA ESPOŁECZEŃSTWO
KRS Nr 0000355586

6.

9.

FUNDACJA „FENIKS” KRS
Nr 0000235229

Steklinek nr 53A
gm. 87-640 Czernikowo

87-122 Grębocin
ul. Poprzeczna 18
87-162 Lubicz

ul. Ziołowa 5,
87-125 Silno

tworzenia im właściwych warunków leczenia,
rozwoju i wychowania.
- Fundacja została powołana w celu prowadzenia
Posiada
wszechstronnej działalności w zakresie:
status OPP
- pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej od 2009 r.
oraz osobom urodzonym z przepukliną oponowordzeniową i wodogłowiem
- otaczania chorych dzieci i młodzieży opieką i
pomocą w zakresie leczenia,
- ochrony interesów chorych w ich środowisku,
- integracji chorych ze społecznością zdrowych.
- 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,
- ochrona wolności i praw człowieka w zakresie
prawa do informacji.
cały cel działania opisany jest w § 7 statutu. z uwagi Posiada
na ograniczenia techniczne systemu
status OPP
Zm. siedziby:
informatycznego, w którym prowadzony jest krs,
Zaw.
poniżej wskazano tylko 13 spośród 16 celów
04.10.2021 r.
działania. ostatnie trzy cele działania dotyczą
ekologii i ochrony środowiska.
a) prowadzenie i finansowanie działalności, mającej
za zadanie popularyzację i rozwój kultury, sztuki,
sportu, turystyki i rehabilitacji ruchowej wśród osób
niepełnosprawnych i osób zdrowych;
b) podejmowanie wszechstronnych działań i ich
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finansowanie zmierzających do pełnej integracji
osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem;
c) prowadzenie rehabilitacji dla osób
niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży jak i osób
dorosłych poprzez hipoterapię i dogoterapię oraz
popieranie i upowszechnianie hipoterapii i
dogoterapii;
d) tworzenie warunków dla współuczestnictwa osób
niepełnosprawnych w różnych formach rozrywki,
mieszczących się w ramach ogólnych norm
społecznych dotyczących spędzania wolnego czasu,
z uwzględnieniem szczególnych potrzeb ludzi
niepełnosprawnych;
e) rozwój i promocja usług doradczych i
szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych, dla
środowisk pracodawców, dla organizacji
pozarządowych i innych usługodawców oraz innych
usług
zwiększających ich aktywność zawodową;
f) działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych w szczególności w środowisku
pracy; g) wszelkie działania służące integracji osób
niepełnosprawnych na otwartym runku pracy;
h) wspieranie finansowe i rzeczowe osób fizycznych
i prawnych;
i) rozwój i promocję usług doradczych i
szkoleniowych w zakresie wolontariatu;
j) prowadzenie działalności wydawniczej i
informacyjnej, w tym opracowywanie i
publikowanie materiałów poświęconych
problematyce zgodnej z celem fundacji;
k) zorganizowanie i prowadzenie biura;
3

l) zorganizowanie i prowadzenie ośrodka
przeznaczonego na działalność statutową;
ł)prowadzenie odpłatnej działalności statutowej, z
której przychód jest w całości przeznaczony na
działania statutowe.
7.

10.

FUNDACJA „POKONAĆ
ALERGIĘ”
KRS Nr 0000372567

8.

11.

FUNDACJA
PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA
W SKŁUDZEWIE
KRS Nr 0000018350

9.

13.

FUNDACJA „KLUCZ” W
ZAWAŁACH
KRS Nr 406561

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.
Skłudzewo 10
Celem fundacji jest zachowanie wartościowej
87-133 Rzęczkowo
przeszłości i tradycji, dopełnienie wartości
www.fundacjapiekniejszegos dzisiejszych i tworzenie wartościowej przyszłości
wiata.pl
biuro@fundacjapiekniejszeg
oswiata.pl
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;
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10.

14.

FUNDACJA WIN-WIN W
GŁOGOWIE
KRS Nr 0000413370

Głogowo
ul. Wilcza 30
p-ta 87-123 Dobrzejewice
gm. Obrowo

11.

15

FUNDACJA „LA SOLEIL”
KRS Nr 0000412591

miejsc. Gutowo nr 36
87-134 Zławieś Wielka

- 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
- 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,
- 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,
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:
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12.

16

FUNDACJA „OŚRODEK
INICJATYW LOKALNYCH
ANRO”
NR KRS 422503

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

 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,
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,
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.
6

13.

17

FUNDACJA GRUPA T
NR KRS 426592

14.

18.

FUNDACJA COPERNICUS
PROJECT
NR KRS 432435

Mała Nieszawka
ul. Toruńska 68
p-ta 87-103 Toruń 5
gm. 87-165 Wielka
Nieszawka

Rozgarty,

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 dydaktycznowychowawczej prowadzonej z dziećmi i
młodzieżą
1) działalność wspomagająca rozwój techniki,

ul. Sarnia 12B
2) wynalazczości
i
innowacyjności
oraz
87-134 Zławieś Wielka
rozpowszechnianie
i
wdrażanie
nowych
www.copernicus-project.org
rozwiązań
technicznych
w
praktyce
gospodarczej,
3) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości,
4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
5) wypoczynek dzieci i młodzieży,
6) promocja i organizacja wolontariatu,
7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych,
8) wspieranie i upowszechnianie kultury fiz.,
9) turystyka i krajoznawstwo,
10)
porządek i bezpieczeństwo publiczne,
11) ratownictwo i ochrona ludności,
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15.

19.

FUNDACJA INNOWACJI W
EDUKACJI
NR KRS 439152

16.

20.

FUNDACJA „AZYL DLA
KRÓLIKÓW”
NR KRS 0000447933

Rozgarty,
ul. Długa 43
87-134 Zławieś Wielka

87-148 Łysomice
ul. Makowa 13

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
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.
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
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17.

21.

FUNDACJA „AKADEMIA
AKTYWNYCH”
NR KRS 480496

87-134 Zławieś Wielka
ul. Jasna

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.
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,
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
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18.

22

FUNDACA MAXLIFE
NR KRS 0000502409

Skąpe
ul. Lipowa 3
87-140 Chełmża

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.
Celem fundacji jest działalność:
1) szkoleniowa,
2) naukowa i naukowo-techniczna,
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
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19.

23

FUNDACJA „LEŚNA
DROGA”
NR KRS 0000522191

Gutowo nr 4,
87-134 Zławieś Wielka

informacji i doświadczeń,
12) gromadzenia środków na realizację zadań
statutowych,
13) prowadzenie działalności służącej realizacji
statutowych celów fundacji.
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;
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;
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20.

24

FUNDACJA Kult Kultury
Nr KRS 534005

17) podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
Zławieś Mała
Cele fundacji zawierają sie w szeroko pojętej
ul. Świerkowa 11
działalności kulturalnej, edukacyjnej i
87-134 Zławieś Wielka
społecznej i realizują się w zakresie:
a. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
Adres poczty elektronicznej narodowego,
FUNDACJA@KULTKULTURY. b. pobudzania społeczeństwa do aktywnego udziału
PL
w życiu kulturalnym i społecznym,
c. edukacji kulturalnej, artystycznej, społecznej i
www.kultury.pl
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
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,
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21.

25

FUNDACJA TRYBIK
Nr KRS 541644

Lubicz Dolny
ul. Sosnowa 11
p-ta 87-162 Lubicz

m. upowszechniania i ochrony praw dziecka,
n. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym,
o. działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
p. działalności charytatywnej,
q. działalności propagującej zdrowy i aktywny styl
życia, wolny od uzależnień,
r. promocji i organizacji wolontariatu.
Cały cel działania fundacji uregulowany jest w §5
Statutu. Jednakże z uwagi na techniczne
ograniczenia systemu informatycznego, w którym
prowadzony jest KRS, poniżej wskazano tylko
niektóre z celów:
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
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: tworzenie miejsc pracy
(przedsiębiorstwo społeczne), pośrednictwo pracy i
13

22.

26

FUNDACJA „DOM SERCE
DO SERCA”
NR KRS 544130

kluby pracy, szkolenia, integrację społeczną osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez organizowanie festynów,
uroczystości, eventów.
7. Organizowanie pomocy osobom chorym i ich
rodzinom poprzez: pomoc informacyjno-poradniczą,
poradnictwo psychologiczno-prawne, opiekę i
rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, zajęcia
sportowo-rekreacyjne, tworzenie grup wsparcia i
samopomocy, 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.
10. Wspieranie, integracja i promocja organizacji
pozarządowych oraz ich działań.
11. Promocja idei wolontariatu.
12. Animowanie współpracy pomiędzy
organizacjami pozarządowymi.
13. Działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku
sektora organizacji pozarządowych, doskonalenie
jakości jego prac i świadczonych usług.
14. Działalność badawcza.
15.Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Bogusławki nr 10
- przeciwdziałanie bezrobociu i bezdomności oraz
87-140 Chełmża
wykluczeniu społecznemu,
Adres poczty elektronicznej: - wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym i
U_RENSKA@YAHOO.CO.U bezdomnym,
K
- przeciwdziałanie patologiom,
- ochrona praw człowieka,
- działalność na rzecz niepełnosprawnych,

Złożony
wniosek do
sądu
o
likwidację
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23.

27

FUNDACJA KRZYSZTOFA
CZEREPIUKA –
SŁONECZNY PROMYK
KRS Nr 553595

- 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.
87-123 Głogowo
1. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych nie
ul. Łabędzia 31
mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi
gm. Obrowo
na różne ograniczenia fizyczne i/lub społeczne.
email:
2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań
CKAW@POCZTA.ONET.P w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a
L
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, naukowotechniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie
kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony
15

24.

28

FUNDACJA AMICUS
KRS NR 606854

87-140 Chełmża
ul. Tumska 14

25.

29

FUNDACJA MARWIT
KRS NR 0000605326

Zławieś Wielka 29A
87-134 Zławieś Wielka

zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów.
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;
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.
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
16

26.

30

FUNDACJA „NO STRESS
COLLEGE”
KRS 0000614194

27.

31

FUNDACJA “GRAJMY
RAZEM”
KRS 0000613922

Papowo Toruńskie
ul. Sosnowa 21
87-148 Łysomice

Zławieś Mała
ul. Sosnowa 8
87-134 Zławieś Wielka

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.
Celem fundacji jest prowadzenie wszechstronnej
działalności na rzecz podnoszenia jakości życia
człowieka poprzez podnoszenie poziomu kształcenia
i promowanie przedsięwzięć zmierzających do
wzrostu świadomości społecznej w zakresie
tematyki dotyczącej procesu naturalnego uczenia się,
skutkującego podniesieniem poziomu pewności
siebie, sprzyjającego aktywizacji zawodowej i
społecznej człowieka oraz poprzez działanie na
rzecz upowszechniania wiedzy na temat doboru
właściwych metod pedagogicznych w procesie
nauczania dzieci, z uwzględnieniem poziomu ich
rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
1. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego,
2. Wspieranie działalności i rozwoju orkiestry dętej
gminy Zławieś Wielka,
3. Wspieranie aktywności artystycznej polskiego
społeczeństwa,
17

4. Umuzykalnianie społeczeństwa,
5. Upowszechnianie muzykowania na instrumentach
oraz śpiewu,
6. Zapoznanie z dorobkiem kultury narodowej i
twórcze zaangażowanie się w rozwój życia
kulturalnego,
7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i
obywatelskiej,
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych,
9. Wspieranie działalności kulturalnej szczególnie w
zakresie promocji i pomocy w rozwoju kariery
dzieci, młodzieży i dorosłych,
10. Szkolenia i wszelkiego rodzaju działania na
rzecz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i
wykładowców,
11. Zachęcanie społeczeństwa do uczestnictwa w
kulturze,
12. Ochrona przed zagrożeniami ze strony kultury
masowej,
13. międzynarodowa wymiana kultury i przybliżanie
Polakom sztuki innych narodów,
14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym,
15. Działania na rzecz wyrównywania dostępu do
edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i
dorosłych z małych miast i wsi,
16. Promocja kultury polskiej za granicą,
17. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
18. Propagowanie zdrowego trybu życia,
18

28.

32

FUNDACJA MEDIUM
KRS 0000610842

Złotoria,
ul. 8 Marca nr 28
87-162 Lubicz

19. Integracja międzypokoleniowa,
20. Promowanie idei edukacji przez całe życie,
21. Prowadzenie działalności edukacyjnej na
każdym etapie rozwoju człowieka,
22. Rozwijanie i promowanie wartości
patriotycznych, chrześcijańskich i rodzinnych,
23. Zapoznanie z dorobkiem kultury i sztuki
narodowej, szczególnie dzieci i młodzieży,
24. Przeciwdziałanie marginalizacji kulturalnej grup
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
osób niepełnosprawnych, środowisk
patologicznych i marginalizowanych,
25. Działanie na rzecz integracji lokalnego
środowiska artystycznego,
26. Organizowanie konkursów i olimpiad wiedzy,
27. Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i
dorosłych,
28. Prowadzenie i organizowanie wolontariatu,
29. Prowadzenie Biura Fundacji.
1. Inicjowanie i wspieranie wśród młodzieży idei
rzetelnego, profesjonalnego dziennikarstwa i
mediów, rozwijanie zainteresowań społeczeństwa w
dziedzinie mediów;
2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych
technologii oraz nowatorskich rozwiązań w ogólnie
pojętym rozwoju mediów;
3. Popularyzacja idei twórczego korzystania z
mediów: bezstronnego, uczciwego,
odpowiedzialnego dziennikarstwa, krzewienia
umiejętności zawodowych oraz świadomego odbioru
przekazów medialnych;
4. Rozwijanie i umacnianie postaw przestrzegania
19

29.

33

FUNDACJA LEVER
KRS 0000629473

Zamek Bierzgłowski
ul. Mieszka I nr 2
87-152 p-ta Łubianka
INFO@LEVER.EDU.PL
WWW.LEVER.EDU.PL

standardów etycznych jako podstawowej wartości
działalności w mediach oraz postaw nastawionych
na aktywne współdziałanie w rozwoju
nowoczesnych mediów;
5. Rozpowszechnianie zasad dotyczących
komunikacji medialnej;
6. Wspieranie inicjatyw młodzieży w sferze edukacji
w zakresie mediów i realizacji projektów
medialnych;
7. Przyczynianie się do podnoszenia umiejętności
społecznych młodzieży poprzez prace w grupie,
komunikacje interpersonalna, autoprezentacje i
stworzenia warunków do włączenia się młodzieży w
lokalną działalność publiczną;
8. Wspieranie i realizowanie zadań związanych z
rewitalizacją i odbudową zabytków kultury i
historii.
Celem fundacji jest:
1) działanie na rzecz szerzenia nauki, oświaty i
edukacji,
2) działanie oraz inspirowanie działań w kierunku
ograniczenia bezrobocia,
3) doskonalenie kwalifikacji oraz aktywizacja
zawodowa osób poszukujących zatrudnienia ze
szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentów i absolwentów
uczelni wyższych,
4) doskonalenie kwalifikacji osób zatrudnionych
oraz prowadzących działalność gospodarczą,
5) wspieranie organizacji oraz przedsiębiorstw
działających na rzecz celów i idei promowanych
przez fundacje,
20

30.

34

FUNDACJA CENTRUM
EDUKACJI MŁODZIEŻY
“CEM”
KRS 0000456207

Górsk
ul. Ks. B. Markiewicza 9
87-134 Zławieś Wielka
email: NP29@wp.pl
www.gorsk.org.pl

6) aktywny udział w przemianach systemu
szkolnictwa wyższego,
7) rozwój idei przedsiębiorczości na terenie całego
kraju oraz wspieranie działalności wspomagającej
rozwój gospodarki,
8) popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz
praktycznych w zakresie szerzenia i modernizacji
edukacji, przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji zawodowej osób młodych,
9) świadczenie usług w zakresie pośrednictwa
pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa
zawodowego,
10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich w tym także
działań wspomagających rozwój demokracji oraz
działań wspomagających rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych,
11) promowanie szeroko pojętej integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
pomiędzy społeczeństwami,
promowanie idei i organizacji wolontariatu.
Celem fundacji jest:
1. działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w
zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju
kariery dzieci, młodzieży i dorosłych;
2. organizacja
zajęć
edukacyjnych
oraz
rekreacyjnych
dla
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności z rodzin wieloproblemowych i
wielodzietnych;
3.promocja i organizacja wolontariatu;
4.zapoznanie się z dorobkiem kultury narodowej i
twórcze zaangażowanie się w rozwój życia
21

kulturalnego;
5. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i
obywatelskiej;
6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych;
7. tworzenie i realizowanie programów w zakresie
prowadzonej
przez
Fundacje
działalności
charytatywnej;
8.ochrona i promocja zdrowia;
9.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
10.działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11.wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;
12.pomoc Polonii i Polakom za granicą;
13.przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym;
14.działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
15.promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
16.działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania
kontaktów
i współpracy
między
społeczeństwami;
17.prowadzenie
działalności
turystycznej
i
krajoznawczej;
18.dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa,
szczególnie dzieci i młodzieży;
19.promowanie idei edukacji przez całe życie;
20.prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym
etapie rozwoju człowieka;
21.organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
22.zapoznanie z dorobkiem kultury i sztuki
narodowej, szczególnie dzieci i młodzieży;
22

23.organizowanie konkursów i olimpiad wiedzy.
31.

35

FUNDACJA AKTSHOW
KRS0000646532

87-140 Chełmża
ul. Bydgoska 41B

1.pielegnowanie, promowanie i wspieranie kultury,
sztuki jak również ochrona dóbr kultury i tradycji,
2.promowanie interesujących zjawisk kultury
światowej w Polsce,
3.podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej i kulturowej,
4.rozwijanie i umacnianie postaw
nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,
5.wspieranie działań przyczyniających się do
budowania porozumienia ponad
podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi,
ekonomicznymi, pokoleniowymi,
6.wspieranie inicjatyw lokalnych służących
powstawaniu sztuki i kultury,
7.popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i
sztuki współczesnej,
8.promocja młodych talentów,
9.inicjowanie wszelkich form twórczego
współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami
mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,
10.stwarzanie warunków do współistnienia i
wzajemnego oddziaływania na siebie różnego
rodzaju aktywności artystycznych, w
szczególności takich jak teatr, cyrk, muzyka,
plastyka, film, taniec,
11.skupianie wokół idei fundacji szerokiego ruchu
twórców, artystów, uczonych i animatorów
23

32.

36

Fundacja UBUNTU. Jestem,
ponieważ jesteśmy
KRS 0000651481

87-126 Obrowo
ul. Rysia, nr 18
UBUNTU.OBROWO@GMAIL.COM
WWW.UBUNTU.EDU.PL

kultury, kształtowanie i rozwój świadomości
kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza
poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie
nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych
oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na
społeczeństwo,
12.popularyzowanie różnych form kultury wśród
różnorodnych grup społecznych, wyodrębnianych w
szczególności ze względu na kryterium wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży
oraz osób starszych,
13.promocja i organizacja wolontariatu.
1.Celem Fundacji są zadania w zakresie:
a) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;
c) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
d) działalności charytatywnej;
e) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
f) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży;
g) promocji i organizacji wolontariatu;
h) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
i) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011r.
o działalności leczniczej;
j) działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
24

33.

37

FUNDACJA SOL OMNIA

ul. Słoneczna, nr 10A, lok.

wykluczeniem społecznym;
k) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
l) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
m) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości;
n) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych;
o) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
p) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
g) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
r) turystyki i krajoznawstwa;
s) upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich;
t) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
u) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym;
v) działalności wspomagającej rozwój techniki,
wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
w) działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w
zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
Celem fundacji jest prowadzenie wszechstronnej
25

REGIT
KRS 0000547514

15,
Górsk,
87-134 Zławieś Wielka

34.

38

FUNDACJA POMOCY
SPOŁECZNEJ "OKRUSZEK
SZCZĘŚCIA"
KRS: 0000667946

ul. Toruńska nr 56,
87-162 Lubicz Dolny

35.

39

FUNDACJA „AD ARMA”
KRS: 0000534772

ul. Dolina Drwęcy 4
87-162 Krobia
gm. Lubicz

działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie:
1) rozwoju konkurencji gospodarki,
2) budowy nowoczesnej infrastruktury,
3) poprawy jakości życia Polaków.
1. Organizowanie życia społecznego, sportowego
dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dla osób
niepełnosprawnych,
- wpieranie przedsięwzięć działalności sportowowychowawczej,
- wspieranie organizacyjne i finansowe kontaktów z
klubami polskimi i zagranicznymi;
2. Wspomaganie, zapobieganie i przeciwdziałanie
alkoholizmowi i narkomanii;
3. Udzielanie wszechstronnej pomocy ludziom
znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej, bytowej i losowej;
4. Organizowanie, współorganizowanie działań
charytatywnych;
5. Promocja idei wolontariatu;
6. Działania na rzecz promocji ekologii i ochrony
środowiska.
Celem fundacji jest działalność naukowa, oświatowa
i kulturalna w następującym zakresie:
1. Propagowanie sportów strzeleckich, prywatnego
posiadania broni.
2. Wspierania upowszechniania bezpiecznego
posługiwania się bronią.
3. Popularyzacji idei obrony terytorialnej i czynnej
obrony przed nielegalną napaścią.
4. Rozwijania i umacniania postaw nastawionych na
aktywną pomoc osobom zagrożonym rozbojem i
napaścią.
26
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FUNDACJA „WERWA”
KRS: 0000691576

5. Współpracy z organizacjami, których działalność
pozostaje zbieżna z działalnością Fundacji, a przede
wszystkim z podmiotami prowadzącymi działalność
naukową, nauko-techniczną, oświatową, edukacyjną,
kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
nakierowaną na krzewienie postaw społecznych i
patriotycznych.
6. Aktywność poprzez podejmowanie odpowiednich
inicjatyw oraz czynny udział w pracach organów
państwowych każdego szczebla, na zasadach i w
zakresie prawnie przewidzianym, w sprawach
wojskowych, dostępu do broni oraz wszelkich
innych związanych z obronnością kraju.
7. Krytyczna analiza i doradztwo w kształtowaniu
polityki obronnej kraju przedstawicielom władzy
wykonawczej oraz ustawodawczej.
8. Analiza zagrożeń tak istniejących, jak i nowo
powstających, w obszarze wojskowości i obronności
kraju.
Rogowo 48,
1.Wsparcie osób starszych lub wymagających
87-162 Lubicz
wzmożonej opieki, rodzin i osób w trudnej sytuacji
FUNDACJA.WERWA@WP życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
.PL
osób.
2.Przeciwdziałanie dyskryminacji różnych grup
społecznych.
3.Wsparcie integracji i reintegracji społecznej oraz
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym (przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu).
4.Poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad
osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z
niepełnosprawnościami.
27

5.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
w wieku emerytalnym.
6.Podejmowanie innych inicjatyw społecznych lub
edukacyjnych.
7.Działanie na rzecz rozwoju lokalnego i lokalnych
społeczności.
8.Propagowanie ekologicznego i zdrowego,
aktywnego stylu życia, propagowanie zdrowego
żywienia.
9.Organizowanie, propagowanie, popularyzowanie,
inicjowanie oraz wspieranie wszelkich zjawisk i
przedsięwzięć z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i
dziedzictwa przyrodniczego, a także podejmowanie
różnorodnych działań zmierzających do
podniesienia stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia.
10.Propagowanie walorów turystycznych i
krajobrazowych kraju, ze szczególnym
uwzględnieniem walorów województwa kujawskopomorskiego.
11.Prowadzenie działalności edukacyjnej,
kulturalnej i oświatowej.
12.Promocja rybactwa i produktów rybnych.
13.Działanie w sektorze rybackim na rzecz poprawy
warunków higieny, zdrowia ludzi i zwierząt oraz
jakości produktów, a także zmniejszenia
negatywnego oraz wspierania pozytywnego wpływu
gospodarki rybackiej na środowisko.
14.Organizowanie i prowadzenie zajęć
obejmujących ćwiczenia fizyczne.
15.Organizowanie gier i zabaw ruchowych dla
dzieci i młodzieży.
28
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FUNDACJA BARWY
POMOCY KRS: 0000707708

16.Organizowanie amatorskich zawodów i
rozgrywek sportowych.
17.Podejmowanie działań dla rozwoju i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
18.Organizowanie przedsięwzięć turystycznych,
krajoznawczych, wypoczynkowych.
ul. M. Reja 28
Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w
87-640 Czernikowo
zakresie: 1.pomocy społecznej, w tym pomocy
FUNDACJAWERWA@GM rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
AIL.COM
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2.wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3.działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
chorych i wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym różne formy
terapii; 4.tworzenie warunków opieki
zapewniających spokojne i godne życie osobom
starszym, o różnorodnym stopniu
niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku
podeszłego; 5.troska o wszechstronny rozwój i
wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności
praca na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem,
organizacja wypoczynku; 6.działalności
charytatywnej; 7. podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej; 8. ochrony i promocji
zdrowia; 9. działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych; 10. organizowanie szkoleń
przygotowujących wolontariuszy oraz członków
rodzin do pracy z osobami chorymi,
niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem
społecznym i wykluczonymi społecznie; 11.
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działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości; 13. działalności
wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej; 14. działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 15. nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania; 16. wypoczynku dzieci i młodzieży;
17. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego; 18. wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej; 19. ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego; 20. turystyki i krajoznawstwa; 21.
upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji; 22.
ratownictwa i ochrony ludności; 23. pomocy
ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 24.
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami; 25. promocji i organizacji
wolontariatu; 26. promocji rzeczypospolitej polskiej
za granicą; 27. działalności na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka; 28. przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym; 29.
działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, ustawy
z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
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publicznego i wolontariacie (tekst jednolity dz.u. z
2016, poz.1817 z późn.zm.) w zakresie określonym
w art. 4 ust.1, pkt 1-32 tej ustawy
38.
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FUNDACJA AKADEMIA
ROZWOJU ANNY
KRUSZYK
KRS: 0000723305

Łubianka
ul. Wichrowa 1
87-152 Łubianka

Do celów fundacji należą działania z zakresu:
edukacji nieformalnej, nauki, oświaty i
wychowania, rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym
uwzględnieniem kultury i historii regionu oraz
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości, upowszechniania i ochrony wolności i
praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspierających rozwój demokracji, działań na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
działalności wspierającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych, promocji i organizacji
wolontariatu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji, działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii
i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz
działalności na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn, porządku i bezpieczeństwa publicznego
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji
życiowej, działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, działalności charytatywnej,
ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
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FUNDACJA
BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA
KRS: 0000776838

40.
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FUNDACJA
„NAJLEPSZY PRZYJACIEL”

Stary Toruń
ul. Storczykowa 4,
87-134 Zławieś Wielka

Papowo Toruńskie
ul. Leśna 13

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy, działalności wspierającej technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe, wspieranie kształcenia i
doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wszelkich
osób pracujących zawodowo lub społecznie z
dziećmi i młodzieżą, prowadzenie wszelkiej
działalności na rzecz wspierania istniejącego
systemu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych ze
szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans
edukacyjnych między miastem a wsią, rozwoju
nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
1. Inicjowanie i wspieranie innowacyjnych
rozwiązań w dziedzinie edukacji;
2. Propagowanie krytycznego wykorzystania
nowoczesnych technologii w edukacji;
3. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
i innych osób związanych z systemem edukacji;
4. Rozwój edukacji, oświaty i wychowania, nauki i
kultury;
5. Upowszechnianie postaw nastawionych na
aktywne współdziałanie wszystkich środowisk
edukacyjnych;
6. Świadczenie pomocy na rzecz inicjatyw w
zakresie promocji nowoczesnych narzędzi i
koncepcji edukacyjnych;
7. Tworzenie platformy umożliwiającej współpracę
oraz wymianę doświadczeń osób
związanych z oświatą i wychowaniem
wprowadzających innowacje edukacyjne.
Celem Fundacji jest prowadzenie wszelkiej
działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej
32

KRS Nr 0000785737
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FUNDACJA „MIŁOŚNICY
HISTORII POLSKI-PIAST”
KRS 0000791716

87-148 Łysomice

mającej na celu ochronę i zapobieganie bezdomności
zwierząt, promowanie ekologii i ochrony
dziedzictwa przyrodniczego oraz podejmowanie
inicjatyw wspierających osoby starsze i samotne
poprzez propagowanie zwierząt i wolontariatu.

Turzno, ul. Gronowska 13
87-148 Łysomice

1. Ochrona historii, kultury i tradycji rzeczpospolitej
polskiej.
2. Podtrzymanie tradycji, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
oraz kulturowej.
3. Organizacja inscenizacji oraz rekonstrukcji
historycznych.
4. Organizacja słuchowisk, wykładów i paneli
dyskusyjnych promujących wiedze o polskiej
historii, kulturze i tradycji.
5. Promocja lokalnych grup i stowarzyszeń
pielęgnujących lub odtwarzających lokalne tradycje
ludowe.
6. Działalność charytatywna.
7. Promocja oraz wsparcie wolontariatu.
8. Współpraca z wydziałami polskich wyższych
uczelni zainteresowanymi tematyka historycznokulturalna oraz z polskimi instytucjami
pełniącymi opiekę nad zabytkami.
9. Inspirowanie działań interdyscyplinarnych,
skupianie wokół celów fundacji, twórców, artystów,
uczonych i działaczy w kraju i zagranica
oraz udzielanie im pomocy w aktywizowaniu do
działania na rzecz ochrony zabytków i promocji i
kultury i tradycji polskiej.
10. Ochrona dziedzictwa narodowego.
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11. Organizacja koncertów i festiwali muzyki w
szczególności nawiązujących do dawnych tradycji.
12. Wsparcie edukacji szkolnej i pozaszkolnej
zwłaszcza w zakresie edukacji historycznej.
13. Wsparcie i organizacja wypoczynku dla dzieci i
młodzieży.
14. Wsparcie rozwoju kultury fizycznej.
15. Wsparcie turystyki i krajoznawstwa.
16. Promocja polskiej kultury, tradycji oraz historii
wśród społeczeństwa.
17. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i
tworzenia grup rekonstrukcji historycznej.
18. Wsparcie szeroko pojętej archeologii
eksperymentalnej.
42
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FUNDACJA ‘WARTO
WALCZYĆ O SIEBIE”
KRS 0000820210

87-640 Czernikowo
ul. Ogrodowa 7 A

Głównym celem jest szerzenie aktywności fizycznej
w szczególności pole dance wśród dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych, zwłaszcza kobiet.
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„FUNDACJA NABIERZ
DUCHA”
KRS 0000820867

87-162 Lubicz Górny, ul.
Nowa 1

Fundacja została powołana do realizacji zgodnych z
podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej
celów społecznych i gospodarczo użytecznych,
opartych na chrześcijańskim systemie wartości w
szczególności:
1) Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
2) Działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
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3) Działalności charytatywnej;
4) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
5) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
6) Działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym;
7) Działalności na rzecz więźniów oraz ich
readaptacji w społeczeństwie;
8) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych, w tym także wspólnot
religijnych;
9) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży;
10) Nauki, oświaty, edukacji i wychowania;
11) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
12) Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;
13) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
14) Promocji i organizacji wolontariatu;
15) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym;
16) Upowszechniania ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
17) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
18) Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
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zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;
19) Wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej;
20) Działalności na rzecz ochrony środowiska;
21) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
22) Działalności na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych;
23) Działalności religijnej;
24) Działalności misyjnej.
44
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FUNDACJA
„HEARTLAND”
KRS 0000821213

87-152 Łubianka,
ul. Toruńska 1
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FUNDACJA ZIELONY
MOST
KRS 0000859518

87-148 Łysomice, ul.
Porzeczkowa 12

Działalność charytatywna i edukacyjna związana ze
zdrowiem i ochroną życia zwierząt bezdomnych,
porzuconych, źle traktowanych - przywracanie
zwierzętom zgodnie z ich możliwościami
sprawności fizycznej oraz psychicznej do
normalnego życia i pracy-propagowanie pracy z
końmi zgodnie ze zdrowiem oraz możliwościami
fizycznymi i psychicznymi – propagowanie idei
humanitarnego podejścia do zwierząt – działania
związane z ochroną środowiska - propagowanie
zdrowego trybu życia.
a) ochrona środowiska naturalnego, zasobów
przyrodniczych i kulturowych; b) rozwój
działalności na rzecz ochrony środowiska; c)
współpraca z władzami miast, gmin, powiatów i
województw w zakresie ekologii; d) inicjowanie i
wspieranie działań w sferze gospodarki
energetycznej, odnawialnych źródeł energii zgodnie
36
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FUNDACJA DAR ŚW.
JANA PWAŁA II
KRS 0000863814

87-165 Wielka Nieszawka,
ul. Narcyzowa 12

z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju;
e) poprawa środowiska życia w miastach i wsiach;
f) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i
obywatelskich; g) udzielanie wsparcia osobom
zainteresowanym rozwiązaniami proekologicznymi;
h) rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz
zrównoważonego rozwoju; i) organizowanie
konferencji, szkoleń, prezentacji i innych akcji o
charakterze informacyjno-edukacyjnym; j)
popularyzacja zdrowego i zrównoważonego trybu
życia.
Celem fundacji jest działalność w zakresie kultury,
kultu religijnego, wychowania i oświaty realizowana
przez podjęcie w kraju i za granicą aktywności
zmierzających w szczególności do:
1.upwszechnienia dziedzictwa św. Jana Pawła II i
promocji ideałów papieskich.
2.kształcenia i wychowania w duchu nauk św. Jana
Pawła II.
3.krzewienia kultu Maryi i modlitwy różańcowej.
4.szerzenia
zasad
chrześcijańskich
w
społeczeństwie.
5.popularyzacji polskiej historii i kultury narodowej.
6.propagowania tradycyjnych wzorów życia
społecznego, w tym ochrony rodziny i życia.
7.promowania
postaw
patriotycznych
i
obywatelskiego zaangażowania.
8.
ochrony wartości
kultury polskiej
i
chrześcijańskiej.
9.organizacji i prowadzenia spotkań, wydarzeń,
wykładów o charakterze naukowym, historycznym,
patriotycznym,
obywatelskim,
kulturowym,
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wychowawczym,
oświatowym,
religijnym,
moralnym i filozoficznym.
10.wykonywania prac redakcyjnych,
publicystycznych i wydawniczych w zakresie
realizacji celów statutowych.
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FUNDACJA
GEEKWORK
KRS 0000867152

87-134 Czarnowo
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FUNDACJA POMOCY
PRAWNEJ AD REM
KRS 0000707331

87-162 Złotoria,
ul. K. Wielkiego 15 A

Celami fundacji są edukacja w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej oraz
wspieranie przedsiębiorczości w obszarze pracy
zdalnej, a także promocja pracy zdalnej jako formy
zatrudnienia dla osób o zróżnicowanej sytuacji
społecznej i życiowej oraz jako sposobu organizacji
pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach
pozarządowych oraz instytucji publicznych
Celami fundacji są :a) ochrona prawna
konsumentów oraz osób pokrzywdzonych czynami
nieuczciwej konkurencji. b) ochrona prawna osób
pokrzywdzonych i poszkodowanych przez
podmioty profesjonalne .c) pomoc prawna osobom
ubogim, starszym, będącym w trudnej sytuacji
życiowej .d) wyrównywanie szans stron stosunku
prawnego poprzez wsparcie prawne słabszej strony
tego stosunku, w szczególności konsumentów w
starciu z podmiotami profesjonalnymi oraz osób
pokrzywdzonych i poszkodowanych przez te
podmioty .e) wytaczanie powództw sądowych na
rzecz podopiecznych fundacji w celu ochrony ich
praw .f) przyłączanie się do procesów sądowych w
celu ochrony prawnej słabszej strony stosunku
prawnego, w szczególności konsumentów ,osób
pokrzywdzonych i poszkodowanych przez
podmioty profesjonalne. g) podejmowanie inicjatyw
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na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa .h)
promocja i organizacja wolontariatu
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FUNDACJA ROZWOJU
CZŁOWIEKA
KRS 0000889018

87-134 Pędzewo 70 B

1. wspieranie, rozwój oraz promocja sportu i kultury
fizycznej
2.upowszechnianie kultury, sztuki, dziedzictwa
kulturowego i tradycji
3.promowanie ekologii, ochrona dziedzictwa
przyrodniczego oraz środowiska
4.
podtrzymywanie
tradycji
narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez
upowszechnianie sportu i kultury fizycznej
5.upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej
i sportu jako przeciwdziałanie patologiom
społecznym
6. propagowanie i promocja sportu oraz aktywnego
wypoczynku przez: a) promowanie zdrowego
odżywiania b) promocja terapii uzależnień c)
propagowanie rozwoju edukacji zdrowotnej,
sportowej w szkołach d) organizowanie i
sponsorowanie zawodów sportowych
7.inicjowanie i wspieranie działalności służącej
rozwojowi turystyki
8.promowanie regionu oraz jego mieszkańców
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FUNDACJA
PROMOCJI 87-134
Rozgarty,
ZDROWIA
I
SZTUKI ul. Zielona Polana 17 c
SKRZYDŁA
KRS 0000889853

1. organizowanie, wspomaganie i promowanie
inicjatyw w zakresie szeroko pojętego zdrowia
publicznego, w tym profilaktyki prozdrowotnej, ze
szczególnym
uwzględnieniem
osób
niepełnosprawnych oraz seniorów, strona 3 z 6
2. organizowanie, wspomaganie i promowanie
inicjatyw w zakresie rozwoju nauk o sztuce i
tradycjach kulturalnych,
3. krzewienie informacji o sztuce i tradycjach
kulturowych,
4. prowadzenie działań propagujących zdrowy styl
życia,
5.obejmowanie różnymi formami wsparcia, w tym
zwiększenie aktywności społecznej, seniorów,
6. inicjowanie i współpraca w zakresie szeroko
pojętych działań edukacyjnych, szkoleniowych i
szkoleniowo-doradczych,
7. działalność oświatowa, naukowa i naukowotechniczna,
8.działalnosc w zakresie badawczo-rozwojowym,
badan naukowych, wspierania innowacji, rozwoju
technologicznego i transferu technologii,
9. organizowanie, wspomaganie i promowanie
inicjatyw w zakresie rozwoju nauk medycznych, a
także krzewienie informacji medycznej w
środowiskach poza medycznych i medycznych, a
także szeroko rozumianej tematyki medycznej wśród
społeczeństwa,
10. wszechstronna działalność w zakresie kultury i
sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem wpierania
młodych artystów,
11.inicjowanie
i
współuczestnictwo
w
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upowszechnianiu mobilności geograficznej, ze
szczególnym
uwzględnieniem
mobilności
geograficznej młodzieży oraz osób w trudnej
sytuacji zawodowej,
12. wspieranie edukacji ekologicznej i ochrony
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł
energii,
13. wspieranie nowoczesnej edukacji w zakresie
podstaw
prozdrowotnych,
kształtowania
kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej,
przedsiębiorczości, ekspresji kulturalnej, nauk
matematyczno-przyrodniczych, technicznych, itc i
języków obcych,
14. prowadzenie działań propagujących rozwój
sportu i kultury fizycznej i turystyki, promocja
aktywnego wypoczynku zdrowego trybu życia, w
tym odżywiania,
15. obejmowanie różnorodnymi formami wsparcia
osób o niskich kwalifikacjach, dotkniętych
ubóstwem, dyskryminowanych na różnych polach
oraz utrudnionym dostępie do usług społecznych,
16. inicjowanie i współpraca w obszarze rozwoju
przedsiębiorczości,
17.wspieranie rozwoju przedsiębiorstw w Polsce i na
świecie, w szczególności sektora msp,
18. kształtowanie świadomego społeczeństwa
obywatelskiego i wspieranie sektora organizacji
pozarządowych,
19. inicjowanie i współpraca na międzynarodowym
polu w zakresie wszystkich celów statutowych
fundacji.
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FUNDACJA
KATHARSIS 87-125 Osiek nad Wisłą, ul. celem fundacji jest inicjowanie, wspieranie,
KRS 0000612873
Wypoczynkowa 11
tworzenie i opisywanie działań artystycznych
zaangażowanych społecznie, w szczególności
teatralnych oraz oddziaływanie poprzez sztukę w
sferze pożytku publicznego w zakresie:
1) działalności na rzecz integracji społecznej osób
zmarginalizowanych lub zdegradowanych
społecznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
oraz na rzecz jednoczenia i socjalizacji różnych
środowisk oraz grup wiekowych;
2) działalności na rzecz promocji równych szans
kobiet i mężczyzn;
3) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym m.in. walki z alkoholizmem ,
narkomanią , przemocą w rodzinie, przemocą
słowną, przemocą wśród nieletnich, cyberprzemocą;
5) rozszerzenia i podnoszenia świadomości
społecznej w zakresie ochrony środowiska, ekologii,
praw zwierząt;
6) działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
pielęgnowania i podtrzymywania tradycji w różnej
jej przejawach i formach;
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7) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ,
nieuleczalnie chorych;
10) działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym, aktywacji osób starszych,
propagowania i wcielenia w życie prawa do godnego
i pogodnego starzenia się;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych;
12) promocji organizacji wolontariatu;
13) propagowania, ochrony i upowszechniania
prawa do wolności oraz swobód obywatelskich
każdego człowieka;
14) budzenia świadomości i wrażliwości na drugiego
człowieka, przeciwdziałania nietolerancji,
ksenofobii, rasizmowi ;
15) działalności naukowej, badawczej, wspierania
działalności oświatowej oraz prowadzenie
programów edukacyjnych, w szczególności
w zakresie edukacji oraz badań nad sztuką.
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