,
Fundacje
Lp.
Nazwa organizacji
1 Fundacja “Misericordia”
0000066321
5.12.2001

Adres, telefon, mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Zarząd

Cele:
Prezes: Kazimierz Gorlewicz
propagowanie idei pomocy społecznej ochrony zdrowia i życia;
Członek: Mirosława Laszczka
udzielanie pomocy materialnej oraz otaczanie opieką osób znajdujących się w
Członek: Tadeusz Obuchowski
trudnych sytuacjach życiowych;
279 38 67
finansowanie budowy obiektów użyteczności publicznej w tym domów spokojnej
starości, ochrony zdrowia i obiektów kultu religijnego;
279 37 21
Osiągnięcia:
fundacja.misericordia. - utworzenie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Górkach.

ul. Malborska 18
82-500 Kwidzyn

kwidzyn@interia.pl

2

Fundacja Opiekuńcza
IP - Kwidzyn S.A.

ul. Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn
279 81 65
279 87 01

OPP
0000051280
21.11.2001

malgorzata.rylko@
ipaper.com

Cele:
udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
działalność charytatywna;
ochrona i promocja zdrowia;
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
wspieranie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji;
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
udzielanie pomocy finansowej i rzeczowych osobom pokrzywdzonym w zakresie
zdarzeń losowych takich jak śmierć, kalectwo, długotrwała choroba, pożar, klęska
żywiołowa;
udzielanie pomocy finansowej w postaci zapomóg lub zakupu żywności osobom
samotnie wychowującym dzieci i osobom znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
Osiągnięcia:
sfinansowanie rozbudowy i modernizacji oddziałów szpitala powiatowego w
Kwidzynie i Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Górkach,
pomoc 2500 osób w leczeniu i rehabilitacji (finansowanie),
zakup sprzętu medycznego dla placówek służby zdrowia,
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
Nagrody:
2002 - za styl wrażliwości społecznej,
2005 – honorowa nagroda Starosty Kwidzyńskiego

Prezes: Małgorzata Ryłko
Wiceprezes: Bogumiła Dacka
Sekretarz: Alicja Dolewska
Członek: Waldemar Polowczyk
Członek: Adam Sawka

1

Lp.
Nazwa organizacji
3 Lokalna Fundacja
Filantropijna “Projekt”
0000093022
5.03.2002

Adres, telefon, mail
ul. Warszawska 14
82-500 Kwidzyn

696 012 932
info@fundacjaprojekt.pl
lffprojekt@ckj.edu.pl

4
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Fundacja “OŚWIATA”
w Kwidzynie

ul. Chopina 4
82-500 Kwidzyn

0000061949
21.11.2001

2612287

Fundacja
“Dobro Chorego”
0000027155
21.08.2001

kss.kwidzyn@idsl.pl

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
Halina Pelcer (UM)

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Zarząd

Cele:
Prezes: Mieczysław Dzikowski
Działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Członek: Justyna Liguz
ziemi kwidzyńskiej i przyległych do niej obszarów przez finansowanie działań w
Członek: Ewa Romanowzakresie:
Pękal
- ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
- kultury, sportu i turystyki;
- ochrony środowiska;
- programów naukowo-badawczych, oświaty, edukacji i wychowania;
- poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu;
Inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i
rozwiązywaniu zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej;
Pozyskiwanie funduszy pochodzących ze źródeł prywatnych, zarządzanie nimi i
rozdzielanie na cele charytatywne wymieniane wyżej.
Osiągnięcia:
Nagroda Burmistrza 2004;
Nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu 2003.
Cele:
Prezes: Edward Suczyński
udzielanie pomocy materialnej placówkom oświatowo – wychowawczym;
Członek: Bogdan Mielczarek
unowocześnianie bazy dydaktycznej placówek;
Członek: Krystyna Jędraszko
finansowanie inwestycji oświatowo – wychowawczych;
Członek: Katarzyna Strzelecka
udzielanie pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
Świątkowska
pomoc finansowa i organizacyjna nauczycielom prowadzącym działalność
Członek: Piotr Wiśniewski
innowacyjną.
Osiągnięcia:
przydzielanie stypendiów uczniom i nauczycielom,
prowadzenie placówek niepublicznych,
opracowanie raportów na temat działalności szkół i przedszkoli, organizowanie
przedstawień.
Cele:
Prezes: Zdzisław Żywicki
- organizowanie i finansowanie wyposażenia zakładów służby zdrowia rejonu i miasta
Członek: Wojciech Kowalczyk
Kwidzyna w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, leczniczą i reanimacyjną;
Członek: Mirosław Górski
- nieodpłatne udostępnienia placówkom lecznictwa opieki społecznej niezbędnych leków,
odzieży i żywności;
- udzielanie osobom chorym, jak również ich rodzinom pomocy materialnej w postaci
pożyczek, zapomóg i świadczeń rzeczowych;
- udzielanie materialnego wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym
działalność zbieżną z celami fundacji.
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Nazwa organizacji
Adres, telefon, mail
ul. Połomskiego 4/27
Fundacja Rozwoju
Warmii, Powiśla i Żuław 82-500 Kwidzyn
00000902209
13.02.2002

7

Fundacja Pomocny
Remont
0000162116
20.05.2003

8.

Fundacja Powiślańska
0000246448
5.12.2005

ul. Kościuszki 43
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Zarząd

Prezes:Lech Rogaczewski
Cele:
Członek:Manfred Ortman
- popieranie i promocja rozwoju kulturalnego i gospodarczego regionu Warmii, Powiśla Członek: Jerzy Fryc
i Żuław,
-propagowanie idei integracji europejskiej, w szczególności współpracy Polski i Niemiec,
- udzielanie pomocy uczniom szkól podstawowych i średnich w procesie kształcenia
i zdobywania wiedzy,
- prowadzenie działań wspomagających finansowo i rzeczowo placówki służby zdrowia ,
--udzielanie pomocy materialnej osobom o niskich dochodach i znajdujących się w
trudnych warunkach materialnych.
Cele:
Prezes: Wiesława Łaszcz
- pomoc w odnawianiu mieszkań niezamożnym lokatorom mieszkań czynszowych poprze Marek Urbański
pozyskiwanie środków od firm i osób prywatnych
Piotr Bęski

261 41 93

Cele:
Prezes: Jerzy Luty
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwój świadomości Członek: Bogdan Koziarski
narodowej, obywatelskiej, kulturalnej;
Członek: Jerzy Ostrowski
- działalność charytatywna; ochrona i promocja zdrowia;
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
277 42 43
- promocja zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
fundacja.powislanska@ - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
interia.pl
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
jerzy.luty@interia.pl
- upowszechnianie kultury i sportu
- ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
miedzy społeczeństwami;
- wspieranie działań innowacyjnych i rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy;
- wspierani programów naukowo – badawczych, oświaty, edukacji, wychowania i sportu;
- wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i zdegradowanych;
- dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami fundacji.

ul. Grunwaldzka 42
82 – 420 Ryjewo

3

Lp.
9.

Nazwa organizacji
Fundacja Rodzina
EDIEGO
0000296801
11.01.2008

10.

Fundacja Wspierania
Społeczności Lokalnych
SAPERE AUDE

Adres, telefon, mail
ul. Staszica 56/11
82 – 500 Kwidzyn
664 488 680

Okrągłą
ul. KrętaŁąka
9 40
82 – 522
500 Sadlinki
Kwidzyn

272 25 81
0000313228
10.09.2008

biuro@fundacja.
kwidzyn.pl

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Zarząd

Cele:
Prezes: Maciej Pasieka
- pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotkniętym chorobą,
Wiceprezes: Emilia Osmańska
- zapewnienia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym przede wszystkim z
Członek: Agnieszka Szaturska
hipoterapii i dogoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi,
- popierania i upowszechniania hipoterapii i dogoterapii jako metod
rehabilitacji w wybranych schorzeniach u dzieci i młodzieży,
-walki o prawa niepełnosprawnych dzieci i pomoc w odnalezieniu przez nie radości życia,
- objęcie hipoterapią i dogoterapią jak największej ilości potrzebujących jej pacjentów,
- troski o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych.
Cele:
Członek
Prezes: Ilona
zarządu:
Miklewicz
Ilona
- działalność oświatowa i edukacyjna;
Miklewicz
Dyrektor: Magdalena
- krzewienie idei kultury fizycznej i sportu;
Członek
Szachmytowska
zarządu: Magdalena
- ochrona i promocja zdrowia;
Szachmytowska
Członek: Artur Szachmytowski
- szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wspomaganie inicjatyw społeczności
Członek: Jacek Miklewicz
lokalnych;
- kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości europejskiej;
- eliminowanie nierówności społecznych w zakresie dostępu do edukacji, informacji,
ochrony zdrowia, pracy.

4

Lp.
11.

Nazwa organizacji
Regionalne Centrum
Wspierania Inicjatyw
Lokalnych DELTA
0000352060
22.03.2010

12.

Fundacja EDUKACJA
0000362475
6.08.2010

Adres, telefon, mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Zarząd

Cele:
Prezes: Violetta Krupińska
Wiceprezes: Grażyna Kominek
Odział w Kwidzynie: - inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych działaniach życia
społecznego,
ul. Żeromskiego 46 - działanie ukierunkowane na wyrównywanie szans społecznych, aktywację zawodową i
82 – 500 Kwidzyn
społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- profilaktyka i terapia uzależnień,
- działania zmierzające do zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez
pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
Oddział Mareza
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
ul. Długa 73
- propagowanie wiedzy z zakresu organizacji, przedsiębiorczości i zarządzania,
82 – 500 Kwidzyn
- działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów między społeczeństwami,
promocji Unii Europejskiej i jej wkładu w rozwój Pomorza i Polski,
55 613 16 00
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
- upowszechnianie, promowanie i wymiana informacji na temat alternatywnych źródeł
881 633 838
energii, możliwości ich zastosowania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i
oszczędzania energii, planowania energetycznego oraz szeroko rozumianej kogeneracji,
biuro@fundacjadelta.pl - edukacji i podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczących zastosowań
alternatywnych i odnawialnych źródeł energii,
- działalność w zakresie ochrony środowiska i wspieranie inicjatyw społecznych,
www.fundacjadelta.pl
- prowadzenie działań i programów służących źródłom energii odnawialnej i
alternatywnej,
- współpraca z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami edukacyjnymi w zakresie
energetyki i odnawialnych źródeł energii, możliwość działań na rzecz poprawy
efektywności energetycznej i oszczędzania energii, planowania energetycznego oraz
szeroko rozumianej kogeneracji,
- poprawa efektywności energetycznej i oszczędności energii, planowania
energetycznego, zastosowań alternatywnych i odnawialnych źródeł energii oraz
integrowanie lokalnych społeczności wokół tego celu,
- zmiana zachowań społeczności lokalnej w kierunku oszczędzania energii,
- reprezentacja i obrona interesów fundacji,
- działanie na rzecz awansu cywilizacyjnego, poprawy jakości życia na Pomorzu,
- eliminowanie nierówności społecznych w zakresie dostępu do edukacji, informacji,
ochrony zdrowia, pracy.

ul. Staszica 10A/40
82 – 500 Kwidzyn

Cele:
- działalność edukacyjna, oświatowa i kulturalna,
- wspomaganie inicjatyw społeczności lokalnej,
- eliminowanie nierówności społecznych w zakresie dostępu do edukacji, informacji,
ochrony zdrowia i pracy,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność charytatywna,
- krzewienie kultury fizycznej i sportu,
- kształtowanie świadomości europejskiej, postaw patriotycznych.

Prezes: Elżbieta Rakowska –
Kiliszek
Zastępca Prezesa: Beata Scholz

5

Lp.

Nazwa organizacji

Adres, telefon, mail

13. Kwidzyńskie Towarzystwo ul. Drzymały 36A
82 – 500 Kwidzyn
Pływackie
0000383880
15.04.2011

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Zarząd

Cele:
Prezes: Artur Szachmytowski
- krzewienie idei kultury fizycznej i sportu;
Wiceprezes: Magdalena
- ochrona i promocja zdrowia;
Szachmytowska
- działalność oświatowa, edukacja i kulturalna;
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport;
- nauka pływania dzieci, młodzieży i dorosłych;
- popularyzacja pływania jako dyscypliny sportowej;
- popularyzacja innych sportów wodnych oraz innych form aktywności;
- rozpowszechnianie pływania jako formy spędzania wolnego czasu;
- rozpowszechnianie pływania jako sposobu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
- szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wspomaganie inicjatyw społeczności
lokalnych;
- eliminowanie nierówności społecznych w zakresie dostępu do sportu, edukacji,
informacji, ochrony zdrowia, pracy.
Cele:

14

Fundacja „Nadzieja dla
wszystkich”
0000445854
31.12.2012

ul. Odrowskiego 10/2 - wspieranie, otaczanie opieką i dbanie o rozwój intelektualny i społeczny osób
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
82-500 Kwidzyn

Prezes: Elżbieta Senderek

Wiceprezes: Krzysztof
- działalność kulturalna i rozrywkowa, w szczególności działalność muzyczna,
- pielęgnowanie tradycji lokalnej i regionalnej,
Raczyński
- wzmacnianie więzi miejscowej ludności,
Działalność na rzecz zwiększenia grona sympatyków i miłośników piosenki ludowej,
biesiadnej i podwórkowej,
- popularyzacja i rozwój muzyki, śpiewu, gry na instrumentach wśród społeczności
lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- organizowanie festynów, biesiad, festiwali, i innych imprez społeczno – kulturalnych,
- rozwój integracji międzyludzkiej, międzypokoleniowej oraz na rzecz mniejszości
narodowych,
- działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów i osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, m. In. bezdomnych, seniorów, dzieci z terenów
zagrożonych bezrobociem kulturalnym,
- rozwój kompetencji osób współpracujących z fundacją oraz wspierających działalność
fundacji
- reprezentowanie interesów fundacji wobec organów administracji państwowej, instytucji
publicznych i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

6
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Nazwa organizacji

Adres, telefon, mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Zarząd

Cele:

15.

Fundacja Zdrowe Życie ul. Piękna 2
„SALUBITER VIVERE” 82 – 500 Kwidzyn
Kwidzyn
0000450345
7.02.2013

- profilaktyka zdrowia,
- szerzenie wiedzy związanej z profilaktyką zdrowia metodami naturalnymi,
- wspieranie wszelkich działań w zakresie profilaktyki zdrowia,
- ochrona środowiska,
- integracja społeczności wokół zagadnienia ochrony środowiska i naturalnych metod
profilaktyki zdrowia,
- walka z bezrobociem i ubóstwem jako czynnikami obniżającymi świadomość
profilaktyki zdrowia,
- wyrównywanie poziomu wiedzy z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowia,
- integracja środowisk związanych z propagowaniem i stosowaniem naturalnych metod
profilaktyki zdrowia,
- podnoszenie poziomu świadomości wszelkich środowisk z zakresu naturalnych metod
prozdrowotnych i profilaktyki zdrowia,
- łączenie metod profilaktyki zdrowia z metodami utrzymującymi naturalne piękno
człowieka, jego urodę,
- Kwidzyn wolny od raka do 2020 roku,
- Polska wolna od raka do 2030 roku,
- współpraca z organizacjami, instytutami, rządami, koalicjami, które mają podobne cele
statutowe w Polsce i za granicą,
- udział w konkursach grantowych, których celami są cele zbieżne ze statutem fundacji,
- edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowia,
- profilaktyka zdrowia obejmująca najnowsze odkrycia naukowe, między innymi w
dziedzinie medycyny komórkowej
- badania naukowe w dziedzinie profilaktyki zdrowia oraz rozpowszechnianie wyników
tych badań.

Prezes: Roman Szałapski
Członek zarządu: Joanna
Szałapska
Członek zarządu: Barbara
Szałapska
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Nazwa organizacji

16.

Fundacja M.A.P.A
OBYWATELSKAMIEJSCE,AKTYWNOŚĆ,
PARTYCYPACJA,
ANIMACJA
0000505232
8.04.2014

Adres, telefon, mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

ul. Odrowskiego 4/19 Cele:
- budowanie świadomości i aktywności społeczeństwa obywatelskiego,
82-500 Kwidzyn

665 017 503
m.wojnicz@
mapaobywatelska.org.pl

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
-działalność charytatywna,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturalnej,
- działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych,
-ochrona i promocja zdrowia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w praktyce
gospodarczej,
- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- wypoczynek dzieci i młodzieży
-kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrody,
-turystyka i krajoznawstwo,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne,
- obronność państwa i dział. sił zbrojnych RP,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji,
-ratownictwo i ochrona ludności,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą,
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
- promocja RP za granicą,
- upowszechnianie i ochrona praw konsumenta,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- pomoc polonii i Polakom za granicą,
- działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona
praw dziecka,
-przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie
określonym w pkt 1-32.

Zarząd
Prezes: Piotr Stec
Wiceprezes: Marta Wojnicz
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Nazwa organizacji

Adres, telefon, mail

PROECO
ENGINEERING
INNOVATION

Obory 22/3

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

17.

82-500 Kwidzyn

0000504855
9.04.2014

18.

Fundacja

ul. Piłsudskiego 22/2

„Nieoczekiwana Podróż” 82-500 Kwidzyn
0000508428
8.05.2014

anna.borzeszkowska@
gmail.com

Zarząd
Prezes: Paweł Rudnik

- wspieranie młodych, ambitnych osób w rozwoju kariery zawodowej, pomysłach oraz
Wiceprezes: Marcin Skibowski
wyborze ścieżki życiowej,
- otwieranie na nowe możliwości rozwoju i poszerzanie horyzontów kreatywnych ludzi,
- wspieranie, opiniowanie, wykorzystanie najlepszych inicjatyw proekologicznych w skali
ogólnopolskiej,
- inicjowanie i wspieranie nowoczesnych działań na polu nowych technologii,
- tworzenie nowych technologii,,
- działania na rzecz młodzieży, społeczności studenckiej, działalność edukacyjna,
- edukacja ekologiczna, wspieranie, inicjowanie i propagowanie działań na rzecz ochrony
środowiska,
- promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych we współpracy z sektorem
przedsiębiorstw,
- wspieranie i rozwijanie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i
alternatywnych,
- działania na rzecz integracji środowisk
Działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób dotkniętych lub
zagrożonych chorobami onkologicznymi oraz na rzecz ich rodzin i osób wspierających,
Prezes: Anna Borzeszkowska
m.in. poprzez:

Członek zarządu: Irena Michna
- promocję problematyki onkologicznej,
- edukację w zakresie onkologii zorientowaną na różne środowiska społeczne,
- promocję oraz edukację z zakresu zdrowego trybu życia oraz zapobiegania chorobom Członek zarządu: Monika
Rybicka
onkologicznym oraz cywilizacyjnym,
- stworzenie forum wymiany doświadczeń między pacjentami, ich rodzinami oraz
personelem medycznym,
- organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji, pikników, rajdów itp.,
- współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi badania
kliniczne w dziedzinie onkologii,
- stworzenie forum wsparcia psychospołecznego dla pacjentów,
- stworzenie funduszu wspierającego, współfinansującego ponadstandardowe leczenie
chorych
- prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, wydawniczej, multimedialnej
na wszelkich nośnikach, propagującej zdrowy styl życia,
- organizację akcji badań profilaktycznych w zakresie onkologii,
- promocja i organizacja wolontariatu.
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Nazwa organizacji

Adres, telefon, mail

19.

Fundacja Edukacji

Rudniki 26

i Rozwoju „FLOW”

82-420 Ryjewo

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

0000484361

www.fundacja-flow.pl

9.10.2014

20.

Ogólnopolska Fundacja
Rozwoju Młodzieży
0000558547

ul. Piłsudskiego 22/9
82-500 Kwidzyn

Zarząd
Prezes: Marta Oklińska

- prowadzenie i propagowanie nowoczesnych, innowacyjnych form edukacji dzieci,
młodzieży i dorosłych,
-wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w rozwoju osobistym i społecznym,
-wspieranie młodzieży i dorosłych w budowaniu i zmianie ścieżek kariery
zawodowej,
- aktywizacja i inne działania adresowane dla osób bezrobotnych i poszukujących
pracy,
- psychoprofilaktyka i psychoterapia,
- krzewienie idei integralności osobistej i społecznej,
- kultywowanie i promowanie tradycji lokalnych, w tym rękodzielnictwa i kuchni,
- propagowanie i wykorzystywanie tradycyjnego rękodzieła (m.in. haftu, tkactwa,
garncarstwa), a także innych form rękodzieła jako sposobów na wyrażanie siebie,
a także kultywowanie tego rodzaju aktywności jako uzupełnienia naszej tożsamości
w świecie,
- popularyzowanie zasad zdrowego, ekologicznego żywienia jako elementu ochrony
i promocji zdrowia,
- popularyzacja wiedzy psychologicznej, przydatnej w codziennych relacjach,
- wspieranie rozwoju intelektualnego, zawodowego i społecznego osób
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- propagowanie historii i kultury mennonickiej.

Wiceprezes: Marta MazurSudoł

Cel fundacji:

Prezes: Piotr Majda

Członek: Agnieszka Kuczyńska

- działalność oświatowa, kulturalna, i sportowa, szczególnie w zakresie tworzenia,
Wiceprezes: Wojciech Klusek
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych na
rzecz dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także wspieranie Sekretarz: Karol Gużyński
dzieci oraz rodzin i osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej.

piotrmajda@o2.pl

18.05.2015

21.

Fundacja SMYK

ul. Piłsudskiego 28

0000566492

82-500 Kwidzyn

8.07.2015

elatsmyk@o2.pl

Cel fundacji:

Prezes: Elżbieta Trynda

- wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie Wiceprezes: Paweł Trynda
kształcenia, wychowania, edukacji i edukacji pozaformalnej, poradnictwa zawodowego,
rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego, wyrównywania szans
edukacyjnych, aktywizacji społecznej i obywatelskiej.
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Nazwa organizacji

Adres, telefon, mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Zarząd

Cele:

22. Fundacja „POMAGAMY” Mątowskie Pastwiska
38
0000549887

82-420 Ryjewo

27.03.2015

- pomoc ludziom bezdomnym,
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej,
- pomoc byłym więźniom opuszczającym zakłady karne,
- ułatwianie powrotu do społeczeństwa osobom, które zaprzestały pić alkohol,
- podejmowanie działań na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie (bezdomni,
alkoholicy, narkomani) w zakresie reedukacji,
- psychologiczne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, zagrożonych patologią
społeczną oraz niepełnosprawnych,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
i dysfunkcyjnych,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Prezes: Eugeniusz Nadolski
Członek zarządu: Małgorzata
Pesta
Członek zarządu: Wioleta Anna
Nadolska

Cele:

23.

Fundacja „Kulturalne
Horyzonty”

ul. Sybiraków 8/46
82-500 Kwidzyn

- popieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży i społeczności lokalnej, a zwłaszcza
działalności kulturalnej, teatralnej, sportowej, naukowej, edukacyjnej i kulturalnej na
rzecz rozwoju kultury i sztuki w Kwidzynie oraz na terenie całego kraju.

Prezes: Daria Krupa
Członek zarządu: Henryk Krupa

0000574246
4.09.2015

11
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Nazwa organizacji

24.

Fundacja „Kosmos Wolna Szkoła”
0000586204
16.11.2015

Adres, telefon, mail
ul. Targowa 26/2
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

Zarząd
Prezes: Helena Roszak

- inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
Wiceprezes: Katarzyna
społecznego, szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, edukacji, w Wołoszko
ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej,
- propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym
Członek zarządu: Oliwia
poradnictwie obywatelskim,
Ochocińska
- popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
Członek zarządu: Jacek
- propagowanie poszanowania praw dziecka, jego talentów, rozwijania pasji i rozwoju
osobistego,
Wiśniewski
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa,
naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej, sportu,
edukacji, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- działanie na rzecz integracji Dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i
wykluczeniem społecznym,
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji (wyrównywanie szans tych rodzin i osób),
- aktywizacja i pomoc osobom niepełnosprawnym,
- prowadzenie terapii, warsztatów artystycznych,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działanie w sferze turystyki osób niepełnosprawnych.
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Nazwa organizacji

Adres, telefon, mail

25. Fundacja Most Szacunku – ul. Długa 73
„Pons reverentiae”
82-500 Kwidzyn
0000602845
17.02.2016

26. Fundacja „Żyć zgodnie” ul. Zacisze 16
0000612095
12.04.2016

82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

Zarząd
Prezes: Beata Kupś

- pomoc społeczna i charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Wiceprezes: Anna Puchalska
życiowej,
-wyrównywanie szans społecznych kobiet, mężczyzn i dzieci oraz młodzieży, osób
Sekretarz: Andrzej Mamajek
niepełnosprawnych i chorych,
- działalność charytatywna na rzecz kobiet, mężczyzn i dzieci oraz młodzieży, osób
niepełnosprawnych i chorych,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo
organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne,
- dokształcanie fundatorów, członków fundacji i kadr własnych,
- działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu
współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, promocji
zdrowia, oświaty i wychowania Dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym ciężko lub
nieuleczalnie chorych, a także pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie
środowisk,
- inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań o ochronie praw i wolności dzieci i
młodzieży, ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej,
- propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii dla rozwoju psychicznego i
fizycznego osób potrzebujących,
- popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
- rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,
- działalność na rzecz organizacji, których celem statutowym jest działalność społeczna,
charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, promocji, i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej i
rehabilitacji,
- tworzenie warunków opieki, które zapewniają spokojne i godne życie osobom
potrzebującym, w tym starszym i niepełnosprawnym.

Celem fundacji jest pomoc osobom zażywającym i uzależnionym od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych, ich rodzinom oraz realizacja programów w dziedzinie
profilaktyki uzależnień, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób
uzależnionych i ich rodzin.

Prezes: Marek Kuncicki
Wiceprezes: Piotr Świtajski
Sekretarz: Magdalena Socha
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Adres, telefon, mail

27. Fundacja „Miodne życie” ul. Wojska Polskiego
26

0000629333
22.07.2016

82-550 Prabuty

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele :

Zarząd
Prezes: Grzegorz Gintowt

- utworzenie, pielęgnacja oraz rozwój pszczelarskiej ścieżki edukacyjnej „Miodne życie”, Wiceprezes: Maciej Gintowt
- ochrona oraz zwiększanie populacji owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej,
- upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
- ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
- promowanie ekologii,
- promowanie zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia,
- gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczaniem na
organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska,
- wspieranie lokalnych inicjatyw, służących ochronie pszczół lub innych zwierząt,
- zwiększanie świadomości społecznej w zakresie roli pszczół w przyrodzie,
- ochrona lasów,
- promowanie oraz wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii,
- zwiększanie zalesiania, zadrzewiania,
- edukacja w zakresie ochrony środowiska.
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28.

Fundacja
„PHASMA-MUSIC”

Adres, telefon, mail
ul. Ślepa 6/5
82-500 Kwidzyn

0000629871
1.08.2016

29.

Fundacja
„Oswoić czas”

Cele:

693 118 818

Zarząd
Prezes: Beata Glinka

- wspieranie, promowanie i popularyzowanie muzyki oraz pogłębianie i poszerzanie
wiedzy na jej temat,
- popularyzacja, wspieranie i promowanie muzyki różnych stylów, epok i gatunków
w zakresie muzyki poważnej, rozrywkowej i ludowej,
- popularyzacja, wspieranie i promowanie przedsięwzięć łączących różne rodzaje sztuk
takich jak teatr, taniec, pantomima, muzyka, plastyka i film,
- działania na rzecz rozwoju kultury i edukacji muzycznej oraz twórczości artystycznej,
w szczególności sztuki współczesnej,
- działanie na rzecz kultywowania i upowszechniania narodowego i światowego dorobku
muzycznego,
- inicjowanie i wspieranie działań szerzących wiedzę społeczną o roli kultury muzycznej
w zbliżeniu narodów, tworzenia wspólnego dziedzictwa Europy,
- wspieranie działań badawczych oraz stworzenie technicznego zaplecza, służącego
utrwalaniu i promowaniu dzieł muzycznych wraz z działalnością fonograficzną,
- wspieranie idei ponadgranicznej współpracy oraz rozwijania nowych projektów
muzycznych i artystycznych w konwencji nowych form sztuki,
- skupianie wokół idei fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie
kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi,
- promowanie postawy obywatela kultury, świadomego uczestnika i twórcy życia
kulturalnego społeczeństwa jako uzupełnienie polityki społecznej państwa,
- wspieranie rozwoju indywidualnych talentów muzycznych,
- wspomaganie instytucji muzycznych,
- wspomaganie szkolnictwa muzycznego,
- fundowanie stypendiów, koncertów, nagrań muzycznych, wydań nut, partytur i książek
o tematyce muzycznej,
- promocja solistów i zespołów,
-popularyzacja i upowszechnianie kultury muzycznej,
-wspieranie popularyzacji przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym spektakli
teatralnych, wystaw plastycznych, fotograficznych, prezentacji filmowych i innych.

ul. Kochanowskiego Cele:
- aktywizacja osób starszych, pobudzanie ich do podejmowania działań sprzyjających
34
biuro@oswoicczas.pl

0000549912

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

zdrowiu fizycznemu, psychicznemu, poprawy sprawności fizycznej i kondycji,
- działania na rzecz pogłębiania integracji z rówieśnikami, ale również tworzenia
i zacieśniania więzi między pokoleniami.

Prezes: Joanna Gnitecka-Lech
Wiceprezes: Marcin Serocki
Członek zarządu: Czesława
Gnitecka

www.oswoicczas.pl

18.03.2016
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Adres, telefon, mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

30. Fundacja „Ja tu jestem”

ul. Ogrodowa 2
82-500 Kwidzyn

0000654153
13.01.2017

31.

Fundacja „Wihayster”

Dankowo 2A
82-500 Kwidzyn

0000667945
14.03.2017

32.

Fundacja „Poparzeni”

ul. Chmielna 4

0000675395

82-500 Kwidzyn

27.04.2017 r.

Zarząd
Prezes: Marcin Ostrowski

Prowadzenie działalności ukierunkowanej na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem
Wiceprezes: Alina Niszczak
społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie
i z zaburzeniami rozwojowymi w zakresie:
Sekretarz: Joanna Wicik
- działalności społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
- działalności charytatywnej,
-ochrony i promocji zdrowia,
-działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- prowadzenia opieki dziennej,
- rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej.
Cele:
- działalność na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i ekonomicznego społeczności Prezes: Katarzyna Bednarek
lokalnych,
Członek zarządu: Iwona
- upowszechnianie kultury, tradycji, sztuki i dziedzictwa kulturowego,
Wasążnik
- promowanie uczestnictwa w kulturze
- inicjowanie i wspieranie edukacji artystycznej i kulturalnej,
Członek zarządu: Krzysztof Lis
- rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnej i promowanie idei
wielokulturowości,
- inicjowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi turystyki,
- promowanie regionu Powiśla oraz jego mieszkańców,
- propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości,
- inicjowanie i wspieranie działań służących podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji obywateli,
- inicjowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
- promowanie ekologii i ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju,
- promowanie kultury fizycznej i sportu,
- inicjowanie i wspieranie działań charytatywnych.
Cele:
- pomoc psychologiczna, medyczna, rehabilitacyjna oraz prawna dzieciom, młodzieży i
dorosłym, którzy doznali uszkodzenia ciała na skutek poparzenia,
- działalność edukacyjna w zakresie wiedzy o konsekwencjach przeżycia traumy po
oparzeniu ciała dla funkcjonowania człowieka

Prezes: Jolanta Golianek
Członek zarządu: Jarosław
Waśkiewicz
Członek zarządu: Magdalena
Raniszewska
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33.

Fundacja „AKUKU”

ul. Kasprowicza 27

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

82-500 Kwidzyn
0000675395
27.04.2017

Zarząd
Prezes: Dagna Zachorowska

- upowszechnianie edukacji, w tym niepełnosprawnych z poszanowaniem praw dziecka,
Wiceprezes: Paulina Miller
zgodnie z ideą J. Korczaka, M. Montessori, R. Steinera oraz skandynawskiego modelu
edukacji,
Sekretarz: Karolina Szczepańska
- zwiększanie oferty edukacyjnej i terapeutycznej o zajęcia terapeutyczne, warsztaty,
szkolenia oraz podnoszenie jakości kształcenia i edukacji,
- propagowanie idei naturalnego wychowywania w nurcie RB i PBP, rodzicielstwa
partnerskiego i ekologicznego, rozpowszechniania idei karmienia piersią, NHN oraz
BLW,
- inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia
społecznego: ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, edukacji, w ochronie życia
rodzinnego, profilaktyce społecznej, wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie
pojętym poradnictwie obywatelskim,
- działalność na rzecz organizacji wspierających: działalność naukową, naukowotechniczną, oświatową, kulturalną ,w zakresie kultury fizycznej, sportu, edukacji, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- działanie na rzecz edukacji, integracji i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym, m.in. dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
z zaburzeniami rozwoju, zachowania ,emocji, mowy oraz specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi lub utrudniającymi realizację obowiązku nauki,
- działanie na rzecz osób zaangażowanych w rozwój, wychowanie i edukację dzieci i
młodzieży, w tym dzieci i młodzieży wspomnianych wyżej,
- propagowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej stosowanej analizy zachowania,
- propagowanie wiedzy o zaburzeniach rozwojowych oraz ułatwianie procesu
diagnostycznego i terapeutycznego,
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji w wyrównywaniu szans, w procesie
diagnozy i terapii oraz wspieranie pracy i edukacji terapeutów,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- propagowanie wiedzy na temat edukacji poprzez organizowanie staży,
- działanie w sferze turystyki osób niepełnosprawnych,
- ochrona i promocja zdrowia.
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