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FUNDACJE ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM 

Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU OLESKIEGO – według stanu na dzień 19.03.2018 r. 

 

Lp. Nazwa organizacji  Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

1. Fundacja Imienia 

Bożeny i Andrzeja 

Krupów w Kowalach 

46-320 Praszka 

Kowale 

ul. Wieluńska 1A 

0000045389 Wspieranie artystów w doskonaleniu zawodowym 

oraz rozwoju intelektualnym, wspieranie działań w 

zakresie ochrony zabytków i środowiska, niesienie 

pomocy osobom dotkniętym klęskami 

żywiołowymi, udzielanie pomocy dzieciom 

dotkniętym chorobami, a także szpitalom i 

placówkom medycznym, świadczenie pomocy 

placówkom oświatowo-wychowawczym. 
 

 

2. Fundacja „Memento” na 

Rzecz Odnowy 

i Utrzymania 

Europejskiego 

Dziedzictwa Kultury 

46-300 Olesno 

Rynek 24 

0000196883 Celem Fundacji „Memento” na Rzecz Odnowy 

i Utrzymania Europejskiego Dziedzictwa Kultury 

jest odnowa i utrzymanie europejskiego 

dziedzictwa kultury, w postaci cmentarzy, 

pomników, parków, pałaców, zamków, kościołów, 

kaplic i innych tego typu obiektów, bez względu na 

narodowość i wyznanie religijne. 

 

 

3. Fundacja „Wszyscy 

Razem” im. Św. Jana de 

la Salle 

46-310 Gorzów Śląski 

Uszyce 18/19 

tel.: 34/359 33 23 

http://www.braciaszkolniuszyce.org/ 

0000289411 Celem Fundacji jest udzielanie pomocy osobom 

niepełnosprawnym w zakresie: 

a) pomocy społecznej, w tym w szczególności 

pomocy opiekuńczo-wychowawczej dla osób 

będących w trudnej sytuacji życiowej; 

b) edukacji, oświaty i wychowania; 

c) ochrony i promocji zdrowia; 

d) terapii i rehabilitacji ruchowej; 

e) krajoznawstwa oraz wypoczynku; 

f) rozwój i wspieranie podmiotów ekonomii 

społecznej oraz osób wykluczonych społecznie. 

Fundacja 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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Lp. Nazwa organizacji  Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

4. Fundacja Prodiagnostics 46-300 Olesno 

ul. Reymonta 6/2 

 

0000415800 Celami Fundacji są: 

1) pozyskiwanie sprzętu dla służby zdrowia i za 

granicą; 

2) rozwijanie kontaktów z krajowymi 

i zagranicznymi środowiskami o podobnym do 

Fundacji profilu działania. 

 

 

5. Fundacja EBE – 

Energia, Edukacja, 

Ekologia 

46-375 Pludry 

ul. Tartaczna 4 

0000477885 Cele Fundacji: 

1. Propagowanie oraz wspieranie idei innowacji 

w społeczeństwie oraz gospodarce. 

2. Inicjowanie i wspomaganie współpracy 

badawczo-rozwojowej z ośrodkami naukowymi 

o charakterze rozwojowym oraz innowacyjnymi 

w dziedzinie nowych technologii, odnawialnych 

źródeł energii oraz w sektorze przedsiębiorstw. 

3. Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć 

o charakterze innowacyjnym na rynku finansowym 

i kapitałowym. 

4. Wspieranie i propagowanie wszechstronnego 

rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz 

sportowego w społeczeństwie z uwzględnieniem 

osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie 

zagrodzonych lub wykluczonych. 
 

 

6. Fundacja Piotra Klera 46-380 Dobrodzień 

ul. Piastowska 68 

0000479521 Celami Fundacji są: 

1) stwarzanie i zapewnianie warunków dla 

krzewienia i propagowania postaw 

humanistycznych i prospołecznych; 

2) propagowanie postaw rozwoju i wspieranie osób 

szczególnie uzdolnionych w sztuce lub nauce 

poprzez działalność stypendialna oraz 

organizowanie ich promocji; 

Fundacja 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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Lp. Nazwa organizacji  Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

3) wspieranie przedsięwzięć mających za 

przedmiot oświatę, naukę i wychowanie oraz 

kulturę i sztukę; 

4) niesienie pomocy społecznej dla najuboższych 

osób i rodzin; 

5) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju 

i ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym 

działalność na rzecz osób chorych 

i niepełnosprawnych; 

6) stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju 

nauki i wiedzy o kulturze ze szczególnym 

uwzględnieniem wzornictwa oraz architektury 

wnętrz; 

7) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej 

i życiowej; 

8) prowadzenie działalności na rzecz 

upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej 

i sportu; 

9) prowadzenie działalności w zakresie pomocy 

ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

10) pomoc charytatywna dla potrzebujących; 

11) integracja społeczna i przeciwdziałanie 

bezradności, marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu; 

12) wspieranie działań na rzecz poprawy stanu 

zdrowia dzieci i młodzieży; 

13) przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

społecznej wśród dzieci i młodzieży; 

14) wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt 

potrzebny do prowadzenia przez nich działalności; 
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Lp. Nazwa organizacji  Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

15) ustanawianie stypendiów naukowych dla 

uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje 

nauczycieli (oraz mieszkańców); 

16) wspieranie programów innowacyjnych oraz 

autorskich realizowanych przez placówki 

oświatowe i wychowawcze; 

17) wspieranie lokalnej edukacji, w tym edukacji 

dorosłych; 

18) wspieranie działalności innych stowarzyszeń, 

w tym Ochotniczej Straży Pożarnej; 

19) organizowanie międzynarodowej wymiany 

i współpracy dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

7.  Fundacja Zielona Barć 46-300 Olesno 

ul. Młyńska 26 

0000595739 Celami Fundacji są: 

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycyjnego bartnictwa i pszczelarstwa jako 

tradycji narodowej. 

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego jakim są 

naturalne siedliska pszczoły miodnej. 

3. Promowanie wiedzy na temat bartnictwa 

i pszczelarstwa jako zawodu. 

4. Wszechstronna działalność promująca wiedze na 

temat bartnictwa i pszczelarstwa . 

5. Przywrócenie populacji dzikiej pszczoły 

miodnej w środowisku leśnym. 

6. Ochrona bioróżnorodności, tworzenie siedlisk 

przyjaznym pszczołom w warunkach miejskich, 

wiejskich oraz użytków leśnych. 

7. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju. 

 

 

8. Fundacja Rozwoju 

Artystycznego „Fabryka 

46-310 Gorzów Śląski 

ul. Krasickiego 8 

0000629236 Celem Fundacji jest: 

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
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Lp. Nazwa organizacji  Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

Muzyki” narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej; 

2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz języka regionalnego, ochrony 

i promocji zdrowia; 

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4. Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym; 

5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych; 

6. Wspieranie edukacji, nauki i oświaty w tym 

nowoczesnych form edukacji; 

7. Wychowanie i wypoczynek dzieci i młodzieży; 

8. Krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa 

narodowego na terenie kraju i za granica; 

9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

10. Promocja i organizacja wolontariatu; 

11. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

12. Działalność wspomagająca wystawianie 

przedstawień artystycznych; 

13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym; 

14. Aktywizacja zawodowa; 

15. Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku w zakresie 

określonym w pkt 1-15. 

 

9. Fundacja Akademia 46-310 Gorzów Śląski 0000661928 Celami Fundacji jest:  
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Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

Aktywnego 

Przedszkolaka „Lisek” 

Krzyżanowice 49 1. Wspieranie działań na rzecz integracji oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 

społecznościami. 

2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

3. Działalność promująca zdrowy styl życia 

poprzez wszelkie aktywności ruchowe. 

4. Prowadzenie działalności, która ma za zadanie 

być społecznie użyteczna w sferze publicznej. 

5. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz 

wspomaganie rozwoju sportu. 

 

 

10. Fundacja Wszyscy 

Jesteśmy Aniołami 

46-320 Praszka 

ul. Kopernika 10E/51 

0000643308 1. Niesienie pomocy dzieciom w Afryce. 

2. Wspieranie szkół i ośrodków wychowawczych 

w krajach afrykańskich. 

3. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie 

mogących realizować swoich przedsięwzięć 

z uwagi na niedostatek środków finansowych. 

4. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom 

medycznym w krajach afrykańskich. 

5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie 

upowszechniania profilaktyki zdrowotnej w 

krajach afrykańskich. 

6. Edukacja dzieci i młodzieży w Polsce 

i w Afryce w zakresie niesienia pomocy, tolerancji 

i poznawania swoich kultur. 

 

 

 


