
INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU STOWARZYSZEŃ/FUNDACJI Z TERENU  

MIASTA GORZOWA WLKP. 

• FUNDACJA ROZWÓJ PLUS – zadaniami priorytetowymi jest realizacja celów, które mają wpływ na 

poziom zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia, resocjalizację oraz wyrównywania 

szans, w tym: pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, działalność charytatywna, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych 

praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocja i organizacja 

wolontariatu, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka. Fundacja świadczy pomoc społeczną na rzecz kobiet samotnie 

wychowujących dzieci. Organizuje przedsięwzięcia mające za przedmiot naukę, edukację, oświatę 

i wychowanie. Podejmuje działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych. Organizuje 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży. przeciwdziała patologiom społecznym.  

 

• FUNDACJA AD REM - celem fundacji jest niesienie pomocy wszystkim, którzy tej pomocy 

potrzebują, w tym szczególnie osobom ze środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem 

społecznym. Fundacja prowadzi działania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, w tym  pomoc 

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

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, działalność charytatywną, działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka,  działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, instytucji pomocowych, kulturalnych, oświatowych, itp.,  działalność z zakresu 

wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, działalność z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

 

• FUNDACJA SEKWOJA JANA NOWAKA (NIEPEŁNOSPRAWNI) - niesie pomoc osobom 

niepełnosprawnym, kalekim, dzieciom chorującym na różne schorzenia, rodzinom żyjącym w 

ubóstwie, ludziom starym, którzy ulegli różnym sytuacjom losowym. staramy się przyczyniać do 

likwidacji wszelkiego typu barier architektonicznych w obiektach użyteczności 

publicznej. zwalczamy dyskryminację osób niepełnosprawnych, starszych i kalekich. pomagamy w 

uzyskaniu przez osoby niepełnosprawne sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego, ułatwiającego 

wykonywanie samodzielnych czynności życiowych. 



• FUNDACJA SERCE NA DŁONI - Fundacja prowadzi działalność w zakresie: niesienia wszechstronnej 

pomocy osobom i rodzinom, które z powodu ubóstwa, choroby, kalectwa lub tragicznych zdarzeń 

losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi działalność w zakresie; 

 - pomocy społecznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, 

 - działalności charytatywnej, 

 - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i kalekich, 

 - edukacji i wypoczynku dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, 

Środki pieniężne otrzymuje od osób fizycznych i prawnych oraz aukcji prac artystycznych, zbiórek 

podczas koncertów i bali charytatywnych. Działalność Fundacji wsparło tysiące i osób fizycznych i 

prawnych. Środki gromadzone są także przez zaangażowanie osób niepełnosprawnych oraz ich 

rodzin i przyjaciół. Współpracuje także z artystami, i sportowcami m.in. z Tomaszem Gollobem 

celem udzielania pomocy ludziom chorym. Organizuje bale charytatywne min. z członkami 

Polskiego Związku Łowieckiego z których dochód przeznaczamy dla sierot lub chorych i ubogich 

dzieci. 

• STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA - celem stowarzyszenia jest 

niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują. prowadzenie 

działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie m.in: prowadzenia jadłodajni dla ubogich, 

noclegowni/schroniska, ogrzewalni dla bezdomnych, banku żywności, zbiórek rzeczowych, 

żywnościowych i finansowych, banku chleba, ośrodka kolonijnego i wypoczynkowego, 

prowadzenie łaźni dla ubogich,  udzielania pomocy rzeczowej, żywnościowej i finansowej dla ludzi 

ubogich, dotkniętych wypadkami losowymi, bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin 

wielodzietnych, poszkodowanych, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz opuszczających 

placówki penitencjarne, udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie 

świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenie pomocy terapeutycznej, pomocy psychologicznej i 

logopedycznej, materialnej, organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek i obozów, półkolonii i 

kolonii, prowadzenie dożywiania, pomocy w nauce i profilaktyki uzależnień. 

 Dane 2016 

Jadłodajnia dla ubogich przy ul. Chodkiewicza 20  

wydaje - obiady, a na weekend - prowiant; w 2016 roku wydano 1628 obiadów osobom  

skierowanym przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie;  

dodatkowo w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 obiady wydawano 20 osobom pokrzywdzonym  

przestępstwem i członkom ich rodzin. 

Dział Pomocy Rzeczowej udzielił w 2016 roku pomocy rzeczowej w zakresie m.in.  odzieży, obuwia, 

pościeli, mebli, przedmiotów i sprzętu RTV i  AGD – 3500 rodzinom, 



Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 pomocą objęto 183 

osoby, w tym 106 osób zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych,48 osób 

pozbawionych wolności,  9 członków rodzin osób pozbawionych wolności i 20 członków rodzin 

osób zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych.  

Wydano:  

• 364 paczki żywnościowe, 

• 336  paczek ze środkami czystości i higienicznymi, 

• 800 biletów MZK, 

• 21 osobom udzielono pomocy rzeczowej (m. in.: meble, odzież), 

• 15 osobom dzielono schronienia z całodobowym wyżywieniem (3 kobiety i 12 mężczyzn) 

• 33 osobom przeprowadzono terapię grupową w zakładzie karnym, 

• 55 osobom zrealizowano 50 godzin porad prawnych, 

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 pomocą objęto 363 

osobom.  Zrealizowano: 

• 1.256 godzin porad prawnych w Regionalnym Ośrodku Społeczno – Zawodowym przy ul. 

Słonecznej 63 oraz w Punkcie Wsparcia Obywatelskiego  przy ul. Jagiełły 15, 

•  1144 godziny porad psychologicznych w Regionalnym Ośrodku Społeczno – Zawodowym oraz 

w Punkcie Wsparcia Obywatelskiego, 

• 624 godziny pomocy terapeutycznej, 

• 5 504 godzin pracy osób pierwszego kontaktu, 

• 1789 godzin dyżurów telefonicznych, 

• 12 osobom udzielono schronienia z pełnym wyżywieniem, 

• 20  rodzin objęto pomocą w zakresie dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych , 

• rozdysponowano  14 636  sztuk biletów MZK (2 687 karnetów i 1201 biletów jednorazowych0, 

• 20 osób miesięcznie korzystało z bonów obiadowych, 

• 398 osób/ rodzin pokrzywdzonych otrzymywało regularnie paczki żywnościowe, 

• 273 osoby/ rodziny osób pokrzywdzonych udzielano pomocy w zakresie odzieży, bielizny, 

obuwia, środków czystości i higieny osobistej 

Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO) – udzielono pomocy 1417 

osobom w zakresie doradztwa i pomocy urzędowo obywatelskiej, poradnictwa  prawnego, pomocy w 

pisaniu pism urzędowych i użytkowych (m.in. CV, podań, próśb, pozwów, wypełnianie druków 

urzędowych), pomocy w poszukiwaniu ofert pracy, wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych 

i zawodowych. 



 

Program „Żółty Talerz” – Fundacja Kulczyk – pomoc w dożywianiu dzieci.  

Pomoc uzyskało 740 dzieci ze szkół i przedszkoli  Gorzowa Wlkp. 

 2017 ( styczeń- czerwiec) 

Jadłodajnia dla ubogich przy ul. Chodkiewicza 20 – wydano 726 obiadów, 

Dział Pomocy Rzeczowej – udzielono pomocy 1200 osobom 

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej - pomocą objęto 66 osób, 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym - pomocą objęto 172 rodziny.   

Zrealizowano: 

• 660 godzin porad prawnych w Regionalnym Ośrodku Społeczno – Zawodowym przy ul. 

Słonecznej 63 oraz w Punkcie Wsparcia Obywatelskiego  przy ul. Jagiełły 15, 

•  798 godzin porad psychologicznych w Regionalnym Ośrodku Społeczno – Zawodowym oraz w 

Punkcie Wsparcia Obywatelskiego, 

• 2 839 godzin pracy osób pierwszego kontaktu, 

• 1728 godzin dyżurów telefonicznych, 

• 7 osobom udzielono schronienia z pełnym wyżywieniem, 

• rozdysponowano  3 200  sztuk biletów ulgowych MZK, 

• 231osób/ rodzin pokrzywdzonych otrzymywało regularnie paczki żywnościowe, 

• 130 osoby/ rodziny osób pokrzywdzonych udzielano pomocy w zakresie odzieży, bielizny, 

obuwia, środków czystości i higieny osobistej 

Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO) – udzielono pomocy 784 osobom 

 

• TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII - celem towarzystwa jest przeciwdziałanie 

uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz 

przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności. Towarzystwo 

wspierania i upowszechniania kulturę fizyczną i sport, rekreację, turystykę i krajoznawstwo. 

Organizuje  wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy 

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

edukacji, oświaty i wychowania. Do zadań Towarzystwa należy m.in.: kształtowanie właściwych 

postaw społecznych poprzez m.in. informowanie społeczeństwa o charakterze zjawiska 

uzależnień, szczególnie od narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz możliwościach przeciwdziałania 

tym uzależnieniom i redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przed ich 

wykluczeniem społecznym poprzez redukcję bezrobocia, inicjowanie uchwalania aktów prawnych 



i opiniowania ich projektów zmierzających do ograniczenia uzależnienia od narkotyków, alkoholu, 

nikotyny i innych substancji psychoaktywnych; ułatwia osobom uzależnionym i zagrożonym 

uzależnieniem oraz ich otoczeniu dostępu i korzystania z odpowiedniej pomocy. 

•  Działania Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na rzecz 

wsparcia rodziny: 

Rok 2016: 

1. Działanie Świetlicy „Gniazdo” -  specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i 

młodzieży w wieku 11 – 18 lat (20 osób). Placówka działa przez cały rok we wszystkie dni 

robocze. Realizuje program wychowawczo – profilaktyczny, program współpracy z rodzinami 

podopiecznych i program współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

2. Działanie Punktu Konsultacyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin. 

3. Realizacja programu „Fred goes Net” – terapia krótkoterminowa dla młodych osób 

eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi 

4. Prowadzenie grupy postrehabilitacyjnej „Fenix” dla osób po terapii i ich rodzin 

5. Współpraca ze szkołami w zakresie edukacji rodziców 

6. Współpraca z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie 

7. Współpraca z Fundacją Ad Rem – organizacja zbiórek żywności dla rodzin i osób 

potrzebujących wsparcia 

8. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 

 

Rok 2017 (I półrocze): 

1. Działanie Świetlicy „Gniazdo” -  specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i 

młodzieży w wieku 11 – 18 lat (25 osób). Placówka działa przez cały rok we wszystkie dni 

robocze. Realizuje program wychowawczo – profilaktyczny, program współpracy z rodzinami 

podopiecznych i program współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

2. Organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych Świetlicy „Gniazdo” 

3. Działanie Punktu Konsultacyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin 

4. Realizacja programu „Fred goes Net” – terapia krótkoterminowa dla młodych osób 

eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi 

5. Realizacja szkolenia „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 

6. Prowadzenie grupy postrehabilitacyjnej „Fenix” dla osób po terapii i ich rodzin 

7. Współpraca ze szkołami w zakresie edukacji rodziców 

8. Współpraca z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie 

9. Współpraca z Fundacją Ad Rem – organizacja zbiórek żywności dla rodzin i osób 

potrzebujących wsparcia 



10. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 

 

• FUNDACJA CZYSTA WODA - fundacja czysta woda znajduje się w Gorzowie wlkp., w województwie 

lubuskim w Polsce, została założona aby pomagać ludziom oraz środowisku naturalnemu w tych 

coraz trudniejszych czasach.  

Fundacja organizowała takie wydarzenia jak: Gorzowskie Zaduszki, integracyjne warsztaty 

międzypokoleniowe „Ocalić od zapomnienia”, konferencję młodzieży „Wakacje bez zagrożeń”, 

Konferencje Kobiet,  co roku fundacja ,,Czysta Woda’’ organizowała ponad 150 paczek 

świątecznych dla Wolontariuszy Fundacji, Pionierów Naszego Miasta, Dzieci Wojny oraz młodych 

gorzowian będących w trudnej sytuacji materialnej. Zapewnia także letni wypoczynek dla dzieci i 

młodzieży pochodzących z najuboższych rodzin organizowany w okresie przerwy wakacyjnej. 

• „STOWARZYSZENIE RÓWNI WOBEC PRAWA” W GORZOWIE WLKP. realizowało i realizuje  zadania 

publiczne dotowane przez Wojewodę Lubuskiego oraz przez  Zarząd Województwa Lubuskiego jak 

również udziela porady prawne wolontarystycznie.  

Stowarzyszenie działa na rzecz obywateli miasta Gorzowa i okolic poprzez poradnictwo 

obywatelsko – urzędowe, prawne i psychologiczne na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji 

życiowej, zagrożonych patologiami i wykluczonych społecznie oraz na rzecz seniorów 

niesamodzielnych przebywających w domu. 

Udzielono pomocy i konsultacji ok. 500 snobom z problemami dotyczącymi: niealimentacji, 

oszustwa, przemocy w rodzinie, gróźb karalnych, pobicia, nękania, czynności przeciwko wolności 

seksualnej, spadków i darowizn, spraw mieszkaniowych, mobbingu, reklamacji zakupionych 

towarów, kredytów, spraw majątkowych i komorniczych, odszkodowań i naruszenia dóbr 

osobistych. 

 

• FUNDACJA NA PROSTEJ - promocja zdrowia, profilaktyka zdrowotna, - ochrona zdrowia, zwłaszcza 

zdrowia psychicznego oraz pomoc psychologiczna, - wykonywanie działań z zakresu pomocy i 

opieki społecznej na rzecz całej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, - 

prowadzenie działalności leczniczej, - wszechstronna pomoc człowiekowi znajdującemu się w 

trudnej sytuacji życiowej, - działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami 

psychicznymi, problemami wychowawczymi, demoralizacją, zagrożonych uzależnieniem, 

wykluczeniem społecznym, uzależnionych, nieprzystosowanych, wykluczonych i 

wykorzystywanych społecznie, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym, żyjących z hiv, dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych oraz ze środowisk zaniedbanych społecznie. 

 



• FUNDACJA POZYTYWKA - celem fundacji jest pomoc osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży oraz 

osobom niepełnosprawnym - wykluczonym społecznie, w tym wywodzącym się ze środowisk 

zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym. Zakres działalności Fundacji Pozytywka: 

wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowia, 

działalność na rzecz integracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, doradztwo zawodowe i poradnictwo, szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji, 

kreowanie i współtworzenie działań związanych z nauką, kulturą, sportem i wypoczynkiem. 

Fundacja tworzy wielopokoleniowy klub, który będzie służył mieszkańcom Gorzowa.  

• FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁ. NADZIEJA   

 Przeciwdziałanie wszelkim wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych fizycznie i społecznie 

ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy wiekowej seniorskiej oraz osób zamieszkałych na 

terenach wiejskich, działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i zdrowia wszelkich grup wiekowych i 

społecznych jako forma rewalidacji w życiu zawodowym i społecznym, popularyzowanie wiedzy z 

dziedziny przeciwdziałania wykluczeniem społecznym (w szczególności wśród osób dojrzałych i 

seniorów), promocja i wspieranie powstawania społecznych grup i klubów przeciwdziałania 

wykluczeniem społecznym (w szczególności seniorów). 

Fundacja Dotknij Sercem- celem działania fundacji jest działalność w zakresie poprawy warunków 

zdrowia i życia osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, jak również osób najbardziej 

potrzebujących oraz działalność na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

• MARCELIADA -  prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony 

zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze 

zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym; organizowanie pomocy dla osób i rodzin 

znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych; 

• FUNDACJA DOMEK MARZEŃ - celem fundacji jest poprawa sytuacji życiowej i bytowej osób 

biednych i wykluczonych społecznie, zwłaszcza osób pozbawionych z różnych przyczyn możliwości 

samodzielnego mieszkania bądź mieszkających w złych warunkach mieszkaniowych.  

• FUNDACJA VETO - pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej; pomoc Polakom przebywającym w więzieniach poza granicami naszego państwa oraz ich 

rodzinom; pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci przebywających w domach dziecka; niesienie 

pomocy chorym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej; działalność charytatywna; 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 



• BANK ŻYWNOŚCI W GORZOWIE - Inicjuje, wspiera i prowadzi działalność społeczną zmierzającą 

do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz przeciwdziałanie 

marnotrawstwu żywności, promuje w społeczeństwie postawy niedopuszczania do 

marnotrawstwa żywności. Udziela pomocy żywnościowej ludziom ubogim, dotkniętym wypadkami 

losowymi, starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, bezrobotnym oraz rodzinom 

wielodzietnym, przeciwdziała ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmuje działania w zakresie 

wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

2016. 

Pomoc żywnościowa ze wszystkich programów, pozysków i zbiórek żywności wyniosła 1949 ton z 

pomocy skorzystało 64 956 osób, w tym z Gorzowa Wlkp. 6500 osób otrzymało 15 418 kg żywności  

ze zbiórek oraz 465  ton żywności  z Programu dożywiania najuboższych obywateli UE/PL – POPŻ. 

Dodatkowo przekazano mieszkańcom Gorzowa Wlkp. Ponad 40 ton pieczywa pozyskanego ze 

sklepów gorzowskich. 

2017( I półrocze) 

Pomoc żywnościowa ze wszystkich programów, pozysków i zbiórek żywności wynosiła 965 ton, w 

tym dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. 328 ton. Z pomocy skorzystało 31 530 osób , w tym 6 820 

osób z Gorzowa Wlkp. Dodatkowo wydano 

mieszkańcom Gorzowa Wlkp. 24 tony pieczywa pozyskanego ze sklepów. 

• FUNDACJA GRACYAN - celami fundacji są:  pomoc społeczna i ochrona rodzin zagrożonych 

bezrobociem, pomoc rzeczowa i finansowa samotnym matkom, ofiarom przemocy domowej, 

osobom poszkodowanym przez organy administracji państwowej. 

• FUNDACJA BALONOWE ENDORFINKI - celem fundacji jest niesienie pomocy wszystkim, którzy tej 

pomocy potrzebują, w tym szczególnie osobom ze środowisk zagrożonych patologią i 

wykluczeniem społecznym.  

 


