Nr
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Wykaz Fundacji zarejestrowanych na terenie Powiatu Szydłowieckiego

1.

2.

3.

Nazwa Fundacji

Ocalmy od zapomnienia

Jest jeszcze na Ciebie czas im.
Andrzeja Siewierskiego

Osiem marzeń

Adres

Statut - cel działania fundacji

Podejmowanie działań i realizowanie przedsięwziąć zmierzających do opieki i
ochrony zabytków oraz krajobrazu kulturowego, tworzenie programów i
wytycznych konserwatorskich, zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań,
SZYDŁOWIEC ul. lachowskiego prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach, popularyzowanie
wiedzy o zabytkach, umacnianie lokalnej tożsamości, pomoc w społecznej
14/14
readaptacji skazanych, zwłaszcza w zakresie aktywizacji zawodowej, promocja
wolontariatu, inspirowanie i popieranie inicjatyw społecznych mających na celu
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych.

Osoby wchodzące
w skład organu

Wesołowska Anita,
Wesołowski Stefan

Celem fundacji jest wszechstronne promowanie muzyki rockowej i jej twórców, w
szczególności młodych polskich zespołów, których twórczość fundacja zamierza
popularyzować poprzez organizowanie koncertów, festiwali, przeglądów oraz
imprez kulturalnych, wspieranie inicjatyw służących popularyzacji polskiej muzyki Grudzień Dariusz, Grygiel
SZYDŁOWIEC ul. Zamkowa 4/6 rockowej za granicą oraz prezentowanie osiągnięć światowej muzyki rockowej na Grzegorz, Popiołek Ryszard,
terenie rzeczpospolitej polskiej, fundacja zamierza ponadto prowadzić działalność
Betlej Tymon
statutową na rzecz wyrównywania szans młodych ludzi pochodzących z mniejszych
miejscowości i obszarów wiejskich związaną z promowaniem ich twórczości w
mediach ogólnopolskich

Szeroko rozumiana edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych,
prowadzenie działalności kulturalnej, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji,
Łukomska-Bekiel
Monika,
SZYDŁOWIEC Ul. Garbarska 3 krzewienie, czytelnictwa, popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej i
literackiej, działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie Gil Dorota, Wlazło Patrycja
aktywnych form spędzania wolnego czasu i

Uwagi

zdrowego stylu życia, integracja mieszkańców miasta, przeciwdziałanie
bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i euroregionie,
promowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej, upowszechnianie
idei kształcenia na odległość, promowanie i organizowanie wolontariatu,
działalność na rzecz grup dysfunkcyjnych (m.in. niepełnosprawni, bezrobotni).

4.

5.

Bliżej Siebie

Aktywizacji Społecznej KANON

Tworzenie systemów wsparcia psychologicznego i społecznego dla osób z chorobą
nowotworową i bliskich, którzy towarzyszą im w chorobie i zdrowieniu oraz osób
dotkniętych utratą bliskich, inicjowanie, propagowanie i popieranie wszelkich
inicjatyw związanych z upowszechnianiem profilaktyki zdrowotnej, wspieranie i
Kozłowska Jolanta,
SZYDŁOWIEC, Rynek Wielki 18 organizowanie wolontariatu, angażowanie do realizacji lub promocji statutowych
Boruszewski Bolesław,
celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych, Kowalski Adam, Baniak Henryk
propagowanie założeń i celów Fundacji na wiele sposobów dla pozyskania
donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych w
dążeniu do tego, aby proponowana pomoc była bezpłatna dla potrzebujących.

Opieka i ochrona dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie polskości,
podtrzymywanie tradycji regionalnych i regionalnego dziedzictwa kulturowego,
pobudzanie aktywności społecznej na rzecz rozwoju regionu,
Opieka i ochrona krajobrazu i krajobrazu kulturowego, umacnianie lokalnej
tożsamości, pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zrównanie szans
rozwojowych mieszkańców regionu w każdym zakresie życia społecznego,
uczestnictwo w życiu publicznym poprzez popieranie różnych inicjatyw
Nojek Sławomir, Piorun
SZYDŁOWIEC Ul. Radomska 31
społecznych, wspieranie obywateli i różnych społeczności w problemach życia Łukasz, Ziółczyński Tomasz
codziennego, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie zjawiskom patologii
społecznej, a w szczególności korupcji, przemocy i uzależnieniom, integracja z
krajami europejskimi, promocja wolontariatu.

Zmiana adresu
siedziby na
27-200
Starachowice
ul. Szkolna 14

Wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w procesie edukacji, upowszechnianie
6.

7.

8.

9.

nauki Kościoła i chrześcijańskich wartości, prowadzenie działalności na rzecz
Fundacja Inicjatyw MedialnoZakościelna 13 26-500 Szydłowiec 606 szerokorozumianej kultury, wychowywanie w miłości do Ojczyzny, troski o
Kulturowych STREFA
379 747
Narów i Państwo, działalność w zakresie promocji sportu i zdrowego stylu życia
JP2

Pan i Pani Pies im. Maćka
Kozłowskiego

Fundacja Wspierania
„KYOKUSHIN KARATE
MATSUSHIMA POLSKA
MUSHIN HONBU DOJO”

Fundacja
„DLA CIEBIE”

Przemysław Duda

Inicjowanie i popieranie inicjatyw społecznych mających na celu przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt domowych, tworzenie schronisk, przytulisk dla Kowalska Agnieszka Bukowski
Gąsawy Plebańskie 76A 26-502 Jastrząb bezdomnych zwierząt lub wspieranie ich prowadzenia , zwalczanie wszelkich Franciszek Bukowska Zofia
przejawów okrucieństwa wobec zwierząt, bezpośrednio działając w ich obronie
Kowalczyk Barbara
niosąc pomoc i zapewniając opieką lekarską

Promocja kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia i zachowań prozdrowotnych,
przeciwdziałanie zagrożeniu patologiami społecznymi i wzmacnianie poczucia
ul. Wschodnia 5/55, 26-500 Szydłowiec
bezpieczeństwa, wspieranie dzieci młodzieży i dorosłych w procesie edukacji,
tel. 660 631 863 e-mail: wycior70@wp.pl
działalność charytatywna, promowanie i organizowanie wolontariatu.

ul. Stanisława Staszica 11/8,
26-500 Szydłowiec

Szeroko rozumiana edukacja dzięki, młodzieży, osób dorosłych i osób starszych,
Prowadzenie działalności kulturalnej, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji,
krzewienie czytelnictwa, popierania i rozwijanie twórczości artystycznej i
literackiej,
Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie aktywnych
form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
Integracja mieszkańców miasta, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu
społecznemu
Wspieranie Demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym i euroregionie,
Promowanie i organizowanie wolontariatu,
Działalność na rzecz grup defaworyzowanych i dysfunkcyjnych (m.in.
niepełnosprawni, bezrobotni)

Robert
Wyciszkiewicz

Farbiś Elżbieta Katarzyna
Wlazło Patrycja Anita

10.

11.

12.

Fundacja
PRO EDU CADIS

Fundacja
„Ratujmy Kierowców”

Fundacja
‘Muzyczni”

Aktualizacja: 25.10.2021 r.

ul. Sadowa 25,
26-500 Szydłowiec

Pl. M. Konopnickiej 1
26-500 Szydłowiec

Ul. Stanisława Staszica 3F
26-500 Szydłowiec

Szeroko rozumiana nauka, szkolnictwo wyższe, oświata, wychowanie i edukacja
dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych
Edukacja w zakresie korzystania z mediów i podejmowanie inicjatyw medialnych
oraz kształcenie w zakresie działania w mediach,
Prowadzenie działalności na rzecz szeroko rozumianej kultury,
Wypiórkiewicz Małgorzata
Promowanie wszelkich form aktywności prowadzących do osobistego rozwoju
Wypiórkiewicz Barszcz Anna
człowieka,
Maria
Działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu, w tym
Cender Agata Katarzyna
promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia
Koniarczyk Anna Irena
(ochrona i promocja zdrowia),
Wypiórkiewicz Leszek
Krzysztof
Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zagrożeniu patologiami społecznymi i
wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa,
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
Integracja mieszkańców miasta i gminy oraz powiatu, przeciwdziałanie
bezrobociu, bezradności i wykluczeniu społecznemu
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania
zmierzające do zmian w obowiązującym prawie w sprawach z zakresu działania
Fundacji, współdziałanie w celach statutowych z innymi osobami, organizacjami
społecznymi, organami samorządu i organami administracji państwowej,
oddziaływanie na opinię publiczna w sprawach z zakresu działania Fundacji.

Prezes Zarządu
Kacper Bąk

Edukacja artystyczna (głównie muzyczna) dzieci, młodzieży i dorosłych.
Prowadzenie działalności na rzecz szeroko rozumianej kultury.
Wspieranie rozwoju, edukacji, twórczości i kreatywności dzieci, młodzieży i osób
dorosłych w atmosferze szacunku i równych praw.
Wspieranie rozwoju artystycznego( muzycznego) dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych.

Anna Katarzyna Wilkiewicz

