
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 organizacja działań w zakresie oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony środowiska; 

 organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej; 

 promocja idei wolontariatu; 

 podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców; 

 wspieranie procesu integracji europejskiej oraz współpracy pomiędzy organizacjami państw 
europejskich i innych; 

 podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego; 

 przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 

 organizowanie szkoleń, seminariów dla seniorów; 

 prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających 
samodzielność społeczną seniorów; 

 inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, miedzy innymi aukcje, wystawy, 
wernisaże, pokazy, odczyty, organizowanie festiwali oraz pojedynczych koncertów; 

 współpraca międzypokoleniowa. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Centrum Aktywności 
Twórczej 

ul. Zachodnia 6, Lasocice 
64-100 Leszno 

 

503 873 883 
888 496 548 

 

kontakt@fundacja-cat.pl 
www.fundacja-cat.pl  

www.facebook.com/pages/Centrum
-Aktywności-Twórczej-Eurodesk-
LesznoCentre-for-Creative-
Activity/123882374303091 

Biuro: 
ul. Więzienna 3, 64-100 Leszno 

Czynne w środy w godzinach 11.00-18.00. 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 

 wsparcie wszechstronnego rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Leszna oraz 
powiatu leszczyńskiego; 

 wspieranie przedsiębiorczości, współpracy rozwojowo – badawczej i innowacji na terenie 
miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego 

 prowadzenie debaty publicznej w sprawach istotnych dla miasta Leszna oraz powiatu 
leszczyńskiego 

 ochrona i promocja miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego 

 edukacja szkoleniowa w sprawach istotnych dla miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego 

 prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych obejmujących 
zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

 współdziałanie z instytucjami, organizacjami, oraz organami samorządowymi na terenie 
miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców w 
sprawach dotyczących w szczególności: ochrony zdrowia; wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej; kultury, w tym Biblioteki Miejskiej i innych instytucji kultury; polityki 
prorodzinnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej; współpracy z instytucjami 
naukowymi 

KONTAKT 

 

 

Instytut Leszczyński 

ul. Narutowicza 59/2 
64-100 Leszno 

 

697 630 310 
783 025 841 

 

biuro@instytutleszczynski.pl 
www.instytutleszczynski.pl  

 

https://www.facebook.com/Instyt
ut-Leszczyński-
1515089428820087/ 

 
 
 
 

FUNDACJA INSTYTUT 
LESZCZYŃSKI 

mailto:biuro@instytutleszczynski.pl
http://www.instytutleszczynski.pl/


 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, informacyjnej i popularyzatorskiej oraz 
badań w zakresie objętym celami Fundacji; 

 organizowanie, prowadzenie konkursów, festiwali, koncertów, warsztatów naukowych, 
kursów, konferencji, szkoleń, seminariów mających na celu tworzenie, upowszechnianie 
i ochronę kultury; 

 edukacja kulturalna polegająca na edukowaniu i promowaniu twórczości dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych utalentowanych artystycznie; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej i kulturowej; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, m.in. aukcji, wystaw, wernisaży, pokazów, 
odczytów, imprez, festiwali, koncertów i innych o podobnym charakterze; 

 organizowanie zbiórek i loterii fantowych na rzecz Fundacji oraz osób pozostających pod 
opieką Fundacji; 

 prowadzenie i uczestnictwo w programach ochrony zasobów kulturowych; 

 realizowanie zadań publicznych zgodnych z celami Fundacji, jak i promowanie celów 
Fundacji m.in. w środkach masowego przekazu. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Centrum Sztuki 
Integracja 

ul. Fryderyka Chopina 38 
64-100 Leszno 

 

669 040 982 
781 741 434 

 

fundacjacsi@o2.pl 
www.fundacjacsi.pl  

www.facebook.com/pages/Fundacja
-Centrum-Sztuki-Integracja/13789 
6079612746 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 pomoc i integracja rodzin opiekujących się chorymi na zespół Dandy-Walkera oraz 
wyrównywanie szans chorych; 

 działalność charytatywna mająca na celu wspieranie chorych na zespół Dandy- Walkera i ich 
rodzin; 

 propagowanie wiedzy i informacji na temat diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych 
na zespół Dandy-Walkera; 

 podejmowanie działalności na rzecz pomocy niepełnosprawnym – chorym na zespół Dandy- 
Walkera; 

 organizowanie i promowanie wolontariatu na rzecz chorych na zespół Dandy- Walkera. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Chorych na Zespół Dandy 
Walkera „Podaj dalej” 

ul. Bułgarska 5/10 
64-100 Leszno 

 

65 520 02 33 
608 104 315 

 

fundacja@dandy-walker.org.pl 
www.fundacja.dandy-walker.org.pl   

www.facebook.com/podajdalej17 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 angażowanie społeczności lokalnej do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia; 

 wspieranie inicjatyw społecznych; 

 pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

 działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; 

 organizowanie prac społecznych na rzecz instytucji Stowarzyszenia. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Delhan Uśmiech w Barwach 
Tęczy 

ul. Budowlanych 5 
64-100 Leszno 

 
65 529 50 00 

 

biuro@fundacjadelhan.pl 
www.fundacjadelhan.pl  

www.facebook.com/pages/Fundacja-
DELHAN-Uśmiech-w-barwach-
tęczy/1461663950749580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACJA DELHAN 
UŚMIECH 

W BARWACH TĘCZY 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 otaczanie pomocą osób i rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych, głównie tych do których 
z różnych przyczyn nie dociera żadna pomoc; 

 regularne spotykanie się  z Seniorami leszczyńskiego Domu Pomocy Społecznej; 

 prowadzenie różnorodnych działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych 
i osamotnionych; 

 działalność charytatywna; 

 promocja i ochrona zdrowia, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania; 

 wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio przygotowanych osób, 
ucharakteryzowanych na clowny, w miejscach gdzie dzieci i inne osoby chore przebywają 
czasowo lub na stałe, czyli w: szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach 
szpitalnych oraz domach opieki społecznej, w lokalach prywatnych; 

 zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu 
udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej; 

 terapia śmiechem. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja „Dr Clown” 

Al. Krasińskiego 12/1 
64-100 Leszno 

 
694 414 458 

 

anna.paszczuk@drclown.pl 
www.drclown.pl  

www.facebook.com/FundacjaDrClo
wnOddzialLeszno 

 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony, podtrzymywania, ożywiania 
i prezentowanie kultury i tradycji ojczystej, oryginalnego dziedzictwa kulturowego małych 
ojczyzn w regionie południowo-zachodniej Wielkopolski – wsi, małych miast i gmin – miejsc 
urodzenia, zamieszkiwania i aktywności życiowej; 

 ożywianie i  pobudzanie sił kulturotwórczych różnych środowisk w małych ojczyznach  
południowo-zachodniej  Wielkopolski  do rozpoznawania własnych tradycji i podejmowania 
inicjatyw w celu ich prezentowania i kultywowania; 

 wspieranie ruchów społecznych i kulturalnych w lokalnych i regionalnych środowiskach 
małych ojczyzn   w podejmowaniu i realizacji praktycznych przedsięwzięć służących 
podtrzymywaniu lokalnego dziedzictwa kulturalnego i współpracowania z takimi ruchami; 

 uczestniczenie poprzez zaangażowanie merytoryczne, organizacyjne, a także bezpośrednie 
uczestnictwo w projektach, programach, przedsięwzięciach, konferencjach, imprezach etc.,  
zarówno krajowych jak i zagranicznych, podejmowanych, realizowanych i prowadzonych dla 
inspirowania, realizowania i osiągania celów, o których mowa w poprzednich punktach 
w innych regionach Polski, Europy i świata. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Dudziarz.eu – Centrum 
Tradycji i Folkloru 

ul. Bolesława Chrobrego 3a 
64-100 Leszno 

 
602 508 472 

 

fundacja@dudziarz.eu 
www.dudziarz.eu  

www.facebook.com/dudziarz.eu 

 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 rozwijanie zainteresowań muzycznych zarówno u dzieci i młodzieży, jak i u dorosłych; 

 kształtowanie od najmłodszego pokolenia wrażliwości na sztukę, szacunku do niej i do jej 
twórców, poczucia estetyki, słuchu muzycznego, wyczucia rytmu, wartościowania danej 
dziedziny sztuki na podstawie poznanych kryteriów, jak również prawidłowej postawy, 
zachowania podczas odbioru przedstawień artystycznych; 

 przedstawienie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy o muzyce i innych dziedzinach 
sztuki; 

 przekazywanie wiedzy na temat integracji europejskiej i korzyści z niej wynikających. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Edukacyjna „Pro Musica” 

ul. Geodetów 1 
64-100 Leszno 

 

65 529 24 88 
507 191 987 

 

promusica@op.pl 
www.pro-musica.org.pl  

 
www.facebook.com/fundacjapromusica 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 działalność charytatywna; 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 udzielanie pomocy w każdym wymiarze osobom starszym; 

 udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

KONTAKT 

 

 

 

Fundacja Jesienny Uśmiech 
ul. Henryka Sienkiewicza 9 
64-100 Leszno 

 

 

 
607 757 979 

 

a.laszczynska.fju@gmail.com 
www.jesiennyusmiech.pl   

www.facebook.com/pages/Fundacja-
Jesienny-Uśmiech/256440504431950 

PRZY FUNDACJI JESIENNY UŚMIECH DZIAŁA CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA 

 
Godziny otwarcia w poniedziałki, środy, piątki: 12.00-18.00 

Godziny otwarcia we wtorki i czwartki: 10.00-16.00 
Telefon: 530 211 615 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 działalność społeczna użyteczna w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na wszechstronnej 
pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób, 
zwłaszcza młodych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich; 

 działanie na rzecz promocji zdrowia i trzeźwości, profilaktyki społecznej i edukacji. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Młodzi w Uzależnieniu – Filia 
Leszno 

ul. Leszczyńskich 32 
64-100 Leszno 

 
608 621 779 

 
fmwuleszno@wp.pl 

 

www.facebook.com/pages/Fundacja-
Młodzi-w-Uzależnieniu-filia-Leszno/ 
1470119743261681 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana 
Amosa Komeńskiego w Lesznie w kraju i poza granicami; 

 wspieranie władz Uczelni w pozyskiwaniu stałej kadry naukowej; 

 udzielanie pomocy materialnej PWSZ w Lesznie; 

 udzielanie pomocy materialnej kołom naukowym studentów działającym przy Instytutach 
PWSZ w Lesznie. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Jana Amosa 
Komeńskiego 

ul. Adama Mickiewicza 5 
64-100 Leszno 

 
65 529 60 65 

 

kanclerz@pwsz.edu.pl 
www.fundacja.pwsz.edu.pl 

  

 
 
 
 
 
 
 

FUNDACJA NA RZECZ 
ROZWOJU PAŃSTWOWEJ 

WYŻSZEJ SZKOŁY 
ZAWODOWEJ IM. JANA 
AMOSA KOMEŃSKIEGO 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 przeciwdziałania, kompensacja i eliminacja negatywnych skutków transformacji ustrojowej; 

 szeroko zakrojone działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; 

 działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, 
patologią; 

 świadczenie pomocy rodzinom z problemem uzależnienia; 

 wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych; 

 promowanie wolontariatu wśród mieszkańców miasta Leszna; 

 aktywacja społeczności lokalnej. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja „Odzew” 

Al. Jana Pawła II 15a 
64-100 Leszno 

 

65 529 98 46 
609 530 557 

 

odzew@interia.pl 
www.odzew-leszno.pl  

www.facebook.com/pages/Fundacja
-Odzew/134141160094307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM CENTRUM  JEST M.IN.: 

 reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie, szczególnie mieszkańców 
Miasta Leszna, 

 wyrównywanie szans na rynku pracy, 

 przeciwdziałanie marginalizacji grup wykluczonych społecznie. 

 prowadzone warsztaty: remontowo-budowlane, ogrodniczo-porządkowe, rękodzieła, 
administracyjny z małą poligrafią, opieki nad osobą zależną 

KONTAKT 

 

 

Centrum Integracji Społecznej 

Al. Jana Pawła II 15A 
64-100 Leszno 

 

65 529 98 46 
505 896 680 

 

 
cis.leszno@gmail.com 
  

 

www.facebook.com/Centrum-
Integracji-Społecznej-w-Lesznie-
652353438200708 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 wspieranie osób chorujących na boreliozę i zapobieganie jej zachorowaniom; 

 budowanie w społeczeństwie świadomości zagrożenia wynikającego z chorób 
przenoszonych przez kleszcze, a w szczególności boreliozy; 

 udostępnianie chorym informacji, które pomagają w uzyskaniu właściwej diagnozy 
i skutecznego leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze; 

 pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat chorób przenoszonych przez kleszcze; 

 tworzenie własnych oraz wspieranie organizacyjne, edukacyjne, informacyjne i finansowe 
innych programów, projektów i działań w zakresie chorób przenoszonych przez kleszcze, ich 
profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz życia z chorobą; 

 współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami 
pozarządowymi. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Pomocy Chorym na Boreliozę 

Os. Wieniawa 58/3 
64-100 Leszno 

  

 
fpcnb@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 

FUNDACJA POMOCY 
CHORYM NA 
BORELIOZĘ 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 działalność na rzecz dzieci i osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających 
specjalistycznego leczenia; 

 promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej dzieciom i osobom 
psychoruchowo niepełnosprawnym; 

 wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Totus Tuus” 

ul. Tadeusza Rejtana 43 
64-100 Leszno 

 
785 720 202 

 
biuro.totustuus@gmail.com 

 

www.facebook.com/pages/Fundacja
-Totus-tuus/1467161660224510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

  

KONTAKT 

 

 

Fundacja "Ratujmy Zabytki 
Drewniane" 

ul. Jana Dekana 8 
64-100 Leszno 

 
601 567 032 

 
jar1@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACJA „RATUJMY 
ZABYTKI DREWNIANE” 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność charytatywna; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 pielęgnowanie tradycji lotnictwa polskiego; 

 promocja najlepszych szybowników młodej kadry; 

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Sportów Lotniczych 
„Młode Orły” 

ul. Szybowników 28 
64-100 Leszno 

 

65 529 32 19 
506 179 302 

 

mlodeorly@gmail.com 
www.mlodeorly.org.pl  

  

 
 
 
 
 

FUNDACJA SPORTÓW 
LOTNICZNYCH 

„MŁODE ORŁY” 



 
CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka; 

 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej; 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 profilaktyka i terapia w zakresie uzależnień, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 
społecznego; 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji; 

 działalność charytatywna; 

 organizowanie kampanii społecznych, akcji propagandowych, konferencji, festynów, 
koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych; 

 prowadzenie biur porad obywatelskich i prawnych oraz innych form poradnictwa,  
prowadzenie centrów pomocy, centrów wspierania. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja strefaPL 
ul. Średnia 11 
64-100 Leszno  

609 601 969 

 
sekretariat@fundacjastrefa.pl 

 
www.facebook.com/fundacjastrefapl 



 
 

 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 pomoc i wspomaganie Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Lesznie; 

 pozyskiwanie środków na zakup sprzętu i leków; 

 działalność charytatywna; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 podnoszenie standardów opieki medycznej nad pacjentami. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Urologii Leszczyńskiej 

ul. Tadeusza Rejtana 11/6 
64-100 Leszno 

 
601 818 157 

 
annakuczynska7@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACJA UROLOGII 
LESZCZYŃSKIEJ 



 
 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Wspierania Edukacji im. 
Zbigniewa Gorzelańczyka 

ul. Józefa Poniatowskiego 7 
64-100 Leszno 

  

 
haynr@poczta.onet.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACJA 
WSPIERANIA 

EDUKACJI 
IM. ZBIGNIEWA 

GORZELEŃCZYKA 



 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 pomoc i lepsze życie dla bezdomnych i porzuconych zwierząt; 

 działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony ich praw, a zwłaszcza 
pomoc zwierzętom bezdomnym, zaniedbanym, krzywdzonym i wykorzystywanym do celów 
niezgodnych z ich naturą; 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

 wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz 
ochrony zwierząt oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie humanitarnego 
traktowania zwierząt; 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec 
zwierząt, resocjalizacja młodzieży trudnej, dzięki kontaktom ze zwierzętami a także 
organizowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin patologicznych i ich 
angażowanie w akcje ratowania zwierząt i pomoc dla zwierząt uratowanych; 

 promocja i organizacja wolontariatu; 

 działalność charytatywna. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Zwierzęce SOS 

ul. Andrzeja Kmicica 69 
64-100 Leszno 

 

603 716 582 
668 045 313 

 

komitetsos@wp.pl 
marcelina.drozda@op.pl 
anna.janiak@vp.pl 
www.zwierzecesos.pl 

 
www.facebook.com/komitetsos 

 
 
 
 
 



       
CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 prowadzenie sekcji karate i judo Red Tiger Karate Leszno, organizacja Parkrun Leszno; 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 działalność charytatywna; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy; 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

 wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 turystyka i krajoznawstwo; 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji; 

 promocja i organizowanie wolontariatu; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

KONTAKT 

 

 

Oddział Fundacji „Życie Cudem Jest” 
ul. Litewska 35 
64-100 Leszno 

 

 

 
65 526 23 19 
507 120 540 

 

fundacja@fzcj.pl 
www.fzcj.pl   

www.facebook.com/Fundacja.Zycie 
CudemJest 



 


