
 

Fundusze
korporacyjne

NA DZIAŁANIA NGO

Urząd Miasta Leszna
Biuro Pełnomocnika ds.

Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Al. Jana Pawła II, 21a
64-100 Leszno Kto, komu i w jaki

sposób pomaga?

W broszurze przygotowaliśmy dla Was
zestawienie fundacji korporacyjnych, które
wspierają osoby fizyczne, organizacje
pozarządowe oraz instytucje. Fundacje
realizują własne projekty oraz wspierają
projekty innych podmiotów. Informacje na
temat aktualnych konkursów i programów
grantowych znajdują się na stronie Miasta
Leszna www.ngo.leszno.pl w zakładce
FUNDUSZE.



Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je zrealizować, ale
potrzebujesz funduszy, zaglądaj na naszą stronę! Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla organizacji trzeciego sektora
w zakresie:
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poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych,

konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram,
budżet),
 

tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 
 
 

1

pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych,
 

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu spotkania.

FUNDUSZE DLA NGO



Co to są fundacje korporacyjne ?
 
Fundacja kooperacyjna - za fundacje korporacyjne uznaje się fundacje, których
założycielem (lub jednym z założycieli) była firma lub kilka firm, oraz fundacje założone
przez osoby ściśle z firmami związane, o ile istnieją obecnie związki między fundacją 
a firmą. 
 
Polskie fundacje korporacyjne wspierają osoby fizyczne, organizacje pozarządowe,
instytucje. Realizują własne projekty i wspierają projekty innych podmiotów. 
 
Fundacje są finansowane przez fundatorów, darczyńców oraz w ramach odpisu 1 % 
od podatku dochodowego.
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Czym się zajmują fundacje korporacyjne?
 
Dla połowy fundacji korporacyjnych
najważniejszą dziedziną działalności jest
edukacja i wychowanie lub szeroko
rozumiany obszar ochrony zdrowia i pomocy
społecznej. 
 
Grupy, dla których najczęściej działają, to
przede wszystkim dzieci i młodzież, a także
osoby niepełnosprawnościami oraz chorzy.
 

INFORMACJE OGÓLNE



W jaki sposób fundacje korporacyjne udzielają wsparcia?
 
Fundacje korporacyjne mają zróżnicowane regulacje dotyczące udzielanego wsparcia.
Niektóre przyjmują wnioski w trybie ciągłym, inne w określonych terminach. 
 
Większość z fundacji ma specjalne wnioski, które należy wypełnić, ubiegając się o pomoc.
Czasem wymagane są dodatkowe dokumenty (np. poświadczające niepełnosprawność 
w wypadku osób chorych, czy wypis z KRS w wypadku organizacji pozarządowych).
 
Osoby i organizacje, które chcą ubiegać się o wsparcie powinny zapoznać się ze statutem
danej fundacji, regulaminem udzielania wsparcia, listą wymaganych dokumentów. 
 
Wsparcie udzielane jest w formie finansowania/ dofinansowania określonych potrzeb/
projektów (np. granty, refundacja kosztów leczenia), w formie rzeczowej (np. sprzęt
rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy), a także w formie określonych usług (np. remont czy
usługi doradcze świadczone przez pracowników danych firm powiązanych z fundacją
korporacyjną).
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Fundacja od lat niezmiennie wspierała organizacje specjalizujące się 
w niesieniu pomocy ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom oraz
prowadziła wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi programy
stypendialne dla dzieci i studentów. Fundacja nie wspomaga
indywidualnie osób fizycznych. W ostatnich latach działalności Fundacji
Agory koncentruje się na współorganizowaniu i finansowaniu akcji
społecznych inicjowanych przez
"Gazetę Wyborczą".
Więcej informacji na stronie: www.fundacjaagory.pl
Kontakt:
Fundacja Agory
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
tel.: 22 555 52 21
e-mail: fundacja@agora.pl
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Fundacja Agory1.

2. Fundacja AMF Nasza Droga

PROGRAM STYPENDIALNY "DAJĘ, ABYŚ I TY DAWAŁ" "BIORĘ, ABY
DAWAĆ DALEJ" – program obejmuje swoim zakresem młodzież ze
szkół średnich rekrutowaną spośród absolwentów gimnazjów.
PROGRAM WAKACYJNY – program obejmuje organizację wakacji dla
dzieci z rodzin dotkniętych problemami zdrowotnymi, finansowymi lub
społecznymi;
PROGRAM POMOCY – organizacja wsparcia dostosowanego do
szczególnych potrzeb np.: pomoc w dożywianiu dzieci w szkołach,
pomoc ośrodkom zajmującym się dziećmi niepełnosprawnymi.

Działalność Fundacji AMF Nasza Droga obejmuje pracę z młodzieżą
licealną i studentami, zdolnymi ale potrzebującymi wsparcia,
pochodzącymi z powiatu ostrowskiego. Fundacja organizuje spotkania,
wykłady, warsztaty, wyjazdy kulturalne, obozy wakacyjne, wycieczki
krajowe i zagraniczne. Ponadto przyznaje stypendia. Programy Fundacji:

Więcej informacji stronie: www.amf.org.pl
Kontakt:
Fundacja AMF Nasza Droga
ul. Biała 1, 07- 300 Ostrów

3

FUNDACJE  KORPORACYJNE



Fundacja Artystyczna Podróż Hestii została powołana w celu prowadzenia działalności w zakresie
promowania młodych artystów polskich, w szczególności poprzez organizowanie cyklicznego konkursu
z zakresu sztuk pięknych dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych pod nazwą „Artystyczna
Podróż Hestii”. Fundacja realizuje swój cel statutowy miedzy innymi poprzez: przeprowadzanie
konkursów z zakresu sztuk pięknych dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych w Polsce 
i poza jej granicami w tym konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”, organizowanie wystaw artystycznych
promujących młodych i obiecujących polskich artystów, fundowanie stypendiów i nagród dla młodych
artystów, organizowanie konferencji, seminariów, imprez w kraju i za granicą z zakresu sztuk pięknych,
działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie publikacji wydawnictw dotyczących promowania
młodych polskich artystów oraz działań i akcji artystycznych i kulturalnych.
 
Fundacja wspiera rozwój artystów (finalistów i laureatów konkursu) poprzez promowanie ich
twórczości w Polsce i zagranicą, poprzez zakupywanie prac do kolekcji i prezentowanie ich
twórczości szerokiej publiczności w Polsce.
Więcej informacji na stronie: www.artystycznapodrozhestii.pl
 
Kontakt:
Pawilon Sztuki
ul. Franciszka Kostrzewskiego 1, domofon 131, 00-768 Warszawa
tel.: (22) 841 09 94
e-mail: konkurs@fundacjaaph.pl
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3. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
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Fundacja Aviva powstała w 2009 roku, aby realizować ważne cele społeczne odpowiadające potrzebom
lokalnych społeczności. Pomaga też w społecznej integracji i mobilizuje ludzi do działań na rzecz wspólnego
dobra. Od listopada 2017 r. Fundacja uczestniczy w akcji antysmogowej „Wiem, czym oddycham”. 
Jej efektem jest wzrost świadomości społecznej na temat zagrożenia smogiem, a także 300 dodatkowych
czujników jakości powietrza zainstalowanych w całym kraju. Dzięki nim mieszkańcy mogą kontrolować,
jakim powietrzem oddychają, i ograniczać szkodliwy wpływ smogu na zdrowie.
Więcej informacji na stronie: www.aviva.pl oraz www.wiemczymoddycham.pl
Kontakt:
Fundacja Aviva
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
tel. +668 982 108
e-mail: fundacja@aviva.pl

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie
edukacji i rozwoju lokalnego. Prowadzi szereg własnych programów, a także wspiera wartościowe
inicjatywy realizowane przez inne organizacje na terenie całego kraju, w tym szczególnie te o wymiarze
lokalnym. W ciągu 23 lat działalności odbiorcami programów stało się ponad 10 mln Polaków. 
Zadania realizowane są między innymi poprzez: Udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom
skutecznie działającym w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego oraz działającym na rzecz zreformowania
edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki
rynkowej.
Fundacja dofinansowuje, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.:
warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. O dotacje mogą wnioskować: fundacje, stowarzyszenia, szkoły,
domy kultury, biblioteki,
Więcej informacji na stronie: www.citibank.pl
Kontakt:
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa
e-mail: poczta@kronenberg.org.pl
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4. Fundacja Aviva
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5. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga



Fundacja BOŚ podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz
zrównoważonego rozwoju. Fundacja jest organizacją pozarządową i oddzielną instytucją od Banku Ochrony
Środowiska, który jednak pozostaje głównym Fundatorem. Programy realizowane w Fundacji podzielone są
na trzy nurty: prozdrowotny „Aktywnie po zdrowie”, proekologiczny „Ekologia” i wspierający wolontariat
pracowniczy w BOŚ Banku. W ramach programów możliwe jest m.in. otrzymanie grantu, wzięcie udziału 
w programach czy konkursach edukacyjnych i informacyjnych.
Więcej informacji na stronie: www.fundacjabos.pl
Kontakt:
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa,
tel.: 507 006 579
e-mail: biuro@fundacjabos.pl
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7. Fundacja Banku Ochrony Środowiska
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Fundacja Bankowa prowadzi szeroką działalność charytatywną i społeczną. Cele statutowe Fundacji
obejmują wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-
badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia
pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.
Więcej informacji na stronie: www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna
Kontakt:
Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona, Zarząd Fundacji Banku Pekao S.A.
im. dr. Mariana Kantona
ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa
tel. 22 524 88 08
e-mail: info@pekao.com.pl

6. Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona



Fundacja BGK koncentruje swoje działania na: wspieraniu społeczności lokalnych w tworzeniu warunków
do prawidłowego i twórczego rozwoju dzieci i młodzieży; wyrównywaniu szans edukacyjnych młodych
ludzi, którzy z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do
podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury; angażowaniu młodych ludzi w rozwój społeczności lokalnych;
edukacji finansowej budowaniu kapitału społecznego popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja realizuje
swoje cele przez programy „Generacja 5.0”, „Małe Miasto”, „Były sobie pieniądze”, „Na dobry początek”,
„Moja mała ojczyzna” oraz wolontariaty. 
Więcej informacji na stronie: www.fundacja.bgk.pl
Kontakt:
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl
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9. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
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Misją fundacji Będę Kim Zechcę jest pomagać młodym ludziom w odnajdywaniu siebie i wskazywać im
możliwe do wyboru drogi zapewniając im wsparcie, które pozwoli im, być kim zechcą. Fundacja m.in.:
podejmuje działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych młodych ludzi; wspiera przedsiębiorczość 
i aktywność społeczną młodych ludzi kończących edukację; promuje wolontariat pracowniczy - inicjatywy
wolontariuszy Fundacji na rzecz swoich lokalnych społeczności. 
Więcej informacji: www.bedekimzechce.pl
Kontakt:
Fundacja Będę Kim Zechcę 
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
e-mail: kontakt@bedekimzechce.pl
 

8. Fundacja Będę Kim Zechcę 



Misją Fundacji Carrefour, założonej w 2000 roku, jest walka z wykluczeniem społecznym oraz pomoc 
w przypadkach katastrof i klęsk żywiołowych. Fundacja Carrefour przeciwdziała nierównościom
społecznym związanym bezpośrednio lub pośrednio z żywieniem. Fundacja organizuje i prowadzi zbiórki
żywności oraz przekazuje dary żywnościowe najbardziej potrzebującym, aby każdego dnia walczyć z
wykluczeniem. Przyczynia się do rozwoju gospodarstw rolnych oraz wpiera zawody związane z
gastronomią. Prowadzi również liczne programy żywnościowe promujące zdrową i zbilansowaną dietę.
Fundacja Carrefour niesie pomoc humanitarną najbardziej potrzebującym, głównie poprzez wsparcie
logistyczne. Fundacja oferuje stowarzyszeniom zdobyte przez Grupę Carrefour know-how po to, by jak
najszybciej dostarczyć najpotrzebniejsze produkty do miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi. Fundacja
Carrefour wspierała 
i wspiera również polskie organizacje. Od początku swojej działalności Fundacja wspiera projekty
realizowane przez organizacje w Polsce.
Więcej informacji na stronie: www.serwiskorporacyjny.carrefour.pl
Kontakt:
Carrefour Polska 
ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa 
e-mail: carrefour@galluppolska.pl
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11. Fundacja Carrefour 
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Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej
Banku BNP Paribas. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi wyrównują
szanse edukacyjne, zapobiegają wkluczeniu grup defawaryzowanych i znajdujących się trudnej sytuacji, 
a także wspierają   budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych
środowiskach.
Więcej informacji na stronie: www.bnpparibas.pl/fundacja
Kontakt:
Fundacja BNP Pairbas
ul. Kasprzaka 10/16, 01 - 211 Warszawa, pok. 336
e-mail: fundacja@bnpparibas.pl 
 
 

10. Fundacja BNP Pairbas



Fundacja realizuje swoje cele poprzez finansowanie w całości lub części zakupu leków oraz środków
medycznych osobom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, związanej z koniecznością przyjmowania
medykamentów. Swoją działalnością obejmuje teren całego kraju. Oprócz działalności wspierającej
bezpośrednio osoby indywidualne, Fundacja „Dbam o Zdrowie” jest organizatorem corocznego Konkursu
Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowanego do organizacji pożytku publicznego z sektora
ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Ideą, która przyświeca projektowi jest zintensyfikowanie działań
prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków, a tym samym spowodowanie, aby większą
ilość osób było stać na wykupienie niezbędnych medykamentów.
Więcej informacji na stronie: www.fundacja.doz.pl
Kontakt:
Fundacja "Dbam o Zdrowie" 
 ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa  
e-mail: fundacja@doz.pl
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Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” wspiera projekty z zakresu edukacji, wolontariatu, projektów
obywatelskich, ekologii, sportu i kultury. Opieką otacza inicjatywy społeczne podejmowane 
w miejscowościach, w których działają zakłady produkcyjne firmy CEMEX –cementownie, wytwórnie
betonu towarowego i kopalnie kruszyw. Zakres, obszar i sposób wsparcia Fundacji jest regulowany przez
aktualizowany każdego roku regulamin konkursowy. Najważniejszymi filarami Fundacji CEMEX są: Konkurs
Grantowy; Program Wolontariatu Pracowniczego. Konkurs Grantowy organizowany jest raz do roku, 
a wziąć w nim udział mogą wszystkie organizacje działające w miejscowościach, w których CEMEX
prowadzi swoje operacje biznesowe. Natomiast funkcjonujący od 2011 roku Program Wolontariatu
Pracowniczego kierowany jest do pracowników CEMEX, którzy wspólnie z organizacjami społecznymi
rozwiązują lokalne problemy. 
Więcej informacji na stronie: www.budujemyprzyszlosc.org.pl
Kontakt:
Fundacja Cemex "Budujemy Przyszłość" 
ul. Łopuszańska 38, D02-232 Warszawa 
e-mail: katarzyna.gorniaklojek@cemex.com
 
 
 

12. Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość 



Fundacja swoją pomocą obejmuje dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej,
włączając tu między innymi dzieci poszkodowanych strażaków, żołnierzy, ratowników górskich,
policjantów, jak i również dzieci osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Pomoc Fundacji możliwa jest
w czterech zakresach: współfinansowanie edukacji; tutoring edukacyjny, k.o.m.p.a.s., czyli kreatywność,
odwaga, mądrość, pasja, aspiracje, samodyscyplina; praktyki i staże; pomoc psychologiczna. Fundacja
wspiera podopiecznych współfinansując do 80% ich wydatków na edukację. W ramach rocznych limitów
finansowych uzależnionych od wieku i etapu edukacji beneficjenta finansowane mogą być min. wydatki na
zakup pomocy naukowych, kursów, wyjazdów połączonych z nauką, zajęć pozalekcyjnych, czesnego 
w szkołach czy na uczelniach. 
Więcej informacji na stronie: www.dorastajznami.org
Kontakt:
Fundacja Dorastaj z Nami 
ul. Ogrodowa 58 lok. 422, 00-876 Warszawa 
e-mail: biuro@dorastajznami.org
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15. Fundacja Dorastaj z Nami
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Celem Fundacji Dobroczynności Atlas są świadczenie pomocy społecznej ludziom znajdującym się 
w stanie ubóstwa, zwłaszcza dzieciom; świadczenie pomocy społecznej ludziom dotkniętym chorobą,
których nie stać na specjalistyczne leczenie w tym zwłaszcza dzieciom; tworzenie, utrzymywanie 
i prowadzenie hospicjów; udzielanie pomocy materialnej szkołom publicznym i niepublicznym, uczelniom
wyższym, szpitalom, przedszkolom, żłobkom itp.; wspieranie potrzeb kultu religijnego, w tym inwestycji
sakralnych i kościelnych oraz działalności charytatywno-opiekuńczej jednostek organizacyjnych Kościoła
Katolickiego. Fundacja wspiera osoby fizyczne i osoby prawne. 
Więcej informacji na stronie: www.atlas.com.pl
Kontakt:
Fundacja Dobroczynności ATLAS 
ul. Jaśkowa Dolina 1780-252 Gdańsk 
e-mail: fundacja@atlas.com.pl
 

14. Fundacja Dobroczynności Atlas



Fundacja ENERGA realizuje następujące cele: wspieranie rozwoju publicznych placówek ochrony zdrowia,
opieki paliatywnej oraz pomocy i opieki społecznej; wspieranie rozwoju medycznych badań naukowych 
i wiedzy medycznej; wspieranie potrzeb osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego, a także potrzeb materialnych osób fizycznych poszkodowanych na skutek
nadzwyczajnych zdarzeń losowych, w szczególności wywołanych przez siły przyrody czy ruch pojazdów;
wspieranie rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Policji oraz innych
specjalistycznych służb ratowniczych; nauki i oświaty w Polsce; propagowanie zdrowego stylu życia oraz
aktywności sportowej; wspieranie działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom
niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie; wspieranie aktywizacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych. 
Więcej informacji na stronie: www.grupa.energa.pl/otoczenie/fundacja
Kontakt:
Fundacja ENERGA 
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 
e-mail: fundacja@energa.pl
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Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym 
z działalnością gospodarczą (non-profit). Rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu 
i promocja zdrowego trybu życia – to kluczowe obszary działania Fundacji Enea. Fundacja realizuje
politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea, m.in., poprzez: wsparcie podmiotów
prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, 
jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów, wsparcie
pracowników Grupy Enea, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Więcej informacji na stronie: www.enea.pl/fundacja
Kontakt:
Fundacja Enea
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
tel.: +48 (61) 884 55 44
e-mail: fundacja@enea.pl
 

16. Fundacja Enea



Fundacja EY powstała by pomagać dzieciom szczególnie pokrzywdzonym przez los. Koncentruje się na
rodzinnych formach opieki nad najmłodszymi, którzy utracili swoje naturalne rodziny. Współpracuje 
z Rodzinnymi Domami Dziecka (RDD), rodzinami zastępczymi (RZ), instytucjami państwowymi oraz
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci osieroconych. O pomoc mogą wnioskować:
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, wychowankowie usamodzielnieni, organizacje pozarządowe
działające w obszarze rodzinnej opieki zastępczej.
Więcej informacji na stronie: www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja
Kontakt:
Fundacja EY, 
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
e-mail: fundacja@pl.ey.com
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Istotą działalności Fundacji jest pomoc młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
którzy będąc u progu dorosłości stają przed szeregiem problemów związanych z usamodzielnieniem się.
Opieką Fundacji obejmowani są przede wszystkim wychowankowie Domów Dziecka. Pomoc jest
realizowana w formie autorskich programów Fundacji. Pierwszy z programów to Program RAZEM, który
polega na indywidualnej opiece Mentora Fundacji nad wychowankiem pozostającym w pieczy zastępczej,
a także po jej opuszczeniu.  Drugi program nosi nazwę  Recepta na Sukces  został przygotowany przez
psychologów i psychoterapeutów z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą zmagającą się życiowymi
problemami. Wychowankowie uczestniczący w programie zdobywają umiejętności potrzebne 
w samodzielnym życiu, a ich wychowawcy dowiadują się jak skutecznie wspierać i motywować młodzież do
bycia samodzielnym. 
Więcej informacji: www.erbud.pl/fundacja
Kontakt:
Fundacja Erbud Wspólne Wyzwania
ul. Franciszka Klimczaka 102-797 Warszawa
e-mail: info@erbud.pl
 

18. Fundacja Erbud Wspólne Wyzwania 
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Fundacja Faktu pomaga w szczególności: dzieciom, samotnym rodzicom z dziećmi, rodzinom
wielodzietnym, samotnym osobom starszym, grupom osób znajdujących się w trudnej sytuacji, placówkom
medycznym, placówkom opiekuńczym, placówkom edukacyjnym. Pomoc jest możliwa w problemach
natury medycznej oraz pozamedycznej. 
Więcej informacji na stronie: www.fundacjafaktu.pl
Kontakt:
Fundacja Faktu "Serce dla Dzieci"
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
tel. +48 22 778 62 54
e-mail: biuro@fundacjafaktu.pl

20. Fundacja Faktu

Fundacja Grupy PKP została założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie
użytecznej i dobroczynnej. Spółki Grupy PKP systematycznie przeznaczają część wypracowanego
dochodu na cele społeczne dlatego, że rynek kierujący się wyłącznie zasadą zysku, nie doprowadzi do
jedności społecznej, która stanowi niezbędny warunek sprawnego funkcjonowania państwa. 
W dzisiejszym świecie, bez wewnętrznych form solidarności i wzajemnego zaufania, rynek nie spełni
funkcji ekonomicznej. Stąd, celem nadrzędnym Fundacji jest efektywne rozwiązywanie problemów
społecznych, takich jak, zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej
mobilności, edukacja dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, etc.
Więcej informacji: www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/fundacja
Kontakt:
Fundacja Grupy PKP 
ul.Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa 
e-mail: fundacja@pkp.pl
 

21. Fundacja Grupy PKP
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Fundacja Grupy Ergo Hestia (pełna nazwa: Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej
osób niepełnosprawnych Integralia) wspiera osoby fizyczne poprzez programy i projekty z zakresu
aktywizacji zawodowej, w tym pośrednictwo pracy, szkolenia, doradztwo zawodowe, integracja
społeczno-zawodowa. 
Więcej informacji na stronie: www.integralia.pl
Kontakt:
Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia 
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 
e-mail: fundacja@integralia.pl
 
 

22. Fundacja Integralia 

23. Fundacja ING Dzieciom
Fundacja działa  na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży. Misję fundacji realizowana
jest poprzez autorskie programy, w których organizacje pozarządowe i szkoły oraz wolontariusze z całej
Polski realizują swoje projekty społeczne.  Turnusy  Uśmiechu- bezpłatne 12-dniowe pobyty 50-cio
osobowych zorganizowanych grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami i kadrą pedagogiczno-
wychowawczą w ośrodku fundacji w Wiśle. Biblioterapia - fundacja bezpłatnie przekazuje, wydane
wspólnie z ING Bankiem Śląskim książki dla dzieci – „Bałwan w lodówce „, „Kosmitę” i „Lucjana lwa, jakiego
nie było”, Świetlice internetowe ING - świetlice z bezpłatnym dostępem do Internetu w całej Polsce,
program Młodzi Przedsiębiorczy to praktyczna edukacja ekonomii i przedsiębiorczości dla młodzieży
szkolnej - uczniowie poznają podstawy planowania i zarządzania oraz przekuwają swoje pomysły na
konkretne działania. 
Więcej informacji na stronie: www.ingdzieciom.pl
Kontakt:
Fundacja ING Dzieciom
ul. 11 Listopada 12, 43-460 Wisła
e-mail: fundacja@ingdzieciom.pl



Dla realizacji swoich celów Fundacja wspomaga działalność innych osób prawnych, podmiotów nie
posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami
Fundacji. Może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla
osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia
organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu
niezbędnych funduszy z innych źródeł. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami
samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania
Fundacji. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie
innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne,
związków i organizacji religijnych, o celach zbieżnych z celem Fundacji.
Więcej informacji na stronie: www.kulczykfoundation.org.pl
Kontakt:
Kulczyk Foundation
ul.Krucza 24, 2600-526 Warszawa
e-mail: office@kulczykfoundation.org.pl
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25. Fundacja Leroy Merlin
Fundacja Leroy Merlin wspomaga przede wszystkim inicjatywy lokalne. Pracownicy każdego sklepu Leroy
Merlin sami identyfikują potrzeby lokalnych społeczności i określają swoje działania. W ramach tych
działań wspierają jako wolontariusze lokalne organizacje, domy dziecka, ośrodki rehabilitacji, organizują 
w sklepach akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Większość podejmowanych działań, 
z racji wykonywanego przez pracowników zawodu koncentruje się wokół tematów remontów i dekoracji
oraz zakładania i pielęgnacji ogrodów.
Więcej informacji na stronie: www.leroymerlin.pl
Kontakt:
Fundacja Leroy Merlin
ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
tel.: 504 044 533
e-mail: fundacja@leroymerlin.pl
 



Fundacja LOTTO jest fundacją korporacyjną założoną przez Totalizator Sportowy w 2009 roku. W ramach
swoich działań stara się aktywizować społeczeństwo w różnych dziadzinach życia, ze szczególnym
uwzględnieniem sportu i kultury. Prowadzi własne programy takie jak „Kumulacja Aktywności czy
„odLOTTOwa jazda” a także program stypendialny 100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego
oraz realizuje wspólne projekty z innymi organizacjami non-profit. W ramach programu Partnerstwa
Społeczne wspiera ważne inicjatywy społeczne innych podmiotów. Promuje bezpieczną i odpowiedzialną
grę oraz wspiera rozwój wiedzy w dziedzinie uzależnienia od hazardu. 
Więcej informacji na stronie: www.fundacjalotto.pl
Kontakt:
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 
ul. Targowa 25 03-728 Warszawa 
e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl
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27. Fundacja Marwit
Celami Fundacji m. in. są: promocja zdrowej żywności, propagowanie zdrowego stylu życia, wspieranie
ochrony środowiska, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, pomoc społeczna, wsparcie instytucji 
i organizacji społecznych, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja
wolontariatu, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Cele są realizowane poprzez m. in.:
organizowanie i prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej, doradczej, organizowanie zajęć 
i wydarzeń sportowych, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie programów badawczych,
organizowanie stażu, wolontariatu, wymian młodzieży. 
Więcej informacji na stronie: www.fundacjamarwit.pl
Kontakt:
FUNDACJA MARWIT Smak Zdrowia 
87-134 Zławieś Wielka 29a 
e-mail: fundacja@marwit.pl
 



Misją Fundacji mBanku jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości
życia społeczeństwa. Centralnym punktem strategii Fundacji mBanku są działania na rzecz edukacji
matematycznej. Misja mFundacji realizowana jest głównie przez program grantowy „mPotęga”, w którym
nauczyciele, rodzice i pasjonatów matematyki są zachęcani do kreatywności i zachęcenia do zgłębiania tej
nauki, dotacje czyli jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na projekty z zakresu edukacji
matematycznej i około matematycznej oraz „Krok do przodu”, czyli konkurs na najlepszą pracę studencką
z matematyki.
Więcej informacji na stronie: www.mbank.pl/mfundacja
Kontakt:
Fundacja mBanku
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
e-mail: fundacja@mbank.pl
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29. Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet
Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz promocji i ochrony
zdrowia kobiet. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych
do społeczeństwa oraz przedstawicieli zawodów medycznych; prowadzenie działalności informacyjnej, 
w tym działalności wydawniczej; propagowanie idei partnerstwa publiczno-prywatnego dla realizacji
polityki profilaktyki zdrowotnej; organizowanie badań przesiewowych i innych badań profilaktycznych w
zakresie różnorodnych chorób kobiet; współdziałanie, wspomaganie, współtworzenie programów
profilaktycznych w celu obniżenia wskaźników zapadalności na choroby nowotworowe; tworzenie 
i usprawnianie systemu opieki nad pacjentami w trakcie i po zakończeniu leczenia onkologicznego;
prowadzenie szkoleń, sympozjów i konferencji; współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, 
w tym zrzeszającymi pacjentów, w kraju i za granicą. W celu realizacji inicjowanych przez siebie
przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji,
organizacji i osób, jeśli ich wymogi etyczne są zgodne z wymogami etycznymi Fundacji.
Więcej informacji na stronie: www.msd.pl
Kontakt:
Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
e-mail: biuro@fzk.org.pl
 



dotacje finansowe, darowizny rzeczowe (leki, sprzęt medyczny, artykuły higieniczne, środki transportu
itp.); 
wsparcie w postaci kampanii edukacyjnych. 

Kluczowym celem, jaki sobie stawia Fundacja NEUCA dla Zdrowia jest dążenie do poprawy zdrowia 
i związanej z tym jakości życia społeczeństwa. Fundacja pomaga w dostępie do terapii a także działa na
rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej.
Fundacja NEUCA Dla Zdrowia udziela pomocy w następujących formach: 

Więcej informacji na stronie: www.fundacjaneuca.pl
Kontakt:
Fundacja Neuca Dla Zdrowia
ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń 
e-mail: kontakt@fundacjaneuca.pl
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31. Fundacja Nutrica

badaniach naukowych z zakresu żywienia człowieka, 
edukacji związanej z żywieniem oraz partnerstwie dla zmiany społecznej w obszarze żywienia. 

Misją Fundacji Nutricia jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Fundacja
NUTRICIA zajmuje się także przyznawaniem dotacji i darowizn na działania wykraczające poza
prowadzone akcje i konkursy. 
Działania Fundacji skupiają się na trzech obszarach: 

Więcej informacji na stronie: www.fundacjaneuca.pl
Kontakt:
Fundacja Nutrica
ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa
e-mail: biuro@fundacjanutricia.pl



Fundacja podejmuje liczne działania charytatywne pomagając dzieciom potrzebującym pomocy. Niosą
pomoc materialną, ale także działamy w zakresie edukacji, promując profilaktykę zdrowotną. Prowadzą
działania na rzecz pobudzenia aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej dzieci. Prowadzimy również
działania systemowe. Wspierają szpitale dziecięce, placówki medyczne, rodzinne domy dziecka, dziecięce
placówki wychowawcze, oświatowe i opiekuńcze, a także rodziny zastępcze. Pomagają zatem
najmłodszym i najsłabszym, wspierając instytucje działające na ich rzecz. Mottem Fundacji są słowa
Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Więcej informacji na stronie: www.onico-fundacja.pl
Kontakt:
Fundacja Onico 
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa  
E-mail: fundacja@onico.pl
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33. Fundacja Orlen
Fundacja ORLEN – DAR SERCA została powołana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Istnieje od 20
sierpnia 2001 roku. Jest organizacją pożytku publicznego, realizuje w imieniu Fundatora długofalowe
programy na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej
młodzieży oraz pomocy lokalnym społecznościom, prowadzi projekty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. Fundacja buduje partnerskie relacje i rozwija swoje programy na drodze dialogu 
z interesariuszami oraz zamierza być wiodącym partnerem w obszarze prowadzonych działań. Jej misją
jest prowadzenie działań o dużej wartości dodanej służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawionych
naturalnej opieki rodzicielskiej a także aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami, realizowane
poprzez stymulowanie i wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji, zaangażowanie w projekty na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Więcej informacji na stronie: www.orlendarserca.pl
Kontakt:
Fundacja ORLEN - DAR SERC 
ul. Chemików 7, 09-411 Płock 
ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
e-mail: fundacja@orlen.pl
 



wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi,
sprawami społecznymi. tj. wsparciem osób i organizacji, w ramach pomocy chorym, ubogim itp., 
nauką i edukacją,
sportem i zdrowym stylem życia,
kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego, 
ekologią i ochroną środowiska.

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działania wspierające realizację wartościowych inicjatyw, które
przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa w wielu obszarach. W tym celu PSG opracowała wewnętrzne
zasady przyznawania darowizn finansowych i rzeczowych, które gwarantują każdemu potencjalnemu
beneficjentowi, udzielenie wsparcia według tych samych kryteriów. 
 
Szczególne znaczenie dla spółki mają profesjonalne projekty, realizujące cele związane z:

 
W celu przyznania darowizny każdy podmiot ubiegający się o wsparcie jest zobowiązany do wypełnienia
właściwego formularza i przesłania go wraz z wymaganymi załącznikami na
adres darowizny@psgaz.pl (wzór wniosku dostępny poniżej). 
 
Ze względu na procedury wewnętrzne, prosimy o przesyłanie wniosków co najmniej na 2 miesiące przed
rozpoczęciem planowanych działań.Informujemy także, że wnioski niewłaściwie wypełnione, bądź
przesłane na nieodpowiednim formularzu nie będą rozpatrywane.
 
Kontakt:
Janusz Sidor Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji 
e-mail: janusz.sidor@psgaz.pl
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Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Udziela
wsparcia osobom prawnym i organizacjom, które nie posiadają osobowości prawnej. Nie przyznaje
darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych
świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym. Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom 
i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom opieki społecznej, organizacjom 
i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom).
Projekty i działania beneficjentów powinny być spójne ze strategią PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA 
i zgodne ze statutem Fundacji PGE. 
Więcej informacji: www.gkpge.pl/fundacja
Kontakt:
Biuro Fundacji PGE 
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa 
e-mail: fundacja.PGE@gkpge.pl
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35. Fundacja PERN
Fundacja Grupy PERN działa od kwietnia 2013 roku dzięki środkom przekazywanym przez fundatora –
PERN S.A. W fundacji w sposób strategiczny i długofalowy fundacja realizuje działania w obszarze
zaangażowania społecznego. W ramach celów określonych w statucie udziela pomocy filantropijnej.
Więcej informacji: www.pern.pl/fundacja-grupy-pern
Kontakt:
Fundacja Pern
ul. Wyszogrodzka 13309-410 Płock
e-mail: pern@pern.pl



Zakres działalności fundacji PGNIG S.A. Im. Ignacego Łukasiewicza obejmuje szeroko rozumiane
wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk
podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej,
budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów. Szczególną rolę w obecnie
realizowanych programach Fundacji stanowią: poznawanie historii ojczystej, edukacja i nauka –
historyczna, techniczna, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, realizowanie projektów
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza, wspieranie działań
kulturowo – historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych. Konkursy grantowe Fundacja
finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja 
i wspieranie: kultury jako dziedzictwa narodowego; szczególnych osiągnięć w zakresie nauk
podstawowych i technicznych; ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów; sportu, 
z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży; ochrony
zdrowia. 
Więcej informacji na stronie: www.fundacja.pgnig.pl
Kontakt:
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa 
e-mail: fundacja@pgnig.pl
 

Celem Fundacji PKO Banku Polskiego, jest działanie w imieniu Banku i Grupy Banku na rzecz dobra
publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury 
i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu. 
Więcej informacji na stronie: www.fundacjapkobp.pl
Kontakt:
Fundacja PKO Banku Polskiego 
ul. Puławska 15Warszawa 
e-mail: fundacja@pkobp.pl
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programy wieloletnie – program stypendialny, przedsięwzięcia jednorazowe, realizowane przez nią
samą lub wspólnie z innymi instytucjami ze szczególnym nastawieniem na edukację i zdrowia
wsparcie organizacyjne, finansowe i rzeczowe programów, przedsięwzięć jednorazowych
realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły, placówki oświatowe, świetlice środowiskowe, ze
szczególnym uwzględnieniem działań wyrównujących szanse edukacyjne i zdrowotne dzieci 

promocja wolontariatu wśród pracowników Poczty Polskiej oraz dofinansowywanie inicjatyw
charytatywnych prowadzonych przez pracowników Poczty Polskiej na rzecz społeczności lokalnych,
kampanie społeczne realizowane przez samą Fundację lub wspólnie z innymi

Celem działania Fundacji „Pocztowy Dar” jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz dobra
publicznego w zakresie: edukacji, aktywizacji i rozwoju zawodowego, rozwoju przedsiębiorczości, ochrony
życia i zdrowia, jak również wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych pracowników Poczty Polskiej
S.A. i członków ich rodzin oraz wspieranie ich integracji poprzez aktywizację społeczno - zawodową.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania, w następujących formach:

      i młodzieży,

wyspecjalizowanymi instytucjami.
Więcej informacji na stronie: www.pocztowydar.org
Kontakt:
Fundacja Pocztowy Dar
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa
kontakt@pocztowydar.org
 

Fundacja została powołana w celu:
1. 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;
2. udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w tym
udzielania pomocy społecznej.
Więcej informacji na stronie: www.fundacjapolsat.pl
Kontakt:
Fundacja Polsat
ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa
tel.:22 514-55-55
e-mail: fundacja@polsat.com.pl
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Fundacja Przyjaciółka realizuje swoją misję w oparciu, o najczęściej, długoletnie programy. Zaprasza do
współpracy świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i domy dziecka, działające
lokalnie, organizacje pozarządowe. Pomaga też w indywidualnych przypadkach (osoby do ukończenia 18
roku życia). W takich sytuacjach finansuje np. rehabilitację, leki czy sprzęt rehabilitacyjny. Fundacja nie
przekazuje dotacji w formie pieniężnej. 
Więcej informacji na stronie: www.fundacja.przyjaciolka.pl
Kontakt:
Fundacja Przyjaciółka 
ul. Wiejska 16, 00-490 Warszawa
e-mail: info@fundacja.przyjaciolka.pl
 
 

edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego
rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego dzieci

kulturę i historię – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań
upowszechniających wiedzę o polskiej historii, kulturze, literaturze i sztuce oraz promowania wartości
takich jak: polskość, tożsamość, patriotyzm,
zdrowie i pomoc społeczną – poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wsparcie organizacji 

bezpieczeństwo – poprzez programy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz
aktywizację społeczności lokalnej do działań na rzecz dobra wspólnego w regionie.

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii
zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie
talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie
dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Realizuje cele wspierając strategiczne dla nas obszary:

      i młodzieży,

i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu
medycznego albo leków,

Więcej informacji na stronie: www.fundacja.pzu.pl
Kontakt:
Fundacja PZU 
Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 
e-mail: fundacja@pzu.pl
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Fundacja Radia ZET pomaga dzieciom z chorobami serca, głównie z ciężkimi wadami wrodzonymi,
opłacając leczenie i rehabilitację małych pacjentów i finansując operacje serca. Udziela także pomocy
szpitalom, szczególnie oddziałom i klinikom kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, finansując zakup
sprzętu medycznego.
Więcej informacji na stronie: www.fundacjaradiazet.pl
Kontakt:
Fundacja Radia ZET
ul. Żurawia 800-503 Warszawa
fundacja@radiozet.pl
 

Fundacja Ronalda McDonalda w Polsce jest częścią światowej organizacji charytatywnej Ronald McDonald
House Charities (RMHC), realizującej w 52 krajach świata programy związane z pomocą dzieciom. Misją
Fundacji Ronalda McDonalda jest tworzenie, wspieranie i realizacja programów, które pomagają dzieciom
żyć w zdrowiu i pomyślności, aby rodzina była razem. Działania Fundacji prowadzone są w ramach
głównego programu „NIE nowotworom u dzieci”. Składają się na niego trzy duże, równolegle
funkcjonujące projekty:
ogólnopolskie szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poświęcone
wczesnemu rozpoznawaniu nowotworów; ogólnopolskie ultrasonograficzne badania
przesiewowe dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat; Pokój Rodzinny/ Dom Ronalda
McDonalda – finansowanie pomieszczeń socjalnych przy szpitalach/ na terenie szpitali dla
rodziców dzieci przebywających na leczeniu.
Więcej informacji na stronie: www.frm.org.pl
Kontakt:
Fundacja Ronalda McDonalda 
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
fundacja@frm.org.pl
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Bank Ambitnej Młodzieży- program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności,
definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań
na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Główne kierunki
programu: rozwój i edukacja, aktywność gospodarcza, społeczna i obywatelska, kultura, historia 

Bank Młodych Mistrzów Sportu- program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród
młodzieży oraz zasad fair play. Program ma zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności
sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej
społeczności.
Tu mieszkam, tu zmieniam - rozejrzyj się wokół siebie, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro
-za swoją miejscowość, osiedle, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz. Może być
jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej, funkcjonalniej! Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do
konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem
dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii... innymi słowy, instytucji lub
organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej zdolność prawną.
Warsztaty dla Seniorów- Seniorzy są grupą, która jest szczególnie narażona na oszustów, dlatego
też, wychodząc na przeciw potrzebom osób starszych, już od marca 2020 roku Fundacja Santander
będzie organizowała kolejne inicjatywy podnoszące poziom wiedzy wśród tej grupy.

Realizuje cztery programy grantowe:
Bank Dziecięcych Uśmiechów Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem mikro-
grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień 
z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. W programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki
statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz
instytucje wspierające takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne,
szkoły. Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych:
rozwój i edukacja, aktywność gospodarcza, społeczna, obywatelska, kultura, historia i dziedzictwo
narodowe.

     i dziedzictwo narodowe.

Więcej informacji na stronie: www.fundacja.santander.pl
Kontakt:
Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
e-mail: fundacja@santander.pl
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wystaw artystycznych,- stypendiów i nagród dla artystów,
konferencji, seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
działalności informacyjnej i wydawniczej,
innych działań realizujących cel Fundacji.

Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju polskiej sztuki. Wspierając artystów działających
w obszarze sztuk wizualnych, Fundacja realizuje swój cel poprzez organizowanie i finansowanie:

Więcej informacji na stronie: www.ingart.pl/pl/main
Kontakt:
Fundacja Sztuki Polskiej ING
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
fundacja@ingart.pl
 

Celem Fundacji TAURON jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie edukacji, oświaty
i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki,
opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz pomocy i organizacji wolontariatu. Fundacja m.in. tworzy programy stypendialne 
i udziela wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom
wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży, wpiera
organizacyjne, rzeczowo i finansowo podmioty prowadzące działalność zbieżną z celami Fundacji i udziela
pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym,
instytucjom, ośrodkom i placówkom.
Więcej informacji na stronie: www.fundacja.tauron.pl
Kontakt:
Fundacja TAURON
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
e-mail: biuro@fundacjatauron.pl
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Nie wszystkie dzieci dysponują równymi szansami osiągnięcia pełnego potencjału, realizacji zainteresowań
oraz rozwoju talentów i umiejętności. Często z powodu czynników, na które nie mają wpływu. TDJ
Foundation powołano, aby niwelować nierówności poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do
jak najlepszych praktyk edukacyjnych. Fundacja chce towarzyszyć młodym ludziom w ważnych dla nich
momentach: kiedy podejmują decyzje odnośnie swojej przyszłości, edukacji czy przyszłego zawodu. Celem
fundacji jest również podwyższanie kompetencji kadr pedagogicznych. Kluczem do podniesienia jakości
edukacji w Polsce i  zbudowaniu świadomości dostępu do najlepszych praktyk edukacyjnych są wszyscy,
którzy  na  co dzień pracują z  młodymi ludźmi. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy czy  kadry
zarządzające placówkami edukacyjnymi – to oni mają niebywały wpływ na dzieci i młodzież.
Więcej informacji na stronie: www.tdj.pl/fundacja
Kontakt:
TDJ Sp. z o.o. 
Aleja Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice
e-mail: tdj@tdj.pl
 
 

Fundacja jest organizacją dobroczynną, celami jej działania jest wspieranie wartościowych inicjatyw 
i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci i młodzież oraz promocja idei integracji 
i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych. W ciągu swojej działalności Fundacja
wypracowała i realizuje kilkanaście programów związanych z pomocą społeczną, edukacją i ochroną
zdrowia. Partnerem strategicznym Fundacji od 2014 roku jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - jedna 
z najstarszych organizacji działających na rzecz potrzebujących dzieci w Polsce.
Misją fundacji jest inicjacja i wspieranie programów społecznych. Celem jest pomoc dzieciom  i lokalnym
społecznościom w obszarach edukacji, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia. Programy
Fundacji wyposażają w umiejętności i kompetencje oraz inspirują do działania i umożliwiają
zrównoważony rozwój. 
Więcej informacji na stronie: www.fundacjatesco.pl
Kontakt:
Fundacja Tesco 
ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków
e-mail: kontakt@fundacjatesco.pl
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49. Fundacja Tesco
 

48. Fundacja TDJ
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Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA wspiera finansowo dzieci, młodzież i osoby dorosłe zmagające się 
z chorobą lub niepełnosprawnością. Pomaga także osobom/ rodzinom, które wskutek tragicznych
zdarzeń utraciły dorobek całego życia, czy znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Fundacja dofinansowuje
m.in. zakup leków, koszty operacji, rehabilitacji, różnego rodzaju terapii, a także zakup wózków
inwalidzkich, protez, aparatów słuchowych. Każda prośba rozpatrywana jest indywidualnie, dokładnie
weryfikowana, wszyscy ubiegający się o pomoc otrzymują odpowiedź. Ważnym obszarem działań Fundacji
jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży. Ponieważ Fundacja skupia się głównie na lokalnej działalności,
współpracuje m.in. z okolicznymi szkołami, instytucjami działającymi na rzecz dzieci, klubami sportowymi,
organizacjami charytatywnymi. Dofinansowuje organizację konkursów, wycieczek szkolnych, wyjazdów na
zielone szkoły czy na zawody sportowe. Wspiera również realizację interesujących projektów
edukacyjnych. Fundacja realizuje własny program stypendialny. Jego celem jest promowanie uczniów oraz
studentów ambitnych i wybitnie uzdolnionych, wyróżniających się w nauce oraz umożliwienie im szeroko
pojętej edukacji kulturalnej oraz rozwoju intelektualnego.
Więcej informacji na stronie: www.twojaszansa.org.pl
Kontakt:
Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA
ul. Dębicka 4439-207 Brzeźnica
e-mail: fundacja@twojaszansa.org.pl
 
 

Fundacja TV Puls „Pod Dębem” podejmuje szereg działań na rzecz osób starszych. Doposaża placówki
zajmujące się pomocą seniorom w łóżka medyczne oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Dofinansowuje
rehabilitację osób prywatnych. Przekazuje potrzebującym seniorom leki, środki higieniczne, aparaty
słuchowe. Oprócz pomocy mającej wymiar materialny, angażuje się w działania polegające na
międzypokoleniowym spędzaniu wolnego czasu, jak np. koncerty w domach pomocy społecznej 
z udziałem ludzi młodych.
Więcej informacji na stronie: www.fundacjapoddebem.pl
Kontakt:
Fundacja TV Puls Pod Dębem 
ul. Chełmska 21, bud. 22, 00-724 Warszawa
kontakt@fundacjapoddebem.pl
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50. Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA
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Fundacja Training Projects, prowadzi szkolenia i gry biznesowe dla sektora NGO. Ponadto, wspiera
projekty i organizacje non profit, których celem jest: wzmacnianie kapitału społecznego, rozwój postaw
obywatelskich, edukacja dzieci i dorosłych, promocja innowacyjności, odbiurokratyzowanie państwa,
ekologia, albo promocja aktywności fizycznej, sportu i zdrowia. Fundacja udziela wsparcia poprzez
nieodpłatne szkolenia dla wolontariuszy lub członków organizacji. Oferuje warsztaty uczące pracy 
i komunikacji w zespole, kreatywności, zarządzania projektem lub czasem, przywództwa, motywowania,
myślenia strategicznego. Oferuje też moderowane warsztaty planowania projektów, zadań, strategii lub
generowania innowacji dotacje na dowolne projekty non profit związane z realizacją jednego 
z wymienionych powyżej celów – pojedynczy projekt może otrzymać max. 30.000zł.
Więcej informacji na stronie: www.symulacje.edu.pl/fundacja
Kontakt:
Training Projects
ul. Sosnowa 13, 41-503 Chorzów
e-mail: symulacje@symulacje.edu.pl
 

Fundacja TVN „nie jesteś sam“ przyznaje pomoc przede wszystkim w sprawach indywidualnych. Pomaga
ciężko chorym dzieciom, osobom starszym i samotnym. Wspiera osoby niepełnosprawne. Finansuje m.in.
turnusy rehabilitacyjne, kupuje wózki inwalidzkie, protezy kończyn. Na pomoc Fundacji TVN mogą liczyć
także szpitale i ośrodki pomocy, tj. domy dziecka, ośrodki rehabilitacji. Poza tym Fundacja TVN „nie jesteś
sam” zajmuje się zakupem sprzętu medycznego dla placówek medycznych. W zależności od posiadanych
środków pomaga również w remontach specjalistycznych klinik w szpitalach.
Więcej informacji na stronie: www.fundacja.tvn.pl
Kontakt:
Fundacja TVN „nie jesteś sam “
ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa 
email: fundacja@tvn.pl
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53. Fundacja TVN „nie jesteś sam“
 

52. Fundacja Training Projects
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Fundacja realizuje swój cel poprzez zaszczepianie rodzicom, opiekunom odpowiednich wzorców, tak by
swoje dzieci i podopiecznych od najmłodszych lat uczyli wrażliwości, empatii oraz dobroci w stosunku do
innych. U podstaw działania Fundacji leży przekonanie, że prawdziwe dobro zaczyna się od małych,
drobnych uczynków. A to wszystko ma początek w najmłodszych latach, bo wtedy człowiek uczy się
najszybciej i koduje pewne wzory zachowań na całe życie.
Więcej informacji na stronie: www.fundacjawawel.pl
Kontakt:
Fundacja „Wawel z Rodziną”
ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków
e-mail: fundacja@fundacjawawel.pl
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55. Fundacja "Wspieramy Wielkch Jutra"
Celem Fundacji jest: wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,inicjowanie
powiązań między przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, sferą naukową i badawczą oraz
zarządzanie takimi powiązaniami, rozwój świadomości obywatelskiej i zaangażowania społeczeństwa
służące stabilnemu rozwojowi gospodarczemu,upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, działanie na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,wspomaganie i promowanie
inicjatyw, społecznych, naukowych, badawczych i oświatowych dotyczących rozwoju gospodarczego 
i instytucjonalnego, działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,ochrona i promocja
zdrowia,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,promocja zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej,promocja i organizacja wolontariatu,upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność
na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,promocja społecznej odpowiedzialności biznesu, działalność
charytatywna.
Więcej informacji na stronie: www.wspieramywielkichjutra.pl
Kontakt:
Fundacja "Wspieramy Wielkch Jutra" 
ul. Towarowa 37 61-896 Poznań 
e-mail: fundacja@wspieramywielkichjutra.pl
 
 



prowadzenie poradnictwa i doradztwa dzieciom, rodzicom, opiekunom i  osobom uczestniczącym
w procesie kształcenia
integrację dzieci niepełnosprawnych z osobami zdrowymi
wspieranie przedsiębiorczości u dzieci
wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci
wskazanie na umiejętne korzystanie z multimedialnych środków
pomoc finansową i materialną w szczególności dzieciom z rodzin ubogich
zbieranie informacji na  temat dzieci chorych, niepełnosprawnych i  niedołężnych w  celu udzielania
im pomocy finansowej bądź rzeczowej
propagowanie idei sportu wśród dzieci
wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym

Celem Fundacji VIVE Serce Dzieciom jest niesienie pomocy pedagogiczno–terapeutycznej,  finansowej
i materialnej dzieciom, w szczególności dzieciom chorym, niepełnosprawnym, niedołężnym, nieuleczalnie
i przewlekle chorym oraz upowszechnianie wśród dzieci sportu, między innymi poprzez:

Więcej informacji na stronie: www.fundacja.veolia.pl/nasze-programy-0
Kontakt:
Fundacja VIVE Serce Dzieciom
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail : fundacja@vive.com.pl
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57. Fundacja VIVE Serce Dzieciom
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Fundacja Veolia Polska  jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do
społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia
Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów
dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze
zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z mottem "Współpraca w dobrym klimacie", we współpracy 
z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej 
i innowacji społecznych.
Więcej na stronie: www.fundacja.veolia.pl
Kontakt:
Fundacja VEOLIA Polska
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
fundacja.pl-vfun@veolia.com
 
 

56. Fundacja Veolia Polska
 



Fundacja VELUX składa się z dwóch organizacji non-profit, będących prywatnymi fundacjami
dobroczynnymi VILLUM FOUNDEN i VELUX FOUNDEN. Wśród ich obszarów działania są cele naukowe,
środowiskowe, społeczne i kulturalne w Danii i na świecie. Fundacje zamierzają w ramach nowego
programu grantowego wspierać m.in. projekty dotyczące: rozwoju systemu kształcenia zawodowego,
poradnictwa zawodowego dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli, jak również zwiększenia kontaktów
pomiędzy szkołami oraz firmami. Składane do fundacji wnioski mogą dotyczyć także inicjatyw na rynku
pracy, które będą koncentrowały się na szkoleniach zawodowych, programach stypendialnych, działaniach
z zakresu przedsiębiorczości społecznej, skierowanych do bezrobotnej młodzieży nie posiadającej
odpowiedniego wykształcenia.
Więcej informacji na stronie: www.veluxfoundations.dk/en/social-projects/social-projects-abroad
Kontakt:
Agnieszka Kamińska, PR Manager, VELUX Polska
e-mail: agnieszka.kamińska@velux.com
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59. Fundacja VELUX
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Fundacja działa w zakresie:
Działania społeczne: pozbywanie się stereotypowego myślenia społeczeństwa na temat środowiska
osób z niepełnosprawnościami.
Ogólnopolska Akcja Krew:  od 2009 roku fundacja jest głównym organizatorem tej akcji. Pomagają
zebrać krew dla potrzebujących, także w wakacyjnych miesiącach. W tym okresie jest zwiększona ilość
wypadków i jest ona najbardziej potrzebna.
Program Pierwsze Kroki: są także pomysłodawcą Programu Pierwsze Kroki. Jego celem jest fizyczna,
społeczna i zawodowa aktywizacja osób najciężej poszkodowanych w wypadkach. To doradztwo 
i wsparcie osób, które uległy takiemu wypadkowi.
#WytrenujSięwPomaganiu: cykliczne akcje Fundacji motywujące społeczeństwo do aktywności fizycznej
przy jednoczesnym pomaganiu osobom potrzebującym wsparcia.
Więcej informacji na stronie: www.fundacjavotum.pl
Kontakt:
Fundacja VOTUM
ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław
biuro@fundacjavotum.org
 
 

58. Fundacja VOTUM
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Aquanet: www.csr.aquanet.pl
 
Budimex: www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/csr/programy-spoleczne

 
Credit Agricole Bank Polska (sponsoring): www.media.credit-agricole.pl/sponsoring
 
Grupa Adamed dla Seniora: www.adamed.com/csr/programy-spoleczne/adamed-dla-seniora
 
Eneris: www.eneris.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/edukacja
 
Grupa Żywiec: www.grupazywiec.pl/o-firmie/fundusz-spoleczny-gz
 
Henkel: www.henkel.pl/zrownowazony-rozwoj/zrownowazony-rozowoj-w-polsce/zaangazowanie-
spoleczne-w-polsce
 
Narodowy Bank Polski: www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
 
Polska Spółka Gazownicza: www.psgaz.pl/darowizny
 
T-mobile: www.firma.t-mobile.pl/pl/odpowiedzialnosc/nasze-podejscie/odpowiedzialni_spolecznie
 
Żywiec Zdrój: www.zywiec-zdroj.pl/csr
 

FIRMY  PRZEKAZUJĄCE  DOTACJE  I  DAROWIZNY BEZ
POŚREDNICTWA  FUNDACJI KORPORACYJNYCH  LUB  Z
WYKORZYSTANIEM  ZEWNĘTRZNYCH  ORGANIZACJI



Czytaj przypisy! To, że są one napisane małą czcionką, nie oznacza wcale, że nie są istotne.
Często w przypisach pojawiają się podpowiedzi i informacje, które ułatwiają Ci wypełnienie
danego pola we wniosku.
 
 
 
Zapoznaj się z instrukcją wypełniania oferty na realizację zadania publicznego.
 
 
 
Wypełnij każde pole we wniosku. Jeśli dane pole Cię nie dotyczy, wpisz w nim ”nie dotyczy”.
 
 
 
Wypełniając wniosek pamiętaj o tym, aby nie używać ogólnych stwierdzeń. Wyzwól swoją
kreatywność i nie podchodź do wypełniania wniosku schematycznie. Powinno Ci zależeć na
oryginalności, bo dzięki temu łatwiej będzie zapamiętać Twój wniosek komisji oceniającej.
 
 
 
Pamiętaj o załącznikach, które Cię dotyczą. Są one określone we wzorze oferty. Jeżeli jest
wymóg dodatkowych załączników powinny one być wymienione w ogłoszeniu o konkursie.
 
 
 
Nie zapomnij ich załączyć do wniosku!
 
 
 
Zwróć uwagę, że część punktów we wniosku przyporządkowana jest do konkretnych
kryteriów oceny określonych w ogłoszeniu o konkursie. Pamiętaj jednak, że treść reszty
punktów we wniosku jest również ważna i wpływa na całościową ocenę Twojego wniosku.
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PODSTAWOWE REGUŁY PRZY
WYPEŁNIANIU WNIOSKU



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Al. Jana Pawła II 21a

TELEFON - 65 529 54 03 / E-MAIL-ngo@leszno.pl

Fundacja Agory
Fundacja AMF Nasza Droga
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
Fundacja Aviva
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Fundacja Będę Kim Zechcę
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Fundacja BNP Paribas
Fundacja Carrefour
Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość
Fundacja "Dbam o Zdrowie"
Fundacja Dobroczynności Atlas
Fundacja Dorastaj z Nami
Fundacja Enea
Fundacja Energa
Fundacja Erbud Wspólne Wyzwania
Fundacja EY
Fundacja Faktu
Fundacja Grupy PKP
Fundacja Integralia
Fundacja ING Dzieciom
Fundacja Kulczyk
Fundacja Leroy Merlin
Fundacja Lotto
Fundacja Marwit
Fundacja mBanku
Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet
Fundacja NEUCA
Fundacja Nutrica
Fundacja Onico
Fundacja Orlen
Fundacja Polska Spółka Gazownictwa
Fundacja PERN
Fundacja PGE

36

SPIS  FUNDACJI
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Fundacja PGNIG S. A. IM. Ignacego Łukasiewicza
Fundacja PKO Banku Polskiego
Fundacja Pocztowy Dar
Fundacja Polsat
Fundacja Przyjaciółka
Fundacja PZU
Fundacja Radia Zet
Fundacja Ronalda McDonalda
Fundacja Santander
Fundacja Sztuki Polskiej ING
Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
Fundacja Tauron
Fundacja TDJ
Fundacja Tesco
Fundacja Training Projects
Fundacja TVN „nie jesteś sam”
Fundacja TV Puls Pod Dębem
Fundacja „Wawel z Rodziną”
Fundacja "Wspieramy Wielkch Jutra"
Fundacja Veolia Polska
Fundacja Vive Serce Dzieciom
Fundacja VOTUM
Fundacja VELUX
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ODWIEDŹ  NAS

www.twitter.com/LeszczynskieNGO

www.facebook.com/LeszczynskieNGO

www.instagram.com/leszczynskiengo

www.ngo.leszno.pl


