
Fundacje działające na terenie powiatu kłobuckiego 

Lp Nazwa fundacji/ KRS Adres siedziby Gmina Cele fundacji 
1. Fundacja Małopolska  

Inicjatywa Historyczna 

KRS - 0000501481 

ul. Kościuszki 38 

42-100 Kłobuck 

Kłobuck Fundacja prowadzi działalność historyczno-patriotyczną, kulturalną, oświatową i dokumentalną 
oraz dobroczynną. Jej misją jest dbanie o przeszły, obecny i przyszły wizerunek Polski i Polaków, 
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także dokumentowanie na potrzeby 
przyszłych pokoleń rzeczywistości. 

2. Fundacja promocji 
kultury i artterapii AJ 
Project 

KRS - 0000306737 

ul. Zagórze 15 

42-164 Parzymiechy 

Lipie Popieranie i promocja twórczości artystycznej, w tym organizowanie i finansowanie imprez 
artystycznych. Organizowanie i współfinansowanie edukacji artystycznej i artterapeutycznej 
poprzez działanie warsztatowe i szkolne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Szerzenie 
działań kulturotwórczych na obszarach małych miejscowości gdzie występuje brak instytucji 
wspierających kulturę i edukację artystyczną. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
psychofizycznego poprzez artterapię. Organizowanie zajeć warsztatowych i edukacyjnych oraz 
imprez mających na celu promocję artterapii. Popieranie i promocja twórczości ludzi 
niepełnosprawnych. Promocja i wsparcie finansowe dla ludzi wybitnie uzdolnionych. Działania 
artystyczne w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 
Promocja polskiej twórczości zagranicą. Organizowanie imprez artystycznych dla osób 
niepełnosprawnych, chorych, starszych wiekiem. Promocja dziedzictwa narodowego w Polsce i 
zagranicą. 

3.  Fundacja „Wspólna 
Sprawa” 

KRS - 0000256728 

ul. Częstochowska 40  

42-134 Truskolasy 

Wręczyca 
Wielka 

Celem Fundacji jest czynna i formalna pomoc w procesie organizacji oraz przygotowania, a 
następnie realizacji renowacji i remontu lub przebudowy zabytkowych obiektów w tym kościoła 
katolickiego pod wezwaniem św. Mikołaja w Truskolasach.  

4. Fundacja Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w 
Kłobucku „MODEN” 

KRS - 0000281537 

ul. 1 Maja 33 

42-100 Kłobuck 

Kłobuck Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla zabezpieczenia prawidłowej działalności 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kłobucku i jego rozwoju, tworzenie miejsc pracy dla uczniów, 
koordynacja i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pomoc szkole, utrzymywanie więzi 
między absolwentami, uczniami, ich rodzinami oraz przyjaciółmi szkoły. 

5.  Fundacja wspierania 
rozwoju regionalnego 

KRS - 0000056376 

ul. Krzepicka 121 

Iwanowice  Duże 

42-152 Opatów 

Opatów Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju regionalnego w dziedzinach takich jak gospodarka, 
nauka, oświata i wychowanie, opieka i pomoc społeczna, kultura i sztuka oraz ochrona 
środowiska. 

6.  Fundacja „Barwy 
Dźwięku”  

Klepaczka 45 

42 -134 Truskolasy 

Wręczyca 
Wielka 

Celem Fundacji jest wspieranie nauczania i wychowania dzieci poprzez stworzenie im 
najkorzystniejszych warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju artystycznego, 



KRS - 0000523947 oświatowego i kulturalnego. 

7.  Fundacja obywatelskiej 
pomocy prawnej 
„ADVOCO” 

KRS-0000647590 

ul. Sienkiewicza 39 

42-130 Wręczyca 
Wielka 

Wręczyca 
Wielka 

Świadczenie pomocy prawnej i obywatelskiej. Kształtowanie, popieranie i propagowanie 
wszechstronnego rozwoju społeczeństwa w zakresie integracji społecznej. Pomoc społeczna, w 
tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. Promocja i rozwój ekonomii społecznej. Przeciwdziałanie uzależnionym i 
patologiom społecznym, w tym w szczególności przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych oraz pomoc rodzinom dotkniętym tym problemem. Działalność  wspomagająca 
rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Ochrona i promocja zdrowia. Podejmowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania adresowane do dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym. 
Działalność charytatywna. Promocja i organizacja wolontariatu. Wspieranie wszechstronnego 
rozwoju osób starszych. Prowadzenie programów stypendialnych. 

8. Multifundacja 

KRS - 0000613763 

Węglowice 5 

42-133 Węglowice 

Wręczyca 
Wielka 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie: kształtowania świadomości społecznej w zakresie 
obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej istotnych interesów zarówno kraju, jak i poza jego 
granicami; wzmacniania w społeczeństwie poszanowania dla Wojska Polskiego oraz służb 
publicznych realizujących zadania z zakresu obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządku 
publicznego; wspierania i promocji rozwoju sportu i rekreacji; krzewienia wspierania, 
upowszechniania, promocji i pomocy w rozwoju kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych; 
ochrony środowiska, ekologii i  ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

9.  Fundacja Pokoloruj 
Marzenia 

KRS - 0000610466 

ul. Ułańska 7 

42-120 Miedźno 

Miedźno Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja społeczności lokalnej gminy Miedźno i 
najbliższych okolic wokół zagadnienia pomocy dla osób niepełnosprawnych. 

10.  Fundacja objawień Matki 
Bożej Leśnej Pani  

KRS - 0000617515 

Zajączki Pierwsze 46 

42-160 Krzepice 

Krzepice Celem Fundacji jest propagowanie wartości katolickich głoszonych przez kościół rzymsko-
katolicki, wspieranie sprawujących opiekę i sprawowanie opieki nad miejscami kultu religijnego, 
propagowanie zasad moralnych opartych na Dekalogu, krzewienie w społeczeństwie kultury 
polskiej związanej z chrześcijaństwem, integrowanie środowisk naukowych, twórczych i 
dziennikarskich w duchu wartości chrześcijańskich, wspieranie działalności gospodarczej. 

11.  Fundacja Von Luders – 
Wspieranie Inicjatyw 
Oświatowych 

ul. Gwiezdna 45 

42-130 Wręczyca 
Wielka 

Wręczyca 
Wielka 

Wzmacnianie potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności, uwzględniające 
specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności, opartych o samopomoc i wolontariat. 
Działalność edukacyjna, oświatowa i kulturalna szczególnie w zakresie wspierania promocji i 



KRS - 0000657041 pomocy w rozwoju indywidualnym i zawodowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Wsparcie dla 
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci, młodzieży i 
dorosłych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, 
innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla społeczeństwa. 
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. 

12. Fundacja IN VIA 

KRS - 0000723506 

ul. Wojska Polskiego 
14 

42-100 Kłobuck 

Kłobuck Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia, polegająca w 
szczególności na pomocy w leczeniu, rehabilitacji, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz 
pomocy społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  

13. Fundacja Serducho 
APAMA Dzieciom 

KRS - 0000774079 

ul. Plac Wincentego 
Witosa 1A 

42-125 Kamyk 

Kłobuck Celem Fundacji jest działalność w zakresie pomocy dzieciom niedosłyszącym i niedowidzącym, w 
szczególności poprzez organizowanie akcji na rzecz dzieci niedowidzących i niedosłyszących, 
zakup aparatów słuchowych i innych urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie, 
prowadzenie prac badawczych związanych z techniką akustyczną, wspieranie szkół muzycznych, 
a także wspieranie rozwoju technologii związanej z szeroko pojętymi urządzeniami akustycznymi, 
kwestiami związanymi z dźwiękiem i hałasem, a służącym osobom niepełnosprawnym, jak i 
innym dzieciom. 

14. Fundacja Złoty Kupon 

KRS - 0000811704 

ul. Sadowa 155/1 

42-125 Biała 

Kłobuck Celem Fundacji jest : pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
finansowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz integracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność na rzecz 
pomocy osobom będącym w spirali zadłużenia; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; upowszechnianie i ochrona 
praw konsumentów; promocja i organizacja wolontariatu, ekonomii społecznej; działalność na 
rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań 
pożytku publicznego. 

15. Fundacja Kuźnia 
Pomysłów 

KRS – 0000818884 

Puszczew 89 

42-133 Węglowice 

Wręczyca 
Wielka 

Celami Fundacji są : wspieranie i stwarzanie osobom dorosłym i dzieciom z 
niepełnosprawnościami i różnymi dysfunkcjami możliwości wszechstronnego rozwoju, w tym, w 
szczególności społecznego, oświatowego, kulturalnego oraz ich leczenia i rehabilitacji; 
kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży względem osób z dysfunkcjami i 
niepełnosprawnością; promocja i organizacja wolontariatu; działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; pomoc 
społeczna; działalność charytatywna; integracja środowiska seniorów; wspieranie 



aktywizacji zawodowej i edukacji osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych; pomoc 
dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi i umysłowymi; propagowanie ekologii i 
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspieranie finansowania 
imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury 
regionu, służących lokalnej społeczności;  wspieranie działań dotyczących prowadzonej 
przez Fundację hodowli zwierząt; zapobieganie następstwom zdrowotnym 
spowodowanym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego u dzieci i młodzieży 
cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu, narządów wewnętrznych i 
choroby psychiczne; działania na rzecz poszerzania wiedzy przyrodniczej wśród 
młodzieży.  

16. Fundacja Przystań 
Beztroski 

KRS 0000963107 

 

ul. Strażacka 147 

42-125 Kamyk 

Kłobuck Celami Fundacji są: wspieranie młodych osób utalentowanych w dziedzinie architektury i 
architektury wnętrz, w szczególności poprzez tworzenie im warunków rozwoju; działalność na 
rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku; działalność na rzecz osób z problemami 
zdrowotnymi; promocja i organizacja wolontariatu; szeroko pojęta pomoc, obejmująca także 
działalność charytatywną na rzecz osób z problemami zdrowotnymi oraz znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej i życiowej; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; umożliwienie rozwoju 
młodym osobom, w tym uczniom szkół ponadpodstawowych znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży 
pochodzących z rodzin niezamożnych; integracja dzieci i młodzieży pochodzących z różnych 
środowisk społecznych; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; działalność na 
rzecz integracji zawodowej i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży; działalność 
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; wspieranie osób zdolnych, 
a w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; inicjowanie oraz 
wspieranie działań mających na celu pomoc osobom potrzebującym; organizowanie oraz 
wspieranie projektów i programów, których celem jest pomoc młodym osobom znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, jak również osobom z problemami zdrowotnymi; 
działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz 
wspieranie podmiotów realizujących takie zadania; propagowanie idei wolontariatu, w 
szczególności wśród przedsiębiorców z różnych branż. 

 
 


