Wykaz FUNDACJI z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zarejestrowanych w latach 2020

L.p.

Numer sprawy

Nazwa Fundacji

Siedziba Fundacji

Teren
działania

1.

2.

3.

4.

5.

144

SO.513.1.2020

FUNDACJA KLUBU
SZEFÓW KUCHNI

Jawczyce
Ul. Piastowska 65
05-850 Ożarów
Mazowiecki

Polska i poza
granicami
Polski

Data wpisu do
KRS,
nr KRS
6.

12.06.2008
0000304827

Zakres działania Fundacji

Gmina

7.

8.

Kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji
kulinarnych. Uzupełnianie wiedzy i umiejętności
zawodowych członków „Klubu”. Organizowanie oraz
pomoc w przeprowadzaniu pokazów, szkoleń, konkursów i
wystaw. Dążenie do zapewnienia właściwych warunków
zawodowych kucharzom i cukiernikom. Integracja całego
środowiska szefów kuchni oraz osób pracujących z nimi.
Poprawianie wizerunku polskiej gastronomi. Kreowanie
dobrych kulinarnych wzorców poza granicami
rzeczypospolitej. Rozwijanie rodzimej gastronomi.
Działanie na rzecz organizacji, których celami statutowymi
jest szeroko pojęta działalność mająca na celu umacnianie
polskiej tradycji kulinarnej. Wspieranie działań i
współpraca na zasadach partnerskich ze wszystkimi
stowarzyszeniami skupiającymi w swych szeregach szefów
kuchni i cukierni oraz kucharzy i cukierników z całej Polski.
Promowanie i wspieranie polskiej gastronomi w kraju i
zagranicą. Upowszechnianie wiedzy o gastronomii.
Ochrona interesów zawodowych i gospodarczych
środowisk związanych z gastronomią. Promowanie
wydawnictw fachowych.

Ożarów
Mazowiecki

145

146

147

SO.513.2.2020

FUNDACJA „GLOBAL
SCIENTIFIC
FOUNDATION”,
TRUSKAW

Truskaw
Ul. Leśnej Polanki 16A
05-080 Izabelin

Polska i poza
granicami
Polski

SO.513.3.2020

FUNDACJA POLONIA
CHRISTI
LIPKÓW

Lipków
Ul. Józefa Paschalisa
Jakubowicza 84A
05-080 Izabelin

Polska i poza
granicami
Polski

SO.513.4.2020

FUNDACJA OAK
TREE MONTESSORI
ŁOMIANKI

Łomianki,
ul. Rolnicza 82B,
05-090 Łomianki

Polska i poza
granicami
Polski

03.03.2020
0000833814

Upowszechnianie wyników badań naukowych w Polsce i
na świecie; wzrost wiedzy społeczeństwa polskiego.
Udostępnianie polskim odbiorcom dóbr polskiej i
światowej kultury i nauki. Wolny dostęp do dóbr kultury,
zasobów wiedzy i informacji. Przejrzystość i uczciwość
działalności naukowej.
Upowszechnianie w świecie polskiej literatury naukowej.
Upowszechnianie w Polsce światowej literatury naukowej.
Promowanie, nawiązywanie i zacieśnianie
międzyuczelnianej i międzyregionalnej współpracy
naukowej. Podnoszenie jakości prac naukowych.
Utworzenie w Polsce ośrodków pracy naukowej.
Prowadzenie badań naukowych w Polsce oraz poza jej
granicami.

02.04.2020
0000836584

Działalność na rzecz cywilizacji łacińskiej, troska o
społeczne panowanie Chrystysa króla oraz Działanie na
rzecz ogółu społeczeństwa polskiego w zakresie kultu
religijnego, nauki, oświaty, kultury, sportu i
dobroczynności

20.05.2020
0000842320

Działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia;
promowanie i prowadzenie innowacyjnej, nowoczesnej i
prospołecznej działalności edukacyjnej i światowej;
wspieranie uczniów w procesie edukacji opartym na
świaSdomym kształceniu się z własnej woli w twórczej
atmosferze wzajemnego szacunku i poszanowania praw
dziecka; wspieranie aktywności rodziców na rzecz rozwoju
ich kompetencji rodzicielskich oraz świadomego
uczestnictwa w procesie edukacji dzieci i młodzieży;
wspieranie kształcenia nauczycieli w różnych technikach
edukacyjnych; wspieranie zmian w systemie kształcenia
uczniów i nauczycieli; wspieranie rozwoju rodziny, w
szczególności jako pierwszego i najważniejszego
środowiska edukacyjnego dzieci i młodzieży; promowanie

Izabelin

Stare Babice

Łomianki

kształcenia ustawicznego dorosłych, młodzieży i dzieci;
wspieranie działalności szkół i placówek oświatowych;
promocja technik terapeutycznych mających na celu
wspieranie edukacji uczniów; wspieranie aktywności
kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i
prospołecznej w środowisku lokalnym; działalność
charytatywna; promocja i organizacja wolontariatu;
działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych,
wykluczonych.

148

SO.513.5.2020

FUNDACJA RAZEM
DLA WYCHOWANIA

Łomianki,
Ul. Warszawska 152,
05-092 Łomianki

Polska i poza
granicami
Polski

24.02.2020
0000830455

prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej,
wychowawczej, Opiekuńczej i edukacyjnej na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym działalności Terapeutycznej;2)
wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych,
religijnych i Kulturalnych oraz kształtowania postaw
obywatelskich i społecznych; wspieranie instytucji
szkolnych i wychowawczych prowadzących Działalność
według zasad systemu wychowawczego św. Jana bosko, w
tym wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy
warunków kształcenia i wychowania; działanie na rzecz
integracji i rozwoju środowiska lokalnego poprzez
Wspieranie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz
młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty,
edukacji, wyrównywania szans, praw osoby ludzkiej,
ochrony zdrowia, wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy
społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i
lokalnego oraz wspieranie inicjatyw związanych z zżyciem
religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży
oraz ich rodzin; wspieranie zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy; promocja zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej młodzieży wchodzącej w dorosłe zżycie;
wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
promowanie i organizowanie wolontariatu; działalność
charytatywna i dobroczynna.

Łomianki

149

150

SO.513.6.2020

SO.513.7.2020

FUNDACJA
2KARIERA

FUNDACJA
„NAWIGATORZY
JUTRA”

Sadowa,
Ul. Sielanki 18
05-092 Łomianki

Zielonki-Parcela,
Ul. Piaskowa 6,
05-082 Stare Babice

Polska i poza
granicami
Polski

Polska i poza
granicami
Polski

17.07.2020
0000850829

Integracja byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, także
kobiety, wokół wspólnego celu: aktywizacji zawodowej i
utrzymania wysokich standardów świadczących o
środowisku, z którego te osoby się wywodzą; stworzenie
centrum zdobywania i wymiany doświadczeń przez
żołnierzy i funkcjonariuszy rezerwy ukierunkowanym na
dalszy rozwój zawodowy oraz forum promocji wśród
pracodawców ich kompetencji; spowodowanie, aby byli
żołnierze i funkcjonariusze odnosili sukcesy w nowym
etapie życia zawodowego (upowszechnianie dobrych
doświadczeń, samopomoc); popularyzacja środowiska
mundurowego jako zasobu sprawdzonych kandydatów i
kandydatek na nowych pracowników (prezentowanie
pracodawcom możliwości pozyskania kadr z wojska);
przyczynianie się do tego, aby grono byłych żołnierzy i
funkcjonariuszy, kobiet i mężczyzn, budowało relacje
towarzyskie i podtrzymywało etos służby, także po zdjęciu
munduru (integracja w celach inspiracyjnych);
kompleksowe programy rekonwersji, warsztaty, szkolenia,
targi pracy, consulting; budowanie więzi koleżeńskich
między byłymi żołnierzami.

Łomianki

19.08.2020
0000855240

Działalność prowadząca do rozwoju duchowego człowieka
oraz społeczności.
Edukacja powrotu pierwotnych wartości etycznych
kształtowanych przez serce i umysł.
Nauka prowadząca do świadomej i praktycznej kreacji
swojego życia.

Stare Babice

151

SO.513.9.2020

Fundacja Instytut
Multimediów

Izabelin B
Ul. Augustyna
Kordeckiego 3
05-080 Izabelin

Polska i poza
granicami
Polski

24.11.2020
0000869751

Inicjonowanie integracji wśród dzieci. Młodzieży,
niepełnosprawnych, bezrobotnych.
Badania, promowanie i prowadzenie działalności
kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, opiekuńczowychowawczej.
Inicjonowanie programów o demokracji, prawach
obywatelskich, socjalnych, upowszechnianie postawy
obywatelskiej oraz gospodarczej, zaradności i
samodzielności wśród dzieci i młodzieży,
niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Izabelin

