
Fundacje Powiatu Lidzbarskiego 
 

L.p. Nazwa fundacji Adres Zarząd Cel działania 
1. Fundacja Rozwoju 

Społecznego 
„Nad Symsarną” – 
Fundusz Lokalny 

11-100 Lidzbark Warmiński 
ul. Orła Białego 7 

Maria Żylińska – Prezes 
 

- Wspieranie działań związanych z ekologią, 
turystyką i promocją zdrowia dzieci i 

młodzieży 
- wspieranie rozwoju województwa 
warmińsko-mazurskiego, promocja 

wojewódzka w kraju i za granicą 
- pomoc finansowa organizacjom 

pozarządowym w terenie województwa 
2. Fundacja na Rzecz osób z 

Chorobami 
Nowotworowymi i 

Przewlekłymi 
„Jesteśmy razem” 

11-100 Lidzbark Warmiński 
ul. Nowa 1/12 

Fundator: Czesława 
Kalinowska – Meus- Prezes 

- Pomoc osobom chorym na nowotwory  i 
przewlekle chorym 

- udzielanie wszechstronnej pomocy 
medycznej 

- udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej, 
fachowej oraz organizacyjnej osobom i 

instytucjom działającym na rzecz profilaktyki i 
ochrony zdrowia 

3. Fundacja Archipelag 
Innowacji Społecznych 

11-130 Orneta 
u. 1 Maja 62c/14 

Tadeusz Zapadka – Prezes - Wspieranie osób wykluczonych społecznie: 
starszych, bezrobotnych, niepełnosprawnych 

- propagowanie ochrony zdrowia 
- promocja ochrony środowiska 

- rozwijanie aktywności kulturalnej, sportowej 
i turystycznej wśród społeczności lokalnej 

4. Fundacja „Opiekun” 11-106 Kiwity 
Bartniki 22 

Janusz Sklepowicz – Prezes  
- Prowadzenie działalności wychowawczej 

wśród dzieci, młodzieży i rodzin 
ograniczającej patologie 

- pomoc osobom starym, chorym i 
niepełnosprawnym 

- działanie na rzecz ochrony praw i wolności 
człowieka i obywatela oraz ochrony życia 

rodzinnego. 



5. Fundacja Nowa Idea ul. Krzywa 3 
11-100 Lidzbark Warmiński 

e-mail: 
fundacja@nowaidea.org.pl 

Mateusz Horba – Prezes - Bezpłatne poradnictwa prawne i 
obywatelskie, 

- przystępowanie do postępowań w sprawach 
alimentów, 

- ochrony środowiska, konsumenckich, 
- ochrona własności przemysłowej, 

- ochrony równości obywateli 
- promocja zatrudnienia 

- organizacja szkoleń, kursów warsztatów; 
- propagowanie edukacji prawniczej w 

szkołach; 
- fundowanie stypendium uzdolnionym 

dzieciom i młodzieży z rodzin 
najbiedniejszych 

- działalność informacyjna, w tym poprzez 
kampanie społeczne; 

- promocja i organizacja wolontariatu. 
6. Lidzbarska Fundacja 

Pomocy „Warmianka” 
11-100 Lidzbark Warmiński , 

ul. 11 Listopada 2/4 
Krzysztof Imianowski  - 

Prezes 
Pomoc społeczna dzieciom, młodzieży oraz 

seniorom w trudnej sytuacji życiowej i 
zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Organizacja i pomoc w otwieraniu placówek 
terapeutyczno- rehabilitacyjnych oraz 

zwiększenie dostępności  takich placówek 
dla seniorów. Rozwój różnych form 

aktywności osób starszych wykorzystaniem 
istniejącej infrastruktury (termy, biblioteki, 
domu kultury UTW). Utworzenie funduszu 

Senioralnego dla osób wykluczonych 
społecznie i o niskim statusie materialnym. 

Propagowanie solidarności miedzy 
pokoleniowej integracji społecznej. 

7. Fundacja HEAVEN 11-130 Orneta 
ul. 1 Maja 62 c lok.14 

mail: HEAVEN223@wp.pl 

Tadeusz  Zapadka – Prezes Działania na rzecz  ochrony zdrowia, 
promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

Przeciwdziałanie narkomani oraz 
wspomaganie leczenia osób uzależnionych 
oraz wspomaganie leczenia i rehabilitacji 

osób poszkodowanych w wypadkach.. 
 



8. Fundacja 
Zacznij od Nowa 

11-100 Lidzbark Warmiński 
Ul.wyszyńskiego 18 A 

Staniec Andrzej Paweł- 
Prezes 

-Pomoc społeczna w tym osoba trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób 
-przeciwdziałanie patologiom społecznym 

-popularyzacja idei mediacji rodzinnej i 
społecznej 

- ochrona i promocja zdrowia.. 
 

9. Fundacja W RODZINIE 
LEPIEJ 

11-100 Lidzbark Warmiński 
uL.Wyszyńskiego 

18 A 
 

Pakuła Wioletta Anna- 
Prezes 

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy 
- działolnosc wspomahgajaca rozwój 

gospodarczy w tym rozwój 
przedsiębiorczości 

Rozpowszechnianie etosu pracy i postaw 
obywatelskich. 

10. Fundacja REKORD 11-100 Lidzbark Warmiński 
Wielochowo 1 

PATECKI TOMASZ- Prezes Pomoc społeczna, w tym pomoc rodziną i 
osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 
-działalność na rzecz  integracji i reintegracji 

zawodowej społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
I działalność charytatywna. 

- działania wspomagające rozwój demokracji. 
11. Fundacja IM. PIOTRA 

KARPINIAKA 
11-135 Lubomino 

Wilczkowo 65 
Grzegorz Karpiniak - Prezes Celem Fundacji jest działalność ,wspieranie 

sportu i zdrowia na obszarze działania 
Fundacji. Upowszechnianie i propagowanie 

kultury fizycznej  i sportu jako 
przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

-działalność charytatywna, działalność 
wspomagając rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych w zakresie sportu i rekreacji. 
- promowanie i wspieranie młodych 

utalentowanych sportowców w drodze do 
kariery zawodowej.. 

 


