
„Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty (maki) i 

oczy dziecka” 

Dante   



Nazwa Fundacji powstała od imion założycielek; Magda, Anita, 

Kasia i została założona w kwietniu 2016r. Nasza praca oraz 

doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej skłoniło nas do 

założenia fundacji. Nie prześwieca nam cel przynoszący zyski 

finansowe. Bo nie o to chodzi. Nie wszystko przelicza się na 

pieniądze. Każdy gest nawet najdrobniejszy… zmienia świat… czyjś
świat… świat dziecka.



Jednym z głównych celów naszej Fundacji jest poprawa 

dotychczasowych warunków mieszkaniowych i bytowych dzieci, 

a zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych, które znajdują się w 

trudnej sytuacji. Marzymy o stworzeniu im własnego kącika do 

zabawy, nauki, snu… Wiemy, że życie w godnych warunkach daje 

dzieciom większe szanse i możliwości. Ponadto niesiemy pomoc 

materialną i niematerialną osobom w trudnej sytuacji życiowej,

w szczególności: chorym, niepełnosprawnym i niedostosowanym 

społecznie, bezrobotnym, osobom 50+, bezdomnym, ubogim, 

samotnym oraz osobom ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz osobom starszym, w tym 

pozbawionym opieki. Przeciwdziałamy wykluczeniu 

społecznemu.



JAK SIĘ ZACZĘŁO…
SKLEP CHARYTATYWNY

Świecie ul. Wojska Polskiego 141





KTO JEST SIŁĄ NAPĘDOWĄ 

SKLEPU…?

WOLONTARIUSZE !!!

"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem 

życia jest: Co robisz dla innych?"
- Martin Luther King Jr.



Ważnym elementem w działalności naszej organizacji jest promocja i

budowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu długoterminowego.

Chcemy aby wzrosło społeczne uznanie dla tego rodzaju działań.

Fundacja zrzesza obecnie 20 stałych wolontariuszy.

• Promocja i prowadzenie sklepu charytatywnego- 13 wolontariuszy

• Pomoc przy remontach pokoi - 4 wolontariuszy

• Pomoc w opiece nad osobą starszą i niepełnosprawną – 3 

wolontariuszy



W JAKI SPOSÓB POMOGAMY…?

REMONTY





JESSICA



ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS…!!!

1.07.2017 – zmiana lokalizacji 

SKLEPU CHARYTATYWNEGO
Można nas znaleźć pod nowym adresem

Świecie, ul.Mickiewicza 27 



CZY POMAGAJĄC MOŻNA SIĘ BAWIĆ…?

MOŻNA!!!
WARSZTATY MODOWE Z PROFESJONALNĄ STYLISTKĄ PAULĄ



KONCERT CHARYTATYWNY -
zbiórka środków na zakup wózka inwalidzkiego 

dla Wiesia 



CZY WARTO SIĘ ROZWIJAĆ...? 
WARTO-STAWIAMY NA EKONOMIĘ 

SPOŁECZNĄ!!!
SZKOLENIA W RAMACH ROZWOJU PODMIOTU SEKTORA 

EKONOMII SPOŁECZNEJ ORGANIOWANEGO PRZEZ 
OWES  TŁOK TORUŃ









Przyszedł taki moment w życiu naszej Fundacji, kiedy 
postanowiłyśmy, aby cele społeczne i ekonomiczne mogły iść 

razem w parze ☺

17 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU PODPISANIE UMOWY 

ZE STOWARZYSZENIEM OWES TŁOK W TORUNIU

O WSPARCIE FINANOSWE NA UTWORZENIE 

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO



OD CZEGO ZACZELIŚMY…?
REMONT, ZAKUPY, PROJEKTOWANIE, 

URZĄDZANIE…☺☺☺



POZYTYWNYCH ZMIAN C.D…!!!
W ramach EKONOMII SPOŁECZNEJ pozyskałyśmy środki 

finansowe na utworzenie Pracowni Artystycznej, 
zatrudniamy 3 osoby , prowadzimy sklep charytatywny i 

nadal 

POMAGAMY…!!!









ZAPRASZAMY NA ZAKUPY DO NASZEGO SKLEPU 

UL.MICKIEWICZA 27 W ŚWIECIU

„ Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z zawartością 
twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym”

Barbara Bush


