
FUNDACJA AWRA z/s w Ostrowie Wielkopolskim

Celem  Fundacji  jest  wspieranie  wspólnot  lokalnych  zamieszkujących  Afrykę  oraz  w 

państwach dotkniętych kryzysem ekonomicznym w segmencie oświaty i wychowania dzieci i 

młodzieży,  ochrony  zdrowia,  rozwoju  gospodarki  i  nauki,  kultury  i  sztuki  oraz  ochrony 

środowiska,  i  tym  samym  stworzenie  warunków  do  ograniczenia  negatywnych  skutków 

imigracji  ludności  Afryki  i  z  innych  państw na  terytorium Europy,  w  tym  Rzeczpospolitej 

Polskiej.

Celem Fundacji jest także prowadzenie działań m.in. w zakresie 

1)udzielania wsparcia i pomocy osobom polskiego pochodzenia, a także innej narodowości, 

które w związku z pobytem na terytorium RP mają problemy adaptacyjne w lokalnym 

środowisku,

2)udzielania pomocy osobom narodowości polskiej znajdującym się w szczególnie trudnej 

sytuacji materialnej i życiowej, 

3)udzielania  pomocy intelektualnej,  rzeczowej,  organizacyjnej  i  finansowej  dzieciom,  mło-

dzieży oraz studentom, 

4)promocji dziedzictwa narodowego Polski, w tym historii, kultury, 

5)szerzenia wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów mniejszości.

Fundacja swoje cele realizuje m.in. poprzez następujące działania:

1) wsparcie intelektualne, organizacyjne lub materialno-rzeczowe,

2) tworzenie lub prowadzenie świetlic, ośrodków kształcenia pozaszkolnego, współpraca 

z  przedszkolami,  szkołami,  instytucjami  oświatowo-wychowawczymi,  instytucjami 

kultury,

3) tworzenie lub wsparcie ośrodków życia publicznego dla lokalnej społeczności Afryki, 

w  tym  świetlic,  ośrodków  szkolno-wychowawczych,  kształcenia  pozaszkolnego, 

miejsc  spotkań  społeczności  lokalnej,  punktów  pomocy  medycznej,  w  tym 

prowadzonych przez polskie organizacji katolickie,

4) organizacja wyjazdów dla wolontariuszy z Polski do Afryki w celu niesienia pomocy 

społecznościom lokalnym,

5) organizowanie imprez kulturalno-naukowych oraz turystycznych w zakresie objętym 

celami Fundacji, w tym seminariów, konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów,

6) prowadzenie  działalności  informacyjnej,  publicystycznej  i  wydawniczej,  w  tym 

wydawanie  czasopism,  materiałów  oraz  prowadzenie  serwisów  internetowych  w 

zakresie objętym celami Fundacji,

7) przyznawanie nagród lub stypendiów.
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Fundatorami Fundacji są:

AWRA Sp. z o.o. oraz osoby prywatne powiązane z udziałowcami i zarządem AWRA Sp. z 

o.o.

Zarząd Fundacji Tworzą:

1. Anna Golińska - Szymkowiak – Prezes Fundacji

2. Wiesława Golińska - Nowicka – Wiceprezes Fundacji.

Radę Programową Fundacji Tworzą:

1. Adam Szymkowiak

2. Ewelina Szymkowiak

3. Roman Nowicki

Fundacja  uczestniczy  w  projekcie  budowy  szkoły  w  Afrycie  (Ghana)  wspólnie  z 

Towarzystwem Świętego Franciszka Salezego – Salezjanie Księdza Bosco (Salesians of 

Don Bosco)  Prowincja  w Zachodniej  Afryce (Anglophone West  Africa  Province)  w Tatale 

Ghana. 
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