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ORGANIZACJE SPOŁECZNE
Agora angażuje się w działania na rzecz m.in. edukacji, kultury, sztuki, dziennikarstwa
i mediów, a także równości kobiet i mężczyzn. Duża część z tych działań realizowana jest
przez fundacje powołane przez zarząd Agory S.A. oraz przez inne spółki Grupy Agora. Nasi
pracownicy zasiadają też w radach i zarządach innych organizacji filantropijnych. Poniżej
pokrótce prezentujemy kluczowe z nich.

Fundacja Agory

Fundacja Agory powstała w październiku 2004 r. Od 2005 r. ma status organizacji pożytku
publicznego (OPP). W ostatnich latach Fundacja Agory koncentruje się
na współorganizowaniu i finansowaniu akcji społecznych prowadzonych wspólnie
z „Gazetą Wyborczą” oraz zajmuje się działalnością charytatywną.
Działania Fundacji Agora, wspierane często przez media Agory, w tym „Gazetę Wyborczą”,
mają długą historię. Przełomowa kampania „Rodzić po ludzku”, zdrowotne „Leczyć po
ludzku” i „Narkopolacy” czy „Pomóż swoim rodzicom”, która wspiera rozwój
wolontariatu opiekuńczego, to działania, które realizowane były dzięki zbiórkom 1%
podatku. W 2020 r. realizowany był m.in. projekt „Różni ludzie, jeden świat” na rzecz
wsparcia osób z niepełnosprawnościami w rozwoju zawodowym. Szczegółowe informacje
o działaniach Fundacji Agora znajdują się na stronie: www.fundacjagory.pl.

Fundacja „Gazety Wyborczej”

Fundacja „Gazety Wyborczej” została powołana przez Agorę w 2018 r. Wzorem New York
Times Company i The Guardian Media Group wydawca „Gazety Wyborczej” stworzył
organizację non-profit, aby rozwijać wartościowe projekty medialne oraz realizować
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istotne cele społeczne.
Celami Fundacji są m.in. przyczynienie się do powstania niezależnych i ambitnych
materiałów dziennikarskich dotyczących najważniejszych spraw społecznych
oraz politycznych, np. reportaży śledczych, raportów o ochronie środowiska czy
międzynarodowych projektów dziennikarskich. O aktualnych projektach Fundacji można
przeczytać na stronie: www.fundacjagazetywyborczej.pl.

Fundacja „Wysokich Obcasów”

W 2018 r. Agora wraz z marką „Wysokie Obcasy” powołała Fundację „Wysokich
Obcasów”. Jej celem jest wsparcie niezależnego i rzetelnego dziennikarstwa, a także
działanie na rzecz walki z nierównościami społecznymi i dyskryminacją oraz
ochrona i promocja praw kobiet. Więcej o działaniach Fundacji można przeczytać
na stronie: www.fundacjawysokichobcasow.pl.

Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport

Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport została powołana do życia
przez AMS S.A. w 2013 r. i jest kontynuacją projektu „AMS dla Integracji”. Fundacja
zajmuje się szeroko pojętymi problemami i zagadnieniami związanymi z życiem,
aktywnością oraz rolą społeczną osób niepełnosprawnych, ze szczególnym naciskiem
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na pracę, edukację i sport. Pomysłodawcami i pracownikami Fundacji są szermierze
na wózkach, wybitni sportowcy, paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści Mistrzostw Świata
i Europy, którzy wraz z innymi pracownikami AMS realizują idee Fundacji na zasadach
wolontariatu. Fundacja zrealizowała w 2020 r. szereg działań własnych oraz we współpracy
z podmiotami prywatnymi i publicznymi. Informacje o aktualnych projektach Fundacji
znaleźć można na stronie: www.akademiaintegracji.pl.

Fundacja Powszechnego Czytania

Fundacja Powszechnego Czytania została powołana w 2018 r. przez fundatorów, w tym
Agorę i działające w jej strukturach Wydawnictwo Agora, instytucje związane ze światem
książki oraz osoby prywatne. Impulsem do wspólnego działania były alarmujące wyniki
badań poziomu czytelnictwa w Polsce, dlatego celem Fundacji jest promowanie
czytelnictwa – w szczególności wśród dzieci i ich rodziców. W Radzie Fundacji zasiada
Małgorzata Skowrońska, dyrektor wydawniczy w Wydawnictwie Agora. O projektach
Fundacji realizowanych w 2020 r. można przeczytać na stronie Fundacji: www.fpc.org.pl.
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