ROZDZIAŁ I
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I
OBYWATELSKIEJ
Gmina Godów
1. Stowarzyszenie „ŚWIĘTEJ BARBARY”
Adres:
ul. Wierzniowicka 35
44 - 341 Łaziska
Tel.: 32 476 50 85
Cele:
1. Opieka nad sztandarami i mundurami oraz innymi insygniami górniczymi.
2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny górniczej wśród społeczeństwa.
3. Promocja i popieranie tradycji górniczych.
4. Tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi.
2.Fundacja Saraj
Adres:
ul. Raszczykowiec 6,
44-340 Godów
tel: 794 500 004
strona internetowa: http://www.fundacjasaraj.eu/
Cele:
1. dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
poprzez dostarczanie posiłków do powołanych placówek;
2. propagowanie idei zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży;
3. działalność na rzecz pomocy samotnym matkom oraz ich dzieciom, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie i wspomaganie ośrodków niosących pomoc ofiarom przemocy;
4. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
5. działalność o charakterze dobroczynnym, ochrony zdrowia;
6. tworzenie przedszkoli i ochronek.
Gmina Gorzyce
3.Promocja, Integracja, Rozwój Gminy Gorzyce
Adres:
ul. Kopernika 8
44 - 350 Gorzyce
tel. 32/ 453 00 59
e-mail: cip_gorzyce@o2.pl

Cele:
1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kształtowaniu
środowiska, ekologii, rolnictwa i szeroko rozumianej kultury.
2. Promowanie zarządzania sprawnościowego przedsiębiorstw.
3. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które
podejmują takie działania.
4.Bractwo Osób Niepełnosprawnych Związku Górnośląskiego Gorzyce
Adres:
ul. Raciborska 48
44 - 350 Gorzyce
tel. 32 451 15 12
Cele:
1. Pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw.
2. Działania na rzecz integracji oraz udzielanie moralnego wsparcia osobom
niepełnosprawnym.
5. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Perspektywa” w
Czyżowicach
Adres:
ul. Wodzisławska 53
44-352 Czyżowice, tel. 32/ 451 31 38
Cele:
1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
3. Wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i oświatowego.
4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i reakcji oraz
ochronny zdrowia i środowiska naturalnego.
5. Promowanie sołectwa Czyżowice, dokumentowanie jego historii i osiągnięć.
6. Pozyskiwanie środków na działalność statutową z dostępnych funduszy pomocowych.
6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie”
Adres:
ul. Kopalniana 29c
44 - 350 Gorzyczki
tel. 32 451 19 74
Cele:
1. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla dzieci, rodzin i młodzieży celem zapobiegania
marginalizacji społecznej, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla
instytucji, osób indywidualnych i organizacji zajmujących się wspieraniem dzieci
i rodzin.
2. Pozyskiwanie i przygotowywanie wolontariuszy do pracy w instytucjach i organizacjach
działających na rzecz dziecka i rodziny.

3. Wspieranie i organizowanie konstruktywnej formy czasu wolnego przez dzieci i
młodzież.
4. Tworzenie, promowanie i realizowanie programów profilaktycznych wobec zjawisk
patologii społecznej, propagowanie w środowisku otwartym idei prowadzenia zdrowego,
aktywnego stylu życia.
5. Współpracowanie z organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinom
i dzieciom w kraju i na świecie oraz wspieranie finansowe i rzeczowe najuboższych
dzieci i ich rodzin.
6. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz działanie na rzecz rodzin zastępczych
i dzieci umieszczonych w tych rodzinach.
7. Wspieranie działań rodzinnych pogotowi opiekuńczych oraz zawodowych
niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.
8. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, w celu pokonywania
barier związanych z niepełnosprawnością.
9. Wspieranie dzieci z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych,
placówek rodzinnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych w dążeniu do osiągnięcia
optymalnego rozwoju osobistego oraz działaniach dążących do podnoszenia
jakości własnego życia na wyższy poziom.
10. Skupianie wokół stowarzyszenia ludzi, którzy we wspólnym gronie będą mogli
zrealizować swoje pomysły i zamierzenia.
11. Prowadzenie działalności wydawniczej.
7. Związek Górnośląski -Koło w Turzy Śląskiej
Adres:
ul. Wojciecha Korfantego 4
44-351 Turza Śląska
Tel.(32) 45 11 004
e-mail: grzegorz.kniszka@op.pl
Jednostkami organizacyjnymi Związku są:
1) Koła, mające charakter terytorialny,
2) Kręgi zrzeszające młodzież,
3) Bractwa zrzeszające członków określonych zawodów lub zainteresowań.
1. Do osiągnięcia celów statutowych Związek dąży m.in poprzez:
- naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
- działalność z zakresu kultury (w tym działalność wydawniczą), sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji,
- działalność klubową i popularyzatorską,
- podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości
obywatelskiej i kulturowej,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, wypoczynku
dzieci i młodzieży,
- działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
- pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom, w szczególności członkom
Związku, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ochronę i promocję zdrowia,
- działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym,
- współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym
profilu działania w kraju i za granicą, w tym organizacjami młodzieżowymi,
- fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak,
- promowanie i wspieranie inicjatyw i projektów,
- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota
Adres:
ul. Bogumińska 31
44-350 Gorzyce,
tel. 32 451 50 34,
e-mail: biuro@morawskie-wrota.pl
strona internetowa: http://www.morawskie-wrota.pl/
Cele:
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem
ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historycznokulturowych
2) opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR) jako Lokalna Grupa
Działania (dalej LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(dalej PROW) dla obszaru gmin: Godów, Gorzyce, Krzyżanowice
3) aktywizowanie społeczności lokalnych poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu
ich czynny udział we wdrażaniu LSR oraz innych przedsięwzięciach obywatelskich oraz
wspieranie i upowszechnianie idei samorządności
4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności
na obszarze LGD, poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i
wydawniczej
5) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania
projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, szczególnie w zakresie przewidzianym
w ramach PROW
6) pozyskiwanie partnerów, a także innych źródeł finansowania działań Stowarzyszenia oraz

realizacja innych projektów współfinansowanych w ramach programów pomocowych
7) podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju gmin Godów, Gorzyce i Krzyżanowice
mających na celu: promocję obszaru LGD; rozwój produktów lokalnych i regionalnych;
propagowanie turystyki i przedsiębiorczości; rozwój zasobów ludzkich, społeczeństwa
obywatelskiego i informacyjnego; poprawę estetyki miejscowości położonych na obszarze
działania LGD; edukację ekologiczną, artystyczną mieszkańców; aktywizację gospodarczą i
zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; propagowanie zdrowego trybu życia
oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD
8) współpraca krajowa i międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń oraz w zakresie
podejmowania wspólnych przedsięwzięć, które przyczynią się do innowacyjności działań
Stowarzyszenia.
Gmina Lubomia
9. Stowarzyszenie na Rzecz Odtworzenia i Rozwoju Wsi Nieboczowy
Adres:
ul. Wiejska 42
44 – 360 Lubomia
Strona
internetowa:www.lubomia.pl/nieboczowy/_private/stowarzyszenie/stowarzyszenie.html
Cele:
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej, pielęgnowania świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
5. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, kulturalnego i sakralnego.
6. Działalność na poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym.
7. Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej.
8. Działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w razie klęsk i zagrożeń.
9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
10. Upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej.
10.Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Buków
Adres:
ul. Owocowa 8
44 - 360 Buków
tel. 32 454 40 27

Cele:
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego
i gospodarczego wsi Buków w gminie Lubomia.
2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej
społeczności.
Gmina Marklowice
11. Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet
Adres:
ul. Wyzwolenia 154
44 – 321 Marklowice
tel. 32 455 01 37
fax. 32 455 03 95
e-mail: joltom1@poczta.onet.pl, msk@marklowice.pl
strona internetowa:www.msk.marklowice.pl
Cele:
1. Działanie na rzecz kobiet i ich rodzin we wszystkich dziedzinach życia.
2. Integracja środowiska kobiecego.
3. Aktywna działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców.
12. Stowarzyszenie Mieszkańców Terenów Górniczych
Adres:
ul. Wyzwolenia 29
44 - 321 Marklowice
e-mail: ckarwot@wp.pl
Cele:
1. Wspieranie mieszkańców z terenów górniczych w respektowaniu wobec nich
podstawowych praw człowieka i praw obywatelskich.
2. Organizowanie pomoc osobom i wspólnotom poszkodowanym w wyniku działania
zakładów górniczych, w dochodzeniu ich do odszkodowań i naprawy szkód.
3. Przeciwdziałanie tendencjom przerzucania części kosztów eksploatacji górniczej na
mieszkańców dotkniętych szkodami górniczymi.
13. Towarzystwo Miłośników Marklowic
Adres:
ul. Wyzwolenia 71
44 - 321 Marklowice
tel. 459 28 47
e-mail: tmm@marklowice.pl
Cele:

1. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu oświaty, kultury, znajomości
historii miejscowości Marklowice.
2. Udział w imprezach gminnych i ich współorganizowanie.
3. Organizowanie spotkań odczytowo- informacyjnych.
4. Kolportaż książek, widokówek i innych materiałów na temat Marklowic i okolic.
5. Przedsięwzięcia o charakterze krajoznawczym - wycieczki rowerowe.
6. Przybliżanie mieszkańcom gminy zagadnień ekologicznych.
7. Zbieranie materiałów do obszernej publikacji na temat historii miejscowości
Marklowice i stworzenia stałej Izby Regionalnej.
Gmina Pszów
14. Stowarzyszenie Praworządność i Rozwój
Adres:
ul. Kraszewskiego 33
44 - 370 Pszów
tel. 32 456 79 93
Cele:
1. Organizowanie ogólnodostępnych imprez kulturalno-oświatowych i sportoworekreacyjnych dla mieszkańców miasta oraz dzieci i młodzieży.
2. Popieranie realizacji rozwoju gospodarczego oraz rozwiązywanie problemów miasta
wynikających z programu wyborczego przez członków stowarzyszenia będących
członkami klubu radnych „Rozwój”.
3. Współpraca z organizacjami społeczno-kulturalnymi z terenu miasta.
4. Wydawanie miesięcznika „Pszowik”.
15. Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie
Adres:
ul. Bohaterów Westerplatte 1
44-370 Pszów
tel./fax 032 455 77 88
e-mail: pomozmysobie@poczta.fm
strona internetowa:www.pomozmy.sobie.prv.pl
Cele:
1. Działalność dobroczynna.
2. Przeciwdziałanie bezrobociu.
3. Realizowanie celów Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Realizowanie zadań wynikających z Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
5. Prowadzenie świetlicy dla dzieci.
6. Bank żywności – prowadzenie jadłodajni dla ubogich.
7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Promocja zdrowego stylu życia.

9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działanie na rzecz równych szans kobiet i
mężczyzn.
10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych i
międzynarodowych.
11. Rozwój systemów komunikacji społecznej.
12. Organizowanie i prowadzenie szkoleń.
13. Działania na rzecz propagowania kultury i ochrony dóbr kultury poprzez: organizowanie
imprez kulturalnych (koncerty, wystawy, itp.), działania na rzecz ochrony dziedzictwa
kulturowego, działalność wydawniczą.
14. Wspieranie działań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Pszowie i współdziałanie z Parafią Narodzenia Najświętszej
Marii Panny w Pszowie.

Gmina Radlin
16. Stowarzyszenie Młody Radlin,
Adres:
Korfantego 17, 44-310 Radlin.
Twitter www.twitter.com/MlodyRadlin
Facebook www.facebook.com/mlodyradlin
E-mail: mlody.radlin@o2.pl
Strona internetowa: www.mlody.radlin.pl
Cele:
Aktywizacja ludzi młodych, do działań na rzecz dzieci, młodzieży, mieszkańców
Radlina.
17. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza"
Adres:
ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin
telefon: 600 258 916
e-mail:tecza.radlin@gmail.com
Strona internetowa: www.teczaradlin.like.pl
Cele:
Integracja dzieci zrzeszonych w grupach artystycznych które działają w Miejskim Ośrodku
Kultury w Radlinie oraz ich rodziców. Organizowanie różnego rodzaju imprez, akcji,
wyjazdów przyczyniających się do realizacji celów z zakresu edukacji artystycznej.
18. Stowarzyszenie Aktywni Społecznie
Adres:
ul. Wiosny Ludów 291 lok. 44

44-310 Radlin
e-mail: aktywni.spolecznie@onet.pl
-fb.com/StowarzyszenieAktywniSpolecznie
Cele:
1) działanie na rzecz dzieci i młodzieży,
2) działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu,
3) podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w
rozwiazywanie problemów społecznych dzieci i młodzieży,
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
5) zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz
wszelkich form przemocy w rodzinie,
6) działanie na rzecz wspierania młodych talentów,
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,
8) integracja środowisk młodzieżowych oraz integracja międzypokoleniowa,
9) inspirowanie młodzieży do twórczej pracy na rzecz miasta i regionu,
10) promocja aktywności zawodowej młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu w tej
grupie.
19. Stowarzyszenie SZOK - Skuteczni, Zdecydowani, Operatywni, Kreatywni
Adres:
ul. K. Makuszyńskiego 17
44-310 Radlin
tel. 32/ 455 84 43
Cele:
propagowanie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, budzenie świadomości
ekologicznej, społecznej, kulturalnej i zawodowej
20. Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju "Dobre Anioły"
ul. Odległa 26
44-310 Radlin
Numer tel. : 697 124 207
Adres e-mail: biuro@dobreanioly.org
Strona internetowa: http://www.dobreanioly.org/index.html
21. Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich
Adres:
ul. Solskiego 15
44 - 310 Radlin
tel. 32 453 07 28
e-mail: bpo@radlin.pl
strona internetowa: www.bpo.radlin.pl
Cele:
1. Pomoc Społeczna.

2. Działalność charytatywna.
3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
6. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn.
7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym.
9. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
10. Promocja i organizacja wolontariatu.
22.Stowarzyszenie Radlińska Przystań
Adres:
ul. Solskiego 15,
44 - 210 Radlin
tel. 500 580 192
e-mail: lucynastiel@op.pl
Cele:
1. Rozwój lecznictwa, rehabilitacji, opieki i nauczania dzieci i osób niepełnosprawnych oraz
przewlekle chorych będących pod opieką stowarzyszenia.
2. Pomoc w tworzeniu godnego życia osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym,
pomoc ich rodzinom, udzielanie porad, utrzymanie stałych kontaktów za społecznością
ludzi niepełnosprawnych.
3. Ochrona praw jakie przysługują osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym oraz
ich rodzinom i opiekunom.
4. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych i ich rodzin
wobec władz samorządowych i instytucji.
5. Wspieranie moralne i edukacja rodziców dzieci niepełnosprawnych i osób przewlekle
chorych.
23. Stowarzyszenie „Ruch Demokracji Lokalnej” z siedzibą w Radlinie
Adres:
ul. Findera 6/19
44 - 310 Radlin
Cele:
1. Wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego.
2. Działanie na rzecz samorządności w gminie Radlin, powiecie Wodzisławskim i
Województwie Śląskim.

24. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
ul. Mariacka 9
44-310 Radlin
e-mail : ska_radlin@o2.pl
strona internetowa: http://www.ska.radlin.pl/ska/
Cele:
1.Wspieranie kobiet w różnych aspektach i problemach życiowych. Podejmowanie działań na
rzecz całej społeczności miasta Radlin mających na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności,
rozrywki, propozycji dobrego spędzenia wolnego czasu.

Gmina Rydułtowy
25. Stowarzyszenie Grupa inicjatyw Twórczych w Rydułtowach
Adres:
ul. Tygrysia 13
44 - 280 Rydułtowy
e-mail: tomaszprudel@gmail.com
Cele:
1. Działanie na rzecz w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; w tym
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
2. Działalność charytatywną.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
5. Współpraca regionalna, międzyregionalna, ogólnopolska i międzynarodowa.
6. Promowanie idei tolerancji.
7. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy.
8. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Nauka, edukacja i wychowanie.
10. Promowanie kultury, sportu.
26. ZHP Hufiec Rydułtowy
Adres:
ul. Ofiar Terroru 99
44-280 Rydułtowy
Tel. 32 4577254,
e-mail: zhprydultowy@wp.pl
strona internetowa: http://www.hufiec-rydultowy.cba.pl/index.php

27. Stowarzyszenie Moje Miasto Rydułtowy
Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 104 B
44 - 280 Rydułtowy
tel. 508 954 442
e-mail: poczta@mojemiasto.net.pl
strona internetowa:www.mojemiasto.net.pl
Cele:
1. Działalność wspierająca rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa
obywatelskiego.
3. Wspieranie społecznej aktywności obywateli.
4. Stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki lokalnej oraz polityki
regionalnej.
28. Towarzystwo Miłośników Rydułtów
Adres:
ul. Romualda Traugutta 289
44-280 Rydułtowy
tel. 32 725 85 36
e-mail: kluka.tmr@interia.pl
strona internetowa: http://www.tmrrydultowy.pl/
Cele:
1. Inicjowanie i wspieranie wszelkich poczynań zmierzających do podnoszenia poziomu
oświaty i kultury duchowej, fizycznej oraz sytuacji materialnej społeczeństwa.
2. Tworzenie warunków zmierzających do wszechstronnego integrowania ludności miasta
Rydułtowy, propagowanie aktywnego i wszechstronnego udziału w życiu publicznym.
3. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz mieszkańców Rydułtów i swoich członków.
4. Ochrona, konserwacja, odbudowa zabytków, a także zbieranie i upowszechnianie
materiałów historycznych związanych z miastem Rydułtowy i regionem.
5. Inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych, promowanie zdrowego i aktywnego stylu
życia, bez nałogów.
6. Działanie na rzecz zaktywizowania tzw. młodych emerytów (z branży górniczej
w szczególności), promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
pracy oraz zagrożonych utratą pracy.
7. Promowanie turystyki i organizowanie imprez turystycznych, popularyzowanie
i organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym.
8. Propagowanie działań klubowych i różnorodnych grup hobbystycznych.
9. Podejmowanie społecznych działań wychowawczo-edukacyjnych służących kulturalnemu
i społecznemu rozwojowi dzieci i młodzieży.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

11. Inicjowanie działań o charakterze charytatywnym i inicjowanie działań zmierzających do
współpracy z organizacjami charytatywnymi, promowanie i organizowanie wolontariatu.
12. Przygotowanie społeczeństwa do zmian gospodarczych i społecznych, jakie mogą
nastąpić w przypadku likwidacji kopalń.
13. Działania na rzecz pełnej jawności w życiu publicznym, tak w sprawach decyzyjnych, jak
i finansowych.
29. Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „ Czuwaj ” w Katowicach-Krąg
Rydułtowy SRH
Adres:
Ul. Ofiar Terroru
44-280 Rydułtowy 61,
e-mail:czuwaj.rydultowy@gmail.com
strona internetowa; http://www.srhczuwaj.pl/strona-glowna/rydultowy/
Cele:
1.Kultywowanie kilkudziesięcioletniej tradycji działalności Związku Harcerstwa Polskiego,
promowanie idei ZHP wśród młodego pokolenia, wspieranie organizacji harcerskich,
2. Podtrzymanie więzów przyjaźni w środowiskach harcerskich, instruktorskich i ich
sympatyków niezrzeszonych, Ruchu Przyjaciół Harcerstwa itp.,
3. Pomoc członkom Stowarzyszenia znajdującym się w potrzebie,
4. Organizowanie spotkań ludzi związanych w przeszłości i obecnie z ZHP,
5. Podejmowanie konkretnych przedsięwzięć
najciekawszych inicjatyw z przeszłości,

mających

na

celu

reaktywowanie

6. Archiwizowanie dokumentacji historycznej i udostępnianie zbiorów archiwalnych do
celów naukowych i dydaktycznych,
7. Współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze
działającymi w innych środowiskach,
8. Nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami mającymi
podobne cele statutowe z krajów Unii Europejskiej i kandydackimi do U.E.
30.Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych
Adres:
ul. Obywatelska 50/3
44 - 283 Rydułtowach
tel. 32 729 42 63, 32 457 97 39

Cele:
1. Rozwój lecznictwa, rehabilitacji, opieki i nauczania dzieci i osób będących pod opieką
stowarzyszenia.
2. Pomoc w tworzeniu godnego życia osobom niepełnosprawnym oraz pomoc ich
rodzinom, utrzymanie stałych kontaktów ze społecznością ludzi niepełnosprawnych.
3. Ochrona praw, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom
i opiekunom.
4. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w celu wykonywania zadań
statutowych stowarzyszenia.
5. Współpraca z instytucjami i zakładami pracy.
6. Współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej.
31. Fundacja na Rzecz Rozwoju Lokalnego "PRO SILESIA"
Adres:
ul. Osiedle Karola 22,
44-280 Rydułtowy
Tel. 32 457 85 30
Cele:
wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a w szczególności:
1. wspieranie edukacji i poszerzanie oferty oświatowej na wszelkich polach aktywności
społecznej.
2. wspieranie ekologii i ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrona i rewitalizacja
terenów górniczych.
3. prowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego oraz wprowadzaniu nowoczesnych
form zarzadzania, w tym zarzadzania jakością.
4. wspieranie kultury oraz działania zmierzające do poszerzenia oferty kulturowej.
5. propagowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
6. inicjowanie działań propagujących budowę społeczeństwa obywatelskiego.
7. wsparcie dla działań przeciwdziałających zjawisku wykluczenia społecznego.
8. wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego.
9. wspieranie i podejmowanie działań związanych z rozwojem współpracy międzynarodowej.

Gmina Wodzisław Śląski
32. Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”
Adres:
ul. Wyszyńskiego 20
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 26 71
strona internetowa: http://wspolnotadobrejwoli.pl/
Cele:
1. Niesienie wszechstronnej pomocy medyczno-rehabilitacyjnej, dydaktycznowychowawczej
oraz opiekuńczej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, a
także ich naturalnym i prawnym opiekunom.

2. Organizacyjno-finansowe wspieranie bieżącej działalności wodzisławskiego
Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
3. Udzielanie moralnego wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom
prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji, a w szczególności gdy jest ona
prowadzona na rzecz mieszkańców miasta Wodzisławia Śląskiego.
33. Fundacja Szkolna Ekonomik
Adres:
ul. Szkolna 1
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 22 70 wew.113
tel./fax. 32 455 40 56
strona internetowa: http://www.fundacjaekonomik.cba.pl/
Cele:
1. Fundacja wspomaga i niesie pomoc Zespołowi Szkół Ekonomicznych im. Oskara
Langego w Wodzisławiu Śl.
2. Wspiera i podejmuje działania w celu organizowania i prowadzenia dodatkowych zajęć
dydaktyczno-przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć kół zainteresowań,
organizowanie pracowni i laboratoriów.
3. Wspiera i organizuje działalności rekreacyjno-wypoczynkową i sportową, niesie pomoc
uczniom i nauczycielom.
4. Promuje i rozwija talenty uczniów wyróżniających się uzdolnieniami i wynikami w nauce.
34. Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Ziemi Wodzisławskiej
Adres:
ul. Wałowa 22
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 53 48,
e-mail: zhp.wodzislaw@wp.pl
strona internetowa: http://www.wodzislaw.zhp.pl/news.php
Cele:
1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego,
emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy
poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności,
prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji
i przyjaźni.
4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich, ponad
podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez

cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyroda.
35. Stowarzyszenie „Lepsze jutro dla Górnioka”
Adres:
ul. B. Chrobrego 308
44 - 313 Wodzisław Śląski
Tel. 32 456 49 12
e-mail: zsp5@wodzislaw-slaski.pl
Cele:
1. Działanie na rzecz wzrostu poziomu życia mieszkańców dzielnicy Radlin II.
2. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
3. Wspieranie lokalnych inicjatyw.
4. Działanie na rzecz rozwoju kulturalnego.
5. Działanie na rzecz wzrostu aktywności sportowej.
6. Wspieranie inicjatyw na rzecz kreowania atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty
zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego.
7. Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych.
8. Działanie na rzecz rozwoju edukacji.

36. Stowarzyszenie „Przejrzysty Wodzisław”
Adres:
ul. Przemysława 8d/3
44 - 300 Wodzisław Śląski
strona internetowa:www.przejrzystywodzislaw.pl
Cele:
1. Działanie na rzecz pełnej jawności funkcjonowania organów samorządowych
2. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
3. Realizacja ochrony praw obywatelskich, budowanie świadomości obywatelskiej wśród
mieszkańców.
4. Integrowanie i aktywizowanie środowisk lokalnych.
5. Promowanie miasta Wodzisław Śląski i jego mieszkańców oraz dbanie o jego pozytywny
wizerunek.
6. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.
7. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywanie problemów
społecznych.
8. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
37. Stowarzyszenie Nasz Wodzisław
Adres:
ul. Boczna 28
44 - 300 Wodzisław Śląski

e-mail: naszwodzislaw@wb.pl
strona internetowa:www.nasz.wodzislaw.org.pl
Cele:
1. Promowanie miasta Wodzisławia Śląskiego jako miasta nowoczesnego, przyjaznego
i otwartego na społeczność lokalną.
2. Troska o rozwój miasta i rozwiązywanie problemów społeczności Wodzisławia Śląskiego.
3. Dbanie o interesy członków stowarzyszenia oraz o reprezentowanie ich wobec organów
administracji publicznej, sądów i urzędów.
4. Stała współpraca z władzami samorządowymi w celu podniesienia bezpieczeństwa
w mieście oraz utrzymania porządku i czystości w gminie.
5. Promowanie członków stowarzyszenia, w szczególności poprzez udział w wyborach
samorządowych i parlamentarnych.
6. Prowadzenie na rzecz członków Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej działalności
społeczno-organizacyjnej, kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i gospodarczej.
7. Promowanie uczciwej i rzetelnej przedsiębiorczości oraz zasad etyki zawodowej.

38. Stowarzyszenie Braci Górniczej
Adres:
ul. Młodzieżowa 196
Stowarzyszenie Braci Górniczej
44- 373 Wodzisław Śląski
Cele:
1. Propagowanie zwyczajów górniczych w środowisku.
2. Dążenie do zabezpieczenia interesów górniczych w procesie restrukturyzacji polskiego
górnictwa.
3. Tworzenie warunków optymalnego rozwoju gminy górniczej poprzez właściwe
kształtowanie celów ochrony środowiska naturalnego przed degradacją spowodowaną
działalnością publiczną.
4. Dążenie do zmiany niekorzystnych dla gmin górniczych uregulowań prawnych i troska o
właściwe rozwiązania finansowo-prawne w nowo tworzonych aktach prawnych.

39. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej.
Oddział Wodzisław Śląski
Adres:
ul. Radlińska 52
44-286 Wodzisław Śl.
tel./fax 32 456 42 12

e-mail: katolik.wodzislaw@interia.eu
Cele:
1. Niesienie pomocy rodzinie w szerokim tego słowa znaczeniu.
2. Prowadzenie Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu Śląskim.
3. Organizowanie wykładów na wybrany temat, połączonych z dyskusją.
4. Organizacja pokazów filmowych o tematyce dydaktycznej i wychowawczej.
5. Promowanie postaw człowieka wierzącego poprzez świadectwo życia osobistego,
rodzinnego i wspólnotowego.

40. Stowarzyszenie Sympatyków Odry Wodzisław
Adres:
ul. Bogumińska 8
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel. 32 700 03 01, 793 547 322
e-mail: ssow@odra.wodzislaw.pl
strona internetowa:www.ssow.pl
Cele:
1. Rozwijanie i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających integracji sympatyków sportowego klubu „MKS Odra Wodzisław”.
2. Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do klubu, jego sympatyków oraz
upowszechniania jej w Polsce i za granicą.
3. Poprawa bezpieczeństwa na zawodach sportowych i przyczynianie się do poprawy
atmosfery na trybunach.
4. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,
które podejmują takie działania.
41. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Wodzisław
Śląski
Adres:
ul. Bogumińska 4b
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel. 32 459 05 12, 662 696 094
e-mail: kontakt@wutw.pl
strona internetowa:www.wutw.pl
Cele:
1. Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej
i fizycznej osób starszych.
2. Aktywizacja społeczna członków WUTW w Wodzisławiu Śląskim w mieście i powiecie
wodzisławskim.

42. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Adres:
ul. Jastrzębska 136
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 27 63
Cele:
1. Ochrona i promowanie praw dziecka.
2. Udzielanie rodzicom pomocy w wykonaniu zadań opiekuńczych i
wychowawczych.
3. Prowadzenie działalności charytatywnej, a w tym m.in.:
organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych,
wielodzietnych, zagrożonych patologią społeczną, problem niepełnosprawności,
prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów.
4. Organizowanie imprez okolicznościowych.
5. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w
wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, współdziałanie z innymi organizacjami i
instytucjami, integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich
zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci
niepełnosprawnych i ich spraw.
6. Ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej,
psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie
alkoholizmu i narkomanii oraz prowadzenie innych działań służących dzieciom.
43. Wspólnota Samorządowa na rzecz Demokracji
Adres:
Oś. XXX-lecia 53/7
44 - 300 Wodzisław Śląski
Cele:
1. Wspieranie i propagowanie idei demokracji lokalnej oraz idei społeczeństwa
obywatelskiego poprzez stałą współpracę z władzami administracji rządowej,
samorządowej oraz innymi instytucjami.
2. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych.
3. Pobudzanie aktywności społeczności lokalnej.
4. Współpraca z organami samorządowymi i administracją rządową.
44. Stowarzyszenie Wychowanków Zespołu Szkół im. 14 Pułku
Powstańców Śląskich
Adres:
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 00 65, fax 32 455 31 64

e-mail: s@lo1-wodzislaw.net
strona internetowa:www.lo1-wodzislaw.net
Cele:
1. Aktywizowanie wychowanków szkoły do działań na rzecz działalności wspierającej
pracę szkoły.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej dorobek szkoły, jej
wychowanków i nauczycieli.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej i pedagogicznej oraz fundowanie stypendiów
naukowych i artystycznych.
4. Organizowanie imprez naukowych, rozrywkowych i sportowych.
5. Współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój szkoły.
6. Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych wychowanków.
7. Wydawanie nagrań dźwiękowych i video.
45. Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja SpołecznoWychowawcza - Jednostka Strzelecka 2023
Adres:
ul. Szkolna 1
44 - 300 Wodzisław Śląski
e-mail: js_2023@poczta.onet.pl
strona internetowa:www.js2023.pl
Cele:
1. Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania.
2. Wychowywanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej
i dyscyplinie społecznej wg wskazań założyciela i pierwszego komendanta Głównego
Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w prawie i przyrzeczeniu strzeleckim.
3. Przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej.
4. Wychowanie członków związku w duchu patriotycznym.
5. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej.
6. Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.
46. Polski Związek Niewidomych Koło Wodzisław Śląski
Adres:
ul. Kubsza 13
44 - 300 Wodzisław Śl.
tel./fax. 455-28-06
e-mail: poczta@pzn.wodzislawslaski.org.pl
strona internetowa:www.pzn.wodzislawslaski.org.pl
Cele:
1. Prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji inwalidów wzroku zarówno w Integracyjnej
Świetlicy Terapii Zajęciowej „Równi wobec siebie”, jak i w ich miejscu zamieszkania.

2. Organizacja imprez integracyjnych, kursów szkoleniowych, stacjonarnych oraz
indywidualnych z zakresu rehabilitacji, jak również turnusy rehabilitacyjne dla osób
niewidomych i słabowidzących oraz warsztatów tyflologicznych dla lokalnej
społeczności.
3. Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, prowadzenie podręcznej biblioteczki
z literaturą tyflologiczną.
4. Pomoc rodzicom dzieci niewidomych, udzielanie porad osobom które w ostatnim czasie
utraciły wzrok oraz tracącym wzrok.
5. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej poprzez udział osób niewidomych
i słabowidzących w zadaniach z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji.

47. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „TACY SAMI”
Adres:
ul. Ks. Konstancji 2
44-300 Wodzisław Śląski
Cele:
1. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom.
2. Koordynacja działań na rzecz rodzin z osobami niepełnosprawnymi.
3. Działalność informacyjna i kulturalna.
48. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Adres:
ul. Kubsza 18/4
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 61 70
Cele:
1. Podejmowanie działań w interesie wszystkich ludzi niepełnosprawnych.
2. Utrzymanie stałych kontaktów ze społecznością ludzi niepełnosprawnych.
3. Ochrona praw, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom
i opiekunom.
4. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin wobec władz
samorządowych i instytucji.
5. Wspieranie moralne i edukacja rodziców dzieci niepełnosprawnych.
6. Umożliwienie szerszego dostępu do lecznictwa sanatoryjnego oraz ośrodków
wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych.
7. Organizowanie turnusów szkoleniowo-rehabilitacyjnych.
49. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Adres:
ul. Rzeczna 24
44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 454 06 90
e-mail: adam.hdk@wp.pl
Cele:
1. Działalność opiekuńcza nad osobami starszymi.
2. Tworzenie szkolnych kół PCK wśród młodzieży w celu aktywizacji środowisk szkolnych
w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.
3. Propagowanie Honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i osób dorosłych.
4. Promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom.
5. Szkolenia sanitarne z zakresu pierwszej pomocy.
6. Pomoc na wypadek klęsk żywiołowych.
7. Prowadzenie Punktu Opieki nad osobami chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi w
domu podopiecznego oraz opieka nad obłożnie chorym w rodzinie.
50. Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”
Adres:
ul. Marklowicka 17
44-300 Wodzisław Śląski
tel. /fax. 32 455 34 91
e-mail: charytatyw@op.pl
strona internetowa:www.tchrodzina.cik.pl
Cele:
1. Pomoc rodzinom najuboższym, samotnym matkom i ojcom, znajdującym się w potrzebie
bezdomnym oraz osobom uzależnionym od nałogów.
2. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn.
3. Prowadzenie „Banku Żywności” dla osób potrzebujących.
51. Zespół Charytatywny Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Adres:
ul. Szkolna 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 35 71
Działalność charytatywna na rzecz chorych, ubogich, rodzin wielodzietnych i patologicznych,
osób nieporadnych życiowo. Rodzaj i zakres pomocy uzależniony jest od zgłaszanych potrzeb
w ramach istniejących możliwości.
52. Komitet Odnowy Wodzisławia Śląskiego
Adres:
ul. Kubsza 28
44 - 300 Wodzisław Śląski
Cele:

1. Pozyskiwanie aktywnych członków i sympatyków.
2. Współpraca z organizacjami i instytucjami rządowymi i pozarządowymi.
3. Współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia.
4. Obrona praw mieszkańców.
5. Czynny udział w życiu politycznym i gospodarczym miasta.

53. Ruch na Rzecz Praworządności i Rozwoju Ziemi
Wodzisławskiej
Adres:
ul. Rodzinna 13
44 - 300 Wodzisław Śl.
tel. 507055647
e-mail: rprzw28c@op.pl
Cele:
1. Pobudzanie wśród społeczności Ziemi Wodzisławskiej zainteresowań i przywiązania do
postępowych tradycji regionalnych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości.
2. Informacyjne opracowywanie problematyki samorządowej.
3. Inspirowanie środowisk twórczych i naukowych do podejmowania problematyki
praworządności i rozwoju Ziemi Wodzisławskiej.
4. Prowadzenie badań niezbędnych do analizy kierunków rozwoju społeczności lokalnych
oraz popularyzacji ich wyników.
5. Prowadzenie akcji informacyjnych, kulturalnych i wychowawczych mających na celu
promowanie Ziemi Wodzisławskiej, oferty turystycznej i gospodarczej oraz dorobku
społeczności lokalnych.
6. Współpracowanie z agendami i organizacjami rządowymi, pozarządowymi,
samorządowymi, urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi, współpracowanie z
w/w również w zakresie tworzenia i realizacji projektów dotyczących polityki społecznogospodarczej przyjmowanych przez samorządy.
7. Promowanie Ziemi Wodzisławskiej jako regionu atrakcyjnego pod względem
turystycznym, rekreacyjnym i gospodarczym.
8. Prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem pracy, doradztwem oraz
świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług sekretarskich.
54. Forum Ziemi Wodzisławskiej
Adres:
ul. Moniuszki 13a
44 - 300 Wodzisław Śląski
Cele:
Promocja i aktywizacja postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu wodzisławskiego.

55. Krajowe Obywatelskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Bezdomnych
Samoobrona
Adres:
ul. Dębowa 31
44 - 313 Wodzisław Śląski
Cele:
Pomoc osobom bezdomnym, bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy oraz absolwentom.
56. Liga Ochrony Społeczeństwa
Adres:
ul. Wojska Polskiego 4/6
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel. 507 963 641
Cele:
Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych wszystkim osobom, szczególnie ludziom starszym i
niepełnosprawnym.
57. Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
„Przyjazna Droga”
Adres:
ul. Kubsza 15
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 455 02 69, 662 426 877
e-mail: biuro@kancelariaganita.pl
Cele:
Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz prawnej osobom poszkodowanym
w wypadkach drogowych.

58.Fundacja Fenix- „POWSTAŃ DO ŻYCIA”
Adres:
Os. XXX-lecia 60
44-286 Wodzisław Śląski
Tel. 603775900
e-mail: fenixterapia@op.pl
Strona internetowa: http://powstandozycia.pl/
Cele:
Działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze
pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i
rodzin dysfunkcyjnych. działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągniecie dojrzałej,

odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia
dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie
zjawiska "dzieci ulicy", młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę
patologii społecznej (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości).
59. Fundacja Medhouse
Adres:
ul. Radlińska 68
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 459 10 10
Cele:
1. pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości;
2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3. działalność charytatywna;
4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochrona i promocja zdrowia;
7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych
60. Fundacja Dar Serca
Adres:
ul. Teligi 63
44-300 Wodzisław Śląski
Cele:
1. edukacja, nauka, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin
patologicznych, rozbitych i zagrożonych bezrobociem - w szczególności mieszkających na
terenie rybnickiego okręgu węglowego;
2. organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym z
rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
3. pomoc rodzinom wielodzietnym będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności rodzinom wielodzietnym mieszkającym na terenie rybnickiego
okręgu węglowego;
4. działalność charytatywna na terenie Wodzisławia Śląskiego i okolic;
5. promocja i działalność na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. promocja i organizacja wolontariatu na terenie rybnickiego okręgu węglowego.

