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WODZISŁAW ŚLĄSKI  

1.1. Fundacja „Wodzisławskie Centrum Inicjatyw 

Międzynarodowych” 

ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 44-300 Wodzisław Śląski 

nr KRS: 0000579633 

Cele:  

• działalność edukacyjno-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania 

inicjatyw mających na celu rozwój kontaktów międzynarodowych 

i edukacji międzykulturowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i jego 

okolic, w tym wspieranie inicjatyw mieszkańców, angażowanie się na rzecz 

budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego, promocji aktywnego trybu 

życia oraz postaw proekologicznych, wspierania przedsiębiorczości oraz 

budowy kapitału ludzkiego, 

• działania na rzecz integracji europejskiej, w szczególności promowanie idei 

budowania wspólnoty państw i narodów w oparciu o wzajemne 

zrozumienie, wymianę doświadczeń i osiągnięć na płaszczyźnie 

politycznej, społeczno-kulturowej, ekonomicznej i organizacyjnej. 

1.2. Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur  

ul. Kokoszycka 85 A, 44-313 Wodzisław Śląski  

nr KRS: 0000354773 

Cele:  

• działalność popularyzująca wiedzę o językach i kulturach Europy, 

• promocje znajomości i uczenia się różnych języków obcych przez całe 

życie, 

• wspieranie i prowadzenie działań mających na celu umacnianie współpracy 

między różnymi regionami Europy.  

 

1.3. Wodzisławskie Stowarzyszenie Integracji Europejskiej  

ul. Piłsudskiego 14, 44-300 Wodzisław Śl.  

nr KRS: 0000002013 

Cele:  

• organizowanie konferencji i seminariów podnoszących świadomość 

społeczną w zakresie integracji europejskiej w kraju i zagranicą, 

• przygotowywanie imprez i konkursów związanych z propagowaniem 

dorobku kulturowego krajów Unii Europejskiej, 
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• finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cel 

Stowarzyszenia, 

• wspieranie rozwoju samorządności w obliczu integracji europejskiej, 

• organizowanie i finansowanie biura informacji europejskiej, 

• współpraca z klubami europejskimi w tym szkolnymi klubami 

europejskimi, 

• organizowanie turniejów o Unii Europejskiej, 

• wydawanie czasopism poświęconych Unii Europejskiej, 

• organizowanie obozów naukowych i artystycznych w kraju i zagranicą, 

• kultywowanie i propagowanie polskości w krajach Unii Europejskiej, 

• upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka, oraz swobód 

obywatelskich, 

• działalność wspierająca rozwój wspólnot lokalnych i społeczności lokalnej, 

• prowadzenie działań wspierających rozwój nauki, edukacji i wychowania, 

• pielęgnowanie tradycji regionalnych, w tym także mniejszości 

narodowych, 

• promocja i organizacja wolontariatu, 

• działania wspierające rozwój przedsiębiorczości, 

• upowszechnianie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki.  
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