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1.

PSZÓW

1.1.

Stowarzyszenie „DLA VITAMEDU”

ul. Andersa 22, 44-370 Pszów
nr KRS: 0000249465
Cele:
•
•

•
•

1.2.

działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania działalności
i rozwoju NZOZ „VITAMED”,
promowanie aktywnego, zdrowego trybu życia, a także wychowywania
fizycznego, sportów amatorskich, turystyki, rekreacji i rehabilitacji
ruchowej,
prowadzenie edukacji zdrowotnej i zachęcania do aktywnego trybu życia,
realizacja działań na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców na
choroby cywilizacyjne.

Stowarzyszenie Pacjentów z Wrodzonym Przerostem
Nadnerczy

ul. Ignacego Paderewskiego 54, 44-370 Pszów
nr KRS: 0000327604
Cele:
•
•
•
•
•

2.

integracja środowiska chorych na WPN,
udzielenie wzajemnego wsparcia i niesienie wszelkiej pomocy zrzeszonym
w stowarzyszeniu,
wymiana doświadczeń pomiędzy chorymi,
profilaktyka i edukacja w zakresie wiedzy na temat WPN,
prowadzenie działań umożliwiających jak najwcześniejsze wykrywanie tej
choroby.

RADLIN

2.1.

Stowarzyszenie Pszczelarzy „Stara Barć”

ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin
Cele:
•

zrzeszenie pszczelarzy prowadzących hodowlę pszczół,
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•
•

3.
3.1.

prowadzenie działalności proekologicznej w terenie oraz propagowanie
zdrowych właściwości produktów pszczelich.
organizowanie imprez rekreacyjno-edukacyjnych dla członków
Stowarzyszenia i ich rodzin oraz wycieczek szkoleniowo-krajoznawczych
oraz szkoleń pszczelarskich w pasiekach pszczelarzy.

RYDUŁTOWY
Fundacja Belanshe

ul. Jana Wantuły 52, 44-310
nr KRS: 0000817912
Cele:
• prowadzenie działalności charytatywnej oraz na rzecz osób
niepełnosprawnych, a także działalności w zakresie kultury i sztuki
poprzez: niesienie pomocy niepełnosprawnym oraz chorującym na
reumatyzm,
• dofinansowanie leczenia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz
chorych na reumatyzm,
• świadczenie innej pomocy na rzecz niepełnosprawnych oraz chorych na
reumatyzm w formie darowizn sprzętu rehabilitacyjnego i innego
koniecznego do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,
• propagowanie wiedzy na temat chorych na reumatyzm oraz kształtowanie
właściwej postawy społecznej wobec osób chorych na reumatyzm
w rodzinie, środowisku lokalnym, szkole, miejscach publicznych i mediach,
• prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony
zdrowia, w szczególności w zakresie chorych na reumatyzm, osób
niepełnosprawnych oraz prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze
zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym;
• wspieranie działań innych instytucji, osób fizycznych i prawnych,
zbieżnych z celami fundacji,
• realizowanie projektów fotograficznych fundatora – rozwój fotografii
dokumentalnej.

3.2.

Fundacja „PASJA”

ul. Wróblewskiego 31b, 44-280 Rydułtowy
Nr KRS: 0000368877
Cele:
• działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego poprzez rozwój
przedsiębiorczości, zachowań proekologicznych, ochrony zwierząt oraz
ochrony środowiska przyrodniczego, nauki, kultury, sztuki, turystyki,
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sportu i rekreacji, edukacji, oświaty i wychowania, opieki nad dziećmi
i młodzieżą, osobami zagrożonymi uzależnieniami i patologiami
społecznymi, opieki i rehabilitacje osób niepełnosprawnych, ochronę
i promocje zdrowia, działania na rzecz integracji europejskiej.

3.3.

„MAXIMUS” Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

ul. Krzyżkowicka 86, 44-280 Rydułtowy
www.otylosc.edu.pl
nr KRS: 0000234347
Cele:
• upowszechnianie wiedzy na temat otyłości jako zjawiska zdrowotnego,
psychologicznego i społecznego oraz przyczyn tego schorzenia,
• upowszechnianie wiedzy o różnych metodach leczenia otyłości, w tym
leczenia chirurgicznego,
• wspieranie osób chorych na otyłość w ich walce z otyłością,
• reprezentowanie interesów osób chorych na otyłość przed krajowymi
władzami ustawodawczymi, organami administracji publicznej oraz
Narodowym Funduszem Zdrowia.

3.4.

Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Rydułtowy

ul. Plebiscytowa 47, 44-283 Wodzisław Rydułtowy
Cele:
• działalność naukowa, dydaktyczna oraz społeczno-zawodowa,
• rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji
zawodowych lekarzy i innych członków towarzystwa,
• dbałość o właściwe warunki do wykonywania zawodu lekarza,
• kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków,
• krzewienie i rozwijanie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich
przestrzeganie,
• popularyzowanie wśród społeczeństwa zasad ochrony zdrowia
publicznego,
• udzielanie pomocy młodym lekarzom,
• niesienie pomocy zwłaszcza zasłużonym lekarzom i pozostałym po nich
członkom rodzin.

3.5.

Stowarzyszenie Diabetyków w Rydułtowach

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
nr KRS: 0000008156
Cele:
5

•
•
•
•
•
•
•

•

3.6.

podejmowanie działań w interesie wszystkich ludzi chorych na cukrzycę,
otaczanie chorych na cukrzycę pomocą i opieką,
pomoc i zaopatrzenia w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz w literaturę
niezbędną choremu na cukrzycę,
zaspokajanie ich potrzeb materialnych, socjalnych i kulturalnych, a przede
wszystkim leczniczych,
umożliwienie szerszego dostępu do lecznictwa sanatoryjnego,
organizowanie turnusów szkoleniowo-rehabilitacyjnych pod nadzorem
specjalistów z dziedziny diabetologii,
ochrona interesantów diabetyków, którzy mogliby zostać zagrożeni
wskutek naruszenia przez jakikolwiek podmiot przepisów obowiązujących
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
przeprowadzanie szkoleń na tematy związane ze zwalczaniem cukrzycy.

Stowarzyszenie „Zdrowe Rydułtowy”

ul. Ofiar Terroru 1A, 44-280 Rydułtowy
nr KRS: 0000766530
Cele:
• celem stowarzyszenia jest ochrona środowiska oraz zdrowia mieszkańców
Rydułtów poprzez dążenie do ograniczenia zanieczyszczeń, działalność
i edukację proekologiczną oraz prozdrowotną.

4.
4.1.

WODZISŁAW ŚLĄSKI
Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek

ul. 26 Marca 23, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000225660
www.amazonki.wodzislaw.pl
Cele:
• udzielanie wsparcia psychicznego kobietom bezpośrednio po lub przed
mastektomią przez przeszkolone ochotniczki,
• prowadzenie i uczestnictwo w rehabilitacji na sali gimnastycznej i na
basenie,
• informowanie kobiet o problematyce chorób nowotworowych,
• organizowanie comiesięcznych spotkań dających wzajemne wsparcie,
• udział w wyjazdowych warsztatach psychoruchowych,
• korzystanie z masażu limfatycznego dla kobiet z obrzękiem ręki,
• organizowanie spotkań okolicznościowych,
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•

4.2.

uczestnictwo w kiermaszach organizowanych przez miasto Wodzisław
Śląski i sprzedaż własnoręcznych wyrobów dla wsparcia działalności
statutowej.

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi

ul. Kubsza 15, 44-300 Wodzisław Śląski
Nr KRS: 0000275540
Cele:
• wyzwalanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych służących
upowszechnianiu idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczeństwa,
• promocja zdrowego stylu życia,
• pozyskiwanie nowych krwiodawców,
• skupianie w swoich szeregach działaczy i osób społecznie związanych
z działalnością w krwiodawstwie,
• inspirowanie środowisk w podejmowaniu problematyki krwiodawstwa.

4.3.

Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Wodzisław Śląski

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski
Cele:
• działalność naukowa i dydaktyczna,
• organizowanie konferencji i posiedzeń naukowych,
• prowadzenie działalności promującej zdrowie.

4.4.

Stowarzyszenie EKO - ROZWÓJ Ziemi Wodzisławskiej

ul. Pszowska 92, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000225726
Cele:
• prowadzenie różnorodnych form edukacji ekologicznej, w tym szkoleń
i obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży,
• prowadzenie własnych kampanii, projektów edukacyjnych, wydawnictw,
• podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska
oraz proekologicznego planowania przestrzennego (a w konsekwencji
zdrowia i życia ludzi), kierując się obowiązującym prawem, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad równoważonego rozwoju,
• podejmowanie działań na rzecz transportu publicznego, energetyki
odnawialnej, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki oraz gospodarowanie
i redukcji odpadów,
• opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji
państwowej i samorządowej,
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•

•

•

4.5.

współpraca z innymi stowarzyszeniami, a także fundacjami,
przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, ośrodkami
naukowymi, administracją państwową i samorządową,
pomoc w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie
niepełnosprawną lub pochodzącą z rodzin zagrożonych patologiami
społecznymi lub marginalizacją w tym zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży,
popularyzowanie postaw proekologicznych oraz upowszechnianie
świadomości ekologicznej.

Fundacja Donum Caritatis im. ks. Zdzisława Tronta

ul. Kopernika 75, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000508838
Cele:
• opieka i pomoc społeczna,
• opieka nad osobami zmagającymi się z bólem fizycznym lub psychicznym
spowodowanym choroba,
• opieka i pomoc na rzecz osób chorych wymagających wsparcia
materialnego i medycznego,
• opieka i pomoc na rzecz osób w zaawansowanym wieku wymagających
wsparcia materialnego i medycznego,
• działalność edukacyjna nastawiona na promowanie sposobów wspierania
osób potrzebujących,
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność charytatywna,
• przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• promocja i organizacja wolontariatu,
• ochrona i promocja zdrowia,
• działania w sferze turystyki, sportu i kultury fizycznej osób chorych
i niepełnosprawnych,
• działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze
zadań pożytku publicznego.

4.6.

Stowarzyszenie Przy Dziupli

ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski
Cele:
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•

•

•
•
•

•
•

4.7.

wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym szczególnie
dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom cierpiącym na schorzenia ze
spektrum autyzmu (zwane dalej: osoby z autyzmem) oraz ich rodzinom,
opiekunom i specjalistom,
organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, terapii, rehabilitacji
i edukacji, w tym proekologicznej oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi osobami z autyzmem,
popularyzowanie problematyki związanej z autyzmem,
prowadzenie działalności kulturalnej, integracyjnej i sportowej,
prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej
potrzebujących dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem oraz ich
rodzin,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz profilaktyka uzależnień
osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się problematyką osób
niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Rodzin
Dysfunkcjonalnych oraz Dzieci z Urazami Powypadkowymi
"Lepszy Będzie Świat"

ul. Wiklinowa 8, 44-307 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000201610
Cele:
•
•
•
•
•

•
•
•

4.8.

utworzenie i prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego,
prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz rodzicielstwa zastępczego,
udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym,
prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom
rodzinnym,
reprezentowanie i obrona interesów rodzin adopcyjnych i zastępczych
wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych
instytucji,
udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom z urazami powypadkowymi,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinom dysfunkcjonalnym,
pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych.

"FUNDACJA SUNVILLE. EKOLOGIA, ZDROWIE, ROZWÓJ
LOKALNY"

ul. Mały Rynek 4, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS:

0000887888

9

Cele:
• działalność na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,
a w szczególności poprawa jakości powietrza i stanu zdrowia społeczności
lokalnych, a także działanie na rzecz wszelkiego rozwoju inicjatyw
lokalnych.

10

