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1. GODÓW
1.1. Fundacja Saraj
ul. Raszczykowiec 6, 44-340 Godów
nr KRS: 0000368524
Cele:
•
•
•

•
•
•

dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach poprzez dostarczanie posiłków do powołanych placówek.
propagowanie idei zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży,
działalność na rzecz pomocy samotnym matkom oraz ich dzieciom,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i wspomaganie ośrodków niosących
pomoc ofiarom przemocy,
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
działalność o charakterze dobroczynnym, ochrony zdrowia,
tworzenie przedszkoli i ochronek.

1.2. Stowarzyszenie „ŚWIĘTEJ BARBARY”
ul. Wierzniowicka 35, 44-341 Łaziska
nr ewidencji: 8
Cele:
•
•
•
•

opieka nad sztandarami i mundurami oraz innymi insygniami górniczymi,
popularyzowanie wiedzy z dziedziny górniczej wśród społeczeństwa,
promocja i popieranie tradycji górniczych,
tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy
osobami fizycznymi i instytucjami zainteresowanymi problematyką
i tradycjami górniczymi.

2. GORZYCE
2.1. Stowarzyszenie „AKTYWNA OLZA”
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza
nr KRS: 0000552753
Cele:
•

aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
5

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

budowanie świadomości obywatelskiej,
wspieranie społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej,
przedsiębiorczej, ekologicznej aktywności środowisk lokalnych,
inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu
i rekreacji oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego,
propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców
w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością,
rozwijanie wolontariatu,
pozyskiwanie środków na działalność statutową z dostępnych funduszy
pomocowych,
rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym
uwzględnieniem grup marginalizowanych, w tym bezrobotnych, seniorów,
osób z rodzin wielodzietnych i osób w trudnej sytuacji życiowej,
wspieranie działalności charytatywnej,
rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym
międzynarodowych,
upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom
katastrof i klęsk żywiołowych.

2.2. Stowarzyszenie „Promocja, Integracja, Rozwój” Gminy
Gorzyce
ul. Kopernika 8, 44 - 350 Gorzyce
nr KRS: 0000067132
Cele:
•

•
•

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających
kształtowaniu środowiska, ekologii, rolnictwa i szeroko rozumianej
kultury,
promowanie zarządzania sprawnościowego przedsiębiorstw,
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują takie działania.

2.3. Stowarzyszenie „Z nami warto”
ul. Wyzwolenia 50, 44-350 Gorzyce
nr KRS: 0000583113
Cele:
•
•
•

aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
budowanie świadomości obywatelskiej,
wspieranie społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej,
przedsiębiorczej, ekologicznej aktywności środowisk lokalnych,
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu
i rekreacji oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego,
propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców
w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością,
promowanie produktu lokalnego,
rozwijanie wolontariatu,
pozyskiwanie środków na działalność statutową z dostępnych funduszy
pomocowych,
rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym
uwzględnieniem grup marginalizowanych, w tym bezrobotnych, seniorów,
osób z rodzin wielodzietnych i osób w trudnej sytuacji życiowej,
wspieranie działalności charytatywnej,
rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym
międzynarodowych,
upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom
katastrof i klęsk żywiołowych.

2.4. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Perspektywa”
w Czyżowicach
ul. Wodzisławska 53, 44-352 Czyżowice
nr KRS: 0000288306
Cele:
•
•
•
•
•
•

aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
budowanie świadomości obywatelskiej,
wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i oświatowego,
inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu
i reakcji oraz ochronny zdrowia i środowiska naturalnego,
promowanie sołectwa Czyżowice, dokumentowanie jego historii
i osiągnięć,
pozyskiwanie środków na działalność statutową z dostępnych funduszy
pomocowych.

2.5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie
Wrota”
ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce
nr KRS: 0000312215
Cele:
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego,
krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych,
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,
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,
upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych
z aktywizacją ludności na obszarze LGD, poprzez prowadzenie
działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej,
udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie
przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację,
szczególnie w zakresie przewidzianym w ramach PROW,
pozyskiwanie partnerów, a także innych źródeł finansowania działań
Stowarzyszenia oraz realizacja innych projektów współfinansowanych
w ramach programów pomocowych,
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,
współpraca krajowa i międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń
oraz w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć, które przyczynią
się do innowacyjności działań Stowarzyszenia.

2.6. STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU
DZIECI I MŁODZIEŻY „NA FALI”
ul. Rybnicka 67, 44-350 Gorzyce
nr KRS: 0000954209
•

•

działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
a w szczególności wychowankom i absolwentom niepublicznego ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem
w Wodzisławiu Śląskim,
wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego,
8

•
•

tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich
rodzinom.

2.7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie”
ul. Kopalniana 29c, 44 - 350 Gorzyczki
nr KRS: 0000235846
Cele
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

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,
pozyskiwanie i przygotowywanie wolontariuszy do pracy w instytucjach
i organizacjach działających na rzecz dziecka i rodziny,
wspieranie i organizowanie konstruktywnej formy czasu wolnego przez
dzieci i młodzież.
tworzenie, promowanie i realizowanie programów profilaktycznych wobec
zjawisk patologii społecznej, propagowanie w środowisku otwartym idei
prowadzenia zdrowego, aktywnego stylu życia,
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,
promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz działanie na rzecz rodzin
zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, wspieranie działań
rodzinnych pogotowi opiekuńczych oraz zawodowych niespokrewnionych
z dzieckiem rodzin zastępczych,
udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, w celu
pokonywania barier związanych z niepełnosprawnością,
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,
skupianie wokół stowarzyszenia ludzi, którzy we wspólnym gronie będą
mogli zrealizować swoje pomysły i zamierzenia,
prowadzenie działalności wydawniczej.

2.8. Stowarzyszenie WOMEN +
ul. Strażacka 17, 44-352 Czyżowice
nr w ewidencji: 26
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Cele:
•
•
•
•
•
•
•

działalność społeczno-edukacyjna wzmacniająca relacje
międzypokoleniowe, uwzględniająca m.in. wolontariat, w tym senioralny,
edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii,
podejmowanie działań w zakresie ekologicznych zachowań mieszkańców
różnych pokoleń,
zwiększanie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu
wolnego,
wspieranie seniorów w zakresie integracji, ze szczególnym
uwzględnieniem miejsca ich zamieszkania,
zwiększenie wpływu osób starszych na decyzje dot. warunków życia
obywateli,
zwiększanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
korzystania z narzędzi cyfrowych pomagających w codziennym
funkcjonowaniu osób starszych.

3. LUBOMIA
3.1. Stowarzyszenie „Buków dla pokoleń”
ul. Główna 22, 44-360 Buków
nr w ewidencji: 23
Cele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ochrona środowiska,
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
działalność charytatywna,
dobroczynność,
ochrona zdrowia i pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej,
kultura fizyczna i sport,
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży,
turystyka i krajoznawstwo,
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami oraz wspierania inicjatyw
społecznych,
dbałość o zrównoważony rozwój gminy Lubomia a w szczególności wsi
Buków, poprzez społeczną kontrolę, by sposób gospodarowania na ww.
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•

•

•

•

terenach ma zaspokajać potrzeby obecnego pokolenia nie zmniejszał
szans zaspakajania potrzeb przyszłych pokoleń,
dbałość poprzez społeczną kontrolę o stopniowe eliminowanie z procesów
gospodarczych substancji niebezpiecznych i toksycznych na terenie Gminy
Lubomia a w szczególności wsi Buków,
dbałość poprzez społeczną kontrolę o odtwarzanie i stałą ochronę
różnorodności biologicznej ma poziomach: krajobrazowym,
ekosystemowym, gatunkowym w Gminie Lubomia, a w szczególności wsi
Buków,
dbałość o uspołecznienie procesów podejmowania decyzji przez organy
administracji publicznej, dotyczących lokalnego środowiska
przyrodniczego, uciążliwej działalności gospodarczej w Gminie Lubomia a
w szczególności wsi Buków,
dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu
obywatelom, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających ich
zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.

3.2. Stowarzyszenie na Rzecz Odtworzenia i Rozwoju Wsi
Nieboczowy
ul. Wiejska 4, 44 – 360 Lubomia
nr KRS: 0000291985
Cele:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej, pielęgnowania
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, kulturalnego i sakralnego,
działalność na poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym,
upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w
tym demokracji lokalnej,
działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w razie klęsk
i zagrożeń,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej.
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4. MARKLOWICE
4.1. Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet
ul. Wyzwolenia 154, 44-321 Marklowice
nr KRS: 0000298930
Cele:
•
•
•

działanie na rzecz kobiet i ich rodzin we wszystkich dziedzinach życia,
integracja środowiska kobiecego,
aktywna działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców.

4.2. Towarzystwo Miłośników Marklowic w Marklowicach
ul. Wyzwolenia 71, 44 - 321 Marklowice
nr KRS: 0000045391
Cele:
•
•
•
•
•
•

inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu oświaty,
kultury, znajomości historii miejscowości Marklowice,
udział w imprezach gminnych i ich współorganizowanie,
organizowanie spotkań odczytowo- informacyjnych,
kolportaż książek, widokówek i innych materiałów na temat Marklowic i
okolic,
przedsięwzięcia o charakterze krajoznawczym - wycieczki rowerowe,
przybliżanie mieszkańcom gminy zagadnień ekologicznych, zbieranie
materiałów do obszernej publikacji na temat historii miejscowości
Marklowice i stworzenia stałej Izby Regionalnej.

5. PSZÓW
5.1. „Praworządność i Rozwój”
ul. Kraszewskiego 33, 44 - 370 Pszów
nr KRS: 0000116054
Cele:
•

organizowanie ogólnodostępnych imprez kulturalno-oświatowych
i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta oraz dzieci
i młodzieży,
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•

•
•

popieranie realizacji rozwoju gospodarczego oraz rozwiązywanie
problemów miasta wynikających z programu wyborczego przez członków
stowarzyszenia będących członkami klubu radnych „Rozwój”,
współpraca z organizacjami społeczno-kulturalnymi z terenu miasta,
wydawanie miesięcznika „Pszowik”.

5.2. Stowarzyszenie „Ratujmy Pszów”
ul. Karola Miarki 26, 44-370 Pszów
nr w ewidencji: 20
Cele:
• poprawa standardów funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz
administracji rządowej w zakresie wpływającym na funkcjonowanie miasta
przez promowanie idei jawności i przejrzystości procedur i działań władz
miasta, poszanowania prawa doskonalenia i upraszczania przepisów
prawnych jak również usprawnianie i dbanie o należytą komunikację między
mieszkańcami a władzami miasta,
• ochrona środowiska naturalnego, a w szczególności zieleni miejskiej
i czystości powietrza oraz ochrona dobrostanu zwierząt żyjących w mieście,
a także rozszerzenie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie
ochrony środowiska,
• promowanie idei odpowiedzialnego społecznie biznesu oraz wspieranie
lokalnej przedsiębiorczości,
• zrównoważony rozwój i modernizacja miasta w dziedzinie ładu
przestrzennego, architektury, urbanistyki, środowiska przyrodniczego,
infrastruktury, gospodarki, transportu, zasobów naturalnych, stosunków
własnościowych, kultury, edukacji i sportu oraz warunków życia
mieszkańców, poprzez aktywne uczestnictwo w wypracowaniu strategii
rozwoju miasta oraz procesach inwestycyjnych, mogących wpływać na jakość
środowiska życia mieszkańców,
• ochrona i zachowanie elementów istotnych dla tożsamości historycznej
i kulturowej Pszowa oraz jego poszczególnych dzielnic, tj.: elementów
architektonicznych, urbanistycznych, przyrodniczych oraz innej
infrastruktury, w szczególności zabytków i dóbr kultury, krajobrazu
i fragmentów rodzimej przyrody, w tym terenów zieleni dostępnych
wszystkim mieszkańcom oraz miejsc i obiektów o szczególnym znaczeniu dla
mieszkańców,
• ochrona i promowanie godnych warunków i wysokiej jakości życia
mieszkańców Pszowa, w szczególności obejmujących politykę
mieszkaniową, służbę zdrowia, sport i edukację,
• propagowanie racjonalnej polityki finansowej miasta,
• identyfikacja problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz
udzielanie im wsparcia w ich rozwiązywaniu poprzez tworzenie koncepcji
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•

ich rozwiązania, promowanie praktyk konsultacji społecznych i współpracę
z władzami miasta w szczególności dotyczących działań inwestycyjnych
istotnych dla mieszkańców,
działalność w sferze kultury i sztuki, a także w zakresie ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa kulturowego.

5.3. Stowarzyszenie AKTYWNI.ORG
ul. A. Dygasińskiego 20 A, 44-370 Pszów
nr KRS: 0000761305
Cele:
• celem stowarzyszenia jest wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych,
dążących do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrona wolności, praw
człowieka i swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój
demokracji.

6. RADLIN
6.1. Fundacja EDUARTE
ul. Wolności 8/12, 44-310 Radlin
nr KRS: 0000553083
Cele:
• działalność oświatowa, kulturalna i naukowa, ukierunkowana na działania
wspierające rozwijanie talentów oraz rozwój intelektualny dzieci, młodzieży
i dorosłych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób
niepełnosprawnych.

6.2. INICJATYWA
ul. Rogozina 104, 44-310 Radlin
nr KRS: 0000179446
Cele:
•

•

zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu, szczególnie na obszarze
restrukturyzacji przemysłu górniczego, a przede wszystkim miasta radlin
i okolic, powiatu wodzisławskiego oraz całego subregionu zachodniego
województwa śląskiego,
wspieranie i aktywizacja osób bezrobotnych oraz absolwentów,
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•
•
•
•
•

•

•
•
•

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
tworzenie grupy profesjonalnych doradców świadczących usługi
w zakresie doradztwa zawodowego,
tworzenie grupy profesjonalnych doradców świadczących usługi
w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych dla msp,
realizowanie celu głównego europejskiego funduszu społecznego, jakim
jest wspieranie osób - w pięciu obszarach, tj.: aktywne formy zwalczania
bezrobocia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promowanie
i poprawa kształcenia ustawicznego, doskonalenie kadr gospodarki
i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa kobiet,
realizowanie zadań wynikających z europejskiej strategii i zatrudnienia cztery filary: zatrudnialność, przedsiębiorczość, adaptacyjność, równość
szans, rozwój systemów komunikacji społecznej,
rozbudowa i modernizacja regionalnej i ponadlokalnej infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania i ochrony
praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

6.3. Stowarzyszenie „Radlińska Przystań”
ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin
nr KRS: 0000276501
Cele:
•

•

•
•
•

rozwój lecznictwa, rehabilitacji, opieki i nauczania dzieci i osób
niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych będących pod opieką
stowarzyszenia,
pomoc w tworzeniu godnego życia osobom niepełnosprawnym oraz
przewlekle chorym, pomoc ich rodzinom, udzielanie porad, utrzymanie
stałych kontaktów za społecznością ludzi niepełnosprawnych,
ochrona praw jakie przysługują osobom niepełnosprawnym oraz
przewlekle chorym oraz ich rodzinom i opiekunom,
reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych
i ich rodzin wobec władz samorządowych i instytucji,
wspieranie moralne i edukacja rodziców dzieci niepełnosprawnych i osób
przewlekle chorych.

6.4. Stowarzyszenie „Ruch Demokracji Lokalnej”
ul. Wolności 6/19, 44-310 Radlin
15

nr KRS: 0000355238
Cele:
•
•

wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego,
działanie na rzecz samorządności w gminie Radlin, powiecie
wodzisławskim i województwie śląskim.

6.5. Stowarzyszenie Aktywni Społecznie
ul. Wiosny Ludów 291 lok. 44, 44-310 Radlin
nr KRS: 0000445411
Cele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

działanie na rzecz dzieci i młodzieży,
działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu,
podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa
w rozwiazywanie problemów społecznych dzieci i młodzieży,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród
młodzieży oraz wszelkich form przemocy w rodzinie,
działanie na rzecz wspierania młodych talentów,
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,
integracja środowisk młodzieżowych oraz integracja międzypokoleniowa,
inspirowanie młodzieży do twórczej pracy na rzecz miasta i regionu,
promocja aktywności zawodowej młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu
w tej grupie.

6.6. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z siedzibą w Radlinie
ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin
nr KRS: 0000012274
Cele:
•

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.

6.7. Stowarzyszenie Młody Radlin
ul. Korfantego 17, 44-310 Radlin
nr KRS: 0000431484
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Cele:
•

aktywizacja ludzi młodych, do działań na rzecz dzieci, młodzieży,
mieszkańców Radlina.

6.8. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza"
ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin
nr KRS: 0000064925
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.

6.9. Stowarzyszenie SZOK - Skuteczni, Zdecydowani,
Operatywni, Kreatywni
ul. K. Makuszyńskiego 17, 44-310 Radlin
nr KRS: 0000283334
Cele:
•

propagowanie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, budzenie
świadomości ekologicznej, społecznej, kulturalnej i zawodowej.

7. RYDUŁTOWY
7.1. „Fundacja Myśl Pozytywnie, Działaj Odważnie"
ul. Ofiar Terroru 71, 44-280 Rydułtowy
nr KRS: 0000603024
Cele:
•
•
•

prowadzenie i promowanie innowacyjnej działalności edukacyjnej
i oświatowej,
wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ich
wychowania, kształcenia oraz kształtowania osobowości,
wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych wykorzystując
nowoczesne formy przekazu,
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry
pedagogicznej oraz innych osób związanych z oświatą, organizowanie
obozów sportowych,
wspieranie aktywności sportowej, kulturalnej, artystycznej
i prospołecznej,
wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych,
promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,
działalność informacyjną i wydawniczą,
organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń
szkoleniowych związane z tematyką nauki, kultury i sportu,
fundowanie stypendiów dla młodych osób (w tym dzieci i młodzieży),
uzyskujących wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i sportu,
promowanie i organizowanie wolontariatu,
inicjowanie i wspieranie działalności sportowej, w szczególności w zakresie
upowszechniania sportu masowego i amatorskiego wśród dzieci i
młodzieży,
inicjowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki
zdrowotnej, prawidłowego odżywiania i nawadniania oraz wad postawy,
inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rehabilitacji,
inicjowanie i wspieranie wszystkich aspektów sportu ze szczególnym
uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w sporcie z jednoczesnym
używaniem wpływu sportu do informowania opinii publicznej o kwestiach
zrównoważonego rozwoju,
inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej,
prowadzenie działań mających na celu podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
inicjowanie i wspieranie działań pogłębiających integrację europejską oraz
rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami.

7.2. „Grupa Inicjatyw Twórczych”
ul. Tygrysia 13, 44 - 280 Rydułtowy
nr KRS: 0000319776
Cele:
•

•
•
•

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,
działalność charytatywną,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
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•
•
•
•
•
•

współpraca regionalna, międzyregionalna, ogólnopolska
i międzynarodowa,
promowanie idei tolerancji,
działalność wspomagającą rozwój gospodarczy,
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
nauka, edukacja i wychowanie,
promowanie kultury, sportu.

7.3. 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,
sportu i rekreacji, edukacji, oświaty i wychowania, opieki nad dziećmi
i młodzieżą, osobami zagrożonymi uzależnieniami i patologiami
społecznymi, opieki i rehabilitację osób niepełnosprawnych, ochronę
i promocję zdrowia, działania na rzecz integracji europejskiej.

7.4. Fundacja Artgroup
ul. Radoszowska 26A, 44-280 Rydułtowy
nr KRS: 0000658180
Cele:
•

•
•
•
•

propagowanie, szkolenie, edukacja, tworzenie i realizacja działań
z zakresu: promowania i upowszechniania dziedzin kreatywnych,
marketingu społecznie odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju,
odpowiedzialności społecznej i aktywizacji społecznej, zawodowej,
edukacji, współpracy międzysektorowej, ekologii, innowacyjnych form
kształcenia i modeli biznesowych, innowacji społecznych, społecznej
odpowiedzialności biznesu i samorządów, dialogu i współpracy
międzysektorowej, rozwoju społeczności lokalnych, ochrony dziedzictwa
technicznego, kulturowego,
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
działalność charytatywna,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
ciąg dalszy w § 4 statutu.
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7.5. Fundacja na Rzecz Rozwoju Lokalnego "PRO SILESIA"
ul. Osiedle Karola 22, 44-280 Rydułtowy
nr KRS: 0000295351
Cele:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
a w szczególności: wspieranie edukacji i poszerzanie oferty oświatowej
na wszelkich polach aktywności społecznej,
wspieranie ekologii i ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrona
i rewitalizacja terenów górniczych,
wprowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego oraz
wprowadzaniu nowoczesnych form zarzadzania, w tym zarzadzania
jakością,
wspieranie kultury oraz działania zmierzające do poszerzenia oferty
kulturowej,
propagowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
inicjowanie działań propagujących budowę społeczeństwa obywatelskiego,
wsparcie dla działań przeciwdziałających zjawisku wykluczenia
społecznego,
wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego,
wspieranie i podejmowanie działań związanych z rozwojem współpracy
międzynarodowej.

7.6. FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
KWK "RYDUŁTOWY - ANNA" W RYDUŁTOWACH
ul. Leona 2, 44-280 Rydułtowy
nr KRS: 0000021484
Cele:
•
•
•

udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej ofiarom wypadków
w kopalniach,
udzielanie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej
w związku z wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
wspomaganie działań w zakresie doposażania placówek ochrony zdrowia
i pomocy społecznej na terenie rzeczpospolitej polskiej.

7.7. Stowarzyszenie „Obywatelska 30”
ul. Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy
nr KRS: 0000640576

20

Cele:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz
kultury fizycznej i sportu,
wspieranie szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi,
w tym ze szkołami zagranicznymi.
wspomaganie organizacji regularnych zajęć pozaszkolnych,
wspomaganie szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym,
wspieranie działań promujących szkołę i popularyzację historii szkoły,
współudział w rozwoju bazy materialnej szkoły oraz w tworzeniu lepszych
warunków do pracy dydaktyczno-wychowawczej,
upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji narodowych,
wspieranie właściwego wyboru kariery edukacyjno-zawodowej uczniów,
tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące
innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły
i poza nią,
wspieranie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji oraz aktywnego
wypoczynku,
wspieranie aktywnego uczestnictwa młodzieży zespołu szkół
ponadgimnazjalnych nr 2 w działalności usługowej na rzecz środowiska,
promowanie kreatywnych nauczycieli,
pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych
instytucji,
wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i uczniów,
wspieranie działań mających na celu pomoc charytatywną.

7.8. Stowarzyszenie Moje Miasto
ul. Bohaterów Warszawy 104 B, 44 - 280 Rydułtowy
nr KRS: 0000272960
Cele:
•
•
•

działalność wspierająca rozwój demokracji, wspólnot i społeczności
lokalnych,
promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa
obywatelskiego, wspieranie społecznej aktywności obywateli,
stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki lokalnej
oraz polityki regionalnej.
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7.9. Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych
w Rydułtowach
ul. Obywatelska 50/3, 44 - 283 Rydułtowy
nr KRS: 0000003582
Cele:
•
•

•
•

•

rozwój lecznictwa, rehabilitacji, opieki i nauczania dzieci i osób będących
pod opieką stowarzyszenia,
pomoc w tworzeniu godnego życia osobom niepełnosprawnym oraz pomoc
ich rodzinom, utrzymanie stałych kontaktów ze społecznością ludzi
niepełnosprawnych,
ochrona praw, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym oraz ich
rodzicom i opiekunom,
współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w celu wykonywania
zadań statutowych stowarzyszenia, współpraca z instytucjami i zakładami
pracy,
współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej
i samorządowej.

7.10. Stowarzyszenie „Zgoda i Rozwój”
ul. Raciborska 453 c, 44-280 Rydułtowy
nr w ewidencji: 15
Cele:
•
•
•
•
•
•

wspieranie działalności samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym
i powiatowym,
propagowanie wśród mieszkańców postaw, inicjatyw i działań
sprzyjających rozwojowi samorządności,
popularyzowanie turystyki, aktywnego wypoczynku oraz kultywowania
tradycji regionalnych,
aktywizowanie mieszkańców na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
wspieranie działań na rzecz poprawy sytuacji osób potrzebujących
pomocy,
udział w wyborach samorządowych.

7.11. Towarzystwo Miłośników Rydułtów w Rydułtowach
ul. Plebiscytowa 47, 44-280 Rydułtowy
nr KRS: 0000002098
Cele:
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•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

inicjowanie i wspieranie wszelkich poczynań zmierzających do
podnoszenia poziomu oświaty i kultury duchowej, fizycznej oraz sytuacji
materialnej społeczeństwa,
tworzenie warunków zmierzających do wszechstronnego integrowania
ludności miasta Rydułtowy, propagowanie aktywnego i wszechstronnego
udziału w życiu publicznym,
prowadzenie działalności statutowej na rzecz mieszkańców Rydułtów
i swoich członków, ochrona, konserwacja, odbudowa zabytków, a także
zbieranie i upowszechnianie materiałów historycznych związanych
z miastem Rydułtowy i regionem,
inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych, promowanie zdrowego
i aktywnego stylu życia, bez nałogów,
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,
promowanie turystyki i organizowanie imprez turystycznych,
popularyzowanie i organizowanie imprez o charakterze sportowym,
rekreacyjnym i kulturalnym,
propagowanie działań klubowych i różnorodnych grup hobbystycznych,
podejmowanie społecznych działań wychowawczo-edukacyjnych służących
kulturalnemu i społecznemu rozwojowi dzieci i młodzieży,
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
inicjowanie działań o charakterze charytatywnym i inicjowanie działań
zmierzających do współpracy z organizacjami charytatywnymi,
promowanie i organizowanie wolontariatu, przygotowanie społeczeństwa
do zmian gospodarczych i społecznych, jakie mogą nastąpić w przypadku
likwidacji kopalń, działania na rzecz pełnej jawności w życiu publicznym,
tak w sprawach decyzyjnych, jak i finansowych.

7.12. Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”
ul. Bohaterów Warszawy 126, 44-280 Rydułtowy
strona internatowa: www.tchrodzina.pl
adres e-mail: charytatyw@op.pl
nr KRS: 0000022255
Cele:
•
•
•

pomoc rodzinom najuboższym, samotnym matkom i ojcom, znajdującym
się w potrzebie bezdomnym oraz osobom uzależnionym od nałogów,
prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn,
prowadzenie „Banku Żywności” dla osób potrzebujących.
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8. WODZISŁAW ŚLĄSKI
8.1. Fundacja Bobusiowo
ul. Skrzyszowska 78B, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000973712
Cele:
•
•
•
•
•

•
•

promocja i organizacja wolontariatu,
działalność charytatywna,
zapewnienie godnych warunków do bytowania kotów i psów,
opieka weterynaryjna, również leczenie chorób przewlekłych kotów i psów,
kastracja kotów w celu zapobiegania bezdomności, okrucieństwu
i wyrzucaniu niechcianych kotów/psów – cel edukacyjny (propagowanie
wiedzy w tym kierunku),
karmienie kotów wolnożyjących – wspomaganie karmicieli kotów,
eliminacja bezdomności wśród kotów i psów.

8.2. Fundacja Fenix - „POWSTAŃ DO ŻYCIA”
ul. Pawła Pośpiecha 1A, 44-286 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000447093
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).

8.3. FUNDACJA DLA ASA
ul. Wincentego Styczyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000971227
Cele:
•

realizacja zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
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•

•
•

•

•

wszechstronna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej, w tym szczególnie borykającym się z problemem
niepełnosprawności, jak również przeciwdziałanie ich wykluczeniu
społecznemu,
podejmowanie działań z zakresu integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, terapii, rehabilitacji
i edukacji (w tym proekologicznej) oraz opieki dla dzieci, młodzieży
i dorosłych osób wymagających wsparcia,
podejmowanie działań w celu ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),
prowadzenie działalności kulturalnej, integracyjnej i sportowej.

8.4. Fundacja Kűhn - licz lepiej niż dobrze
ul. Rynek 1, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS:0000863368
Cele:
•

edukacja finansowa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

8.5. Fundacja Medhouse
ul. Radlińska 68, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000540185
Cele:
•

•
•
•

•
•
•
•

pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
działalność charytatywna.
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej,
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego,
ochrona i promocja zdrowia,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych.
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8.6. Fundacja "Pasja do życia"
ul. Rynek 13/6, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000841431
Cele:
•

•
•
•

inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności
człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce
społecznej,
prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
szkolenia z ekspertami z różnych dziedzin,
edukacja ekologiczna.

8.7. Fundacja Podaj Dalej
ul. Górna 8, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000675360
Cele:
•

•
•

•

•

•
•
•
•

niesienie pomocy ludziom znajdującym się w sytuacjach trudnych oraz
kryzysowych w kraju i za granicą, wyrównywanie szans rozwoju tych
rodzin i osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
inicjowanie i wspieranie działań prospołecznych w różnych dziedzinach
życia,
tworzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży,
wolontariuszy oraz osób zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy
specjalistycznej,
aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
poprzez organizacje poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
coachingu, warsztatów grupowych, rozwijanie przedsiębiorczości oraz
zdobywanie umiejętności zawodowych w ramach wolontariatu, stażu
zawodowego czy samej pracy,
tworzenie i wspieranie pozostałych form integracji społecznej młodzieży
(świetlic środowiskowych, w tym z programem socjoterapeutycznym,
klubów środowiskowych) połączonych z realizacją działań w zakresie
reintegracji zawodowej i społecznej,
promocja i organizacja wolontariatu,
prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących
zagrożeniem patologią społeczną,
inicjowanie działań w celu rozwijania twórczości i kreatywności dzieci
i młodzieży poprzez edukację kulturalną,
szerzenie edukacji zdrowotnej i propagowanie aktywnego stylu życia,
sportu i rekreacji,
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•

•
•
•
•
•
•

pomoc w kształtowaniu pozytywnych wartości, charakteru i osobowości
ludzi opartych na wartościach chrześcijańskich: "jak być dobrym
człowiekiem i jak dobrze żyć?" by osiągnąć osobisty rozwój, spełnienie,
szczęście,
zapobieganie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
działania na rzecz integracji kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży oraz
osób 50+.
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka,
prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej.
ciąg dalszy w § 11 statutu.

8.8. Fundacja Szkolna Ekonomik
ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000027972
Cele:
•
•

•

fundacja wspomaga i niesie pomoc Zespołowi Szkół Ekonomicznych im.
Oskara Langego w Wodzisławiu Śl.,
wspiera i podejmuje działania w celu organizowania i prowadzenia
dodatkowych zajęć dydaktyczno-przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych,
zajęć kół zainteresowań, organizowanie pracowni i laboratoriów,
wspiera i organizuje działalności rekreacyjno-wypoczynkową i sportową,
niesie pomoc uczniom i nauczycielom, promuje i rozwija talenty uczniów
wyróżniających się uzdolnieniami i wynikami w nauce.

8.9. Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”
ul. Wyszyńskiego 20, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000049946
Cele:
•

•
•

niesienie wszechstronnej pomocy medyczno-rehabilitacyjnej,
dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej ruchowo, a także ich naturalnym i prawnym opiekunom,
organizacyjno-finansowe wspieranie bieżącej działalności wodzisławskiego
Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży,
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.
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8.10. Koło Wodzisławskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata
Alberta
ul. Rzeczna 24, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000850016
•

niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym. chorym,
niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom potrzebującym
pomocy – w duchu patrona św. Brata Alberta.

8.11. Polski Związek Niewidomych Koło Wodzisław Śląski
ul. Kubsza 13, 44 - 300 Wodzisław Śl.
Cele:
•

•

•
•
•

prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji inwalidów wzroku zarówno
w Integracyjnej Świetlicy Terapii Zajęciowej „Równi wobec siebie”, jak
i w ich miejscu zamieszkania,
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,
pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, prowadzenie podręcznej
biblioteczki z literaturą tyflologiczną,
pomoc rodzicom dzieci niewidomych, udzielanie porad osobom które
w ostatnim czasie utraciły wzrok oraz tracącym wzrok,
realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej poprzez udział osób
niewidomych i słabowidzących w zadaniach z zakresu kultury, sportu,
turystyki i rekreacji.

8.12. Ruch na Rzecz Praworządności i Rozwoju Ziemi
Wodzisławskiej
ul. Rodzinna 13, 44 - 300 Wodzisław Śl.
nr KRS: 0000080775
Cele:
• pobudzanie wśród społeczności Ziemi Wodzisławskiej zainteresowań
i przywiązania do postępowych tradycji regionalnych, upowszechnianie
wiedzy o przeszłości,
• informacyjne opracowywanie problematyki samorządowej,
• inspirowanie środowisk twórczych i naukowych do podejmowania
problematyki praworządności i rozwoju Ziemi Wodzisławskiej,
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•
•

•

•
•

prowadzenie badań niezbędnych do analizy kierunków rozwoju
społeczności lokalnych oraz popularyzacji ich wyników,
prowadzenie akcji informacyjnych, kulturalnych i wychowawczych
mających na celu promowanie Ziemi Wodzisławskiej, oferty turystycznej
i gospodarczej oraz dorobku społeczności lokalnych,
współpracowanie z agendami i organizacjami rządowymi, pozarządowymi,
samorządowymi, urzędami miast i gmin, starostwami powiatowymi,
współpracowanie z ww. również w zakresie tworzenia i realizacji
projektów dotyczących polityki społeczno-gospodarczej przyjmowanych
przez samorządy,
promowanie Ziemi Wodzisławskiej jako regionu atrakcyjnego pod
względem turystycznym, rekreacyjnym i gospodarczym,
prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem pracy, doradztwem
oraz świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług
sekretarskich.

8.13. Stowarzyszenie "Czyń Dobro" na rzecz
niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół
i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śląskim
ul. Kopernika 71, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000376697
Cele:
•

działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych
osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków
przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

8.14. Stowarzyszenie „Lepsze jutro dla Górnioka”
ul. B. Chrobrego 308, 44-313 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000305002
Cele:
•
•
•
•
•
•
•

działanie na rzecz wzrostu poziomu życia mieszkańców dzielnicy Radlin II,
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
wspieranie lokalnych inicjatyw,
działanie na rzecz rozwoju kulturalnego,
działanie na rzecz wzrostu aktywności sportowej,
wspieranie inicjatyw na rzecz kreowania atrakcyjnej i zróżnicowanej
oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego,
organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych,
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•

działanie na rzecz rozwoju edukacji.

8.15. Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”
ul. Górnicza 7, 44-300 Wodzisław Śląski
Nr KRS: 0000393290
Cele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
działalność charytatywna,
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
promocja dzielnicy Jedłownik, miasta Wodzisław śląski, powiatu
wodzisławskiego, województwa śląskiego,
ochrona i promocja zdrowia,
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
rozwój i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym,
upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
ratownictwo i ochrona ludności,
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą,
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
promocja i organizacja wolontariatu,
działalność na rzecz mniejszości narodowych,
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•
•
•

•
•
•

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
w praktyce gospodarczej,
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

8.16. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "GRODZISKO"
w Lubomi
nr w ewidencji: 28
Cele:
•

•
•

•
•

poprawienie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenie w życiu
społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji
publicznej i samorządowej, organizacjami społecznymi, gospodarczymi,
spółdzielczymi oraz stowarzyszeniami,
organizowanie życia kulturalnego i artystycznego członków
Stowarzyszenia,
reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów
władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich
problemów wśród społeczeństwa,
aktywizowanie i integrowania środowiska lokalnego,
pozyskiwanie środków na działalność regulaminową z dostępnych
funduszy pomocowych.

8.17. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "SENIOR"
w Gorzycach
ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce
nr KRS: 0000503137
Cele:
• poprawienie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenie w życiu
społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji
publicznej i samorządowej, organizacjami społecznymi, gospodarczymi,
spółdzielczymi oraz stowarzyszeniami,
• organizowanie życia kulturalnego i artystycznego członków
stowarzyszenia,
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•

•
•

reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec organów
władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich
problemów wśród społeczeństwa,
aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
pozyskiwanie środków na działalność statutową z dostępnych funduszy
pomocowych.

8.18. Stowarzyszenie Gold Active Centre
ul. Kokoszycka 133, 44-313 Wodzisław Śląski
nr w ewidencji: 17
Cele:
•
•
•
•

•

wszechstronne wspieranie społecznej aktywności jednostek i organizacji
na rzecz edukacji i samorozwoju,
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka
ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym,
organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, eventów, seminariów,
obozów, wycieczek, ukierunkowanych na proces rozwoju, prowadzenie
coachingu,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki
i krajoznawstwa oraz innych form aktywnego wypoczynku oraz zdrowego
trybu życia.

8.19. Stowarzyszenie Kobiet z Pasjami i Bez
ul. Wincentego Styczyńskiego 2, 44-300
nr KRS: 0000897094
Cele:
•

•
•
•
•
•

działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju,
aktywizacji i integracji kobiet i ich rodzin oraz podnoszenie jakości ich
życia i świadomości społecznej,
prowadzenie działalności w zakresie aktywizacji społecznej wszelkich grup
społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
działania na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie dobroczynności,
rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających
rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,
działalność w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy
w przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych oraz ekologicznych,
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•
•
•

•
•

podejmowanie, organizowanie oraz wspieranie inicjatyw i działań na rzecz
ochrony środowiska,
popularyzowanie idei i ochrony środowiska naturalnego oraz szeroko
rozumianej ekologii,
promocja zdrowia i rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu
życia oraz upowszechnienia edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej
i sportu,
działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu
i rekreacji,
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy międzynarodowej miedzy społeczeństwami.

8.20. Stowarzyszenie na rzecz zwierząt – „Koty, Psy i My”
ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski
www.kotypsyimy.pl
nr KRS: www.kotypsyimy.pl
Cele:
• ochrona i pomoc zwierzętom bezdomnym, wolno żyjącym oraz
przebywającym
• w schroniskach, przytuliskach, domach tymczasowych i hotelach dla
zwierząt, jak i również osobom fizycznym pomagającym zwierzętom,
• szerzenie edukacji w zakresie praw zwierząt, godnego ich traktowania we
współpracy
• z jednostkami edukacyjnymi i władzami oświatowymi, lecznicami
weterynaryjnymi, zakładami karnymi i organizacjami pozarządowymi oraz
jednostkami samorządu terytorialnego,
• występowanie z inicjatywami w zakresie uchwalania lub zmiany przepisów
dotyczących praw zwierząt oraz aktywne uczestnictwo w procesie
tworzenia aktów prawnych w tym zakresie,
• działanie na rzecz ochrony środowiska,
• propagowanie i wdrażanie idei przytulisk i schronisk dla bezdomnych
zwierząt,
• wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt
oraz propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt,
• zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami poprzez
podejmowanie interwencji
• w obronie praw zwierząt w tym składanie zawiadomień o popełnianych
przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami
w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt,
• popularyzacja aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia, inicjacje
programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających
uzależnieniom mających na celu zmianę w świadomości osób
uzależnionych, działania na rzecz trzeźwości.
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8.21. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych
„LEPSZE JUTRO"
os. XXX-lecia PRL 121 /39, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000382210
Cele:
•

działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,
tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz
wspieranie ich rodzin.

8.22. Stowarzyszenie NASI MIESZKAŃCY.PL
ul. Rynek 25, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000500069
Cele:
•

rozwój idei samorządności i aktywizacja postaw społeczeństwa
obywatelskiego,
• działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności
lokalnych,
• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku państwa do kościoła katolickiego w rzeczpospolitej polskiej,
o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
d) osoby fizyczne;
• udzielanie pomocy osobom ciężko chorym poprzez sprawowanie opieki
medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do
szczególnych potrzeb tych chorych,
• udzielanie pomocy rodzinom tych chorych,
• udzielanie pomocy osobom z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, grup
ryzyka, zagrożonych uzależnieniami,
• pozyskiwanie ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać wyżej
wymienionej pomocy i opieki,
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• prowadzenie nieodpłatnie działalności pożytku publicznego w zakresie
finansowania leczenia osób chorych, w tym w szczególności osób chorych na
choroby nowotworowe,
• prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia.

8.23. Stowarzyszenie Nasz Wodzisław
ul. Boczna 28, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000261705
Cele:
•
•
•

•
•

•

promowanie miasta Wodzisławia Śląskiego jako miasta nowoczesnego,
przyjaznego i otwartego na społeczność lokalną,
troska o rozwój miasta i rozwiązywanie problemów społeczności
Wodzisławia Śląskiego,
dbanie o interesy członków stowarzyszenia oraz o reprezentowanie ich
wobec organów administracji publicznej, sądów i urzędów, stała
współpraca z władzami samorządowymi w celu podniesienia
bezpieczeństwa w mieście oraz utrzymania porządku i czystości w gminie,
promowanie członków stowarzyszenia, w szczególności poprzez udział
w wyborach samorządowych i parlamentarnych,
prowadzenie na rzecz członków Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej
działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalno-oświatowej,
szkoleniowej i gospodarczej,
promowanie uczciwej i rzetelnej przedsiębiorczości oraz zasad etyki
zawodowej.

8.24. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
ul. Kubsza 18/4, 44 - 300 Wodzisław Śląski
Cele:
•
•
•
•
•
•
•

podejmowanie działań w interesie wszystkich ludzi niepełnosprawnych,
utrzymanie stałych kontaktów ze społecznością ludzi niepełnosprawnych,
ochrona praw, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym oraz ich
rodzinom i opiekunom,
reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin wobec
władz samorządowych i instytucji,
wspieranie moralne i edukacja rodziców dzieci niepełnosprawnych,
umożliwienie szerszego dostępu do lecznictwa sanatoryjnego oraz
ośrodków wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych,
organizowanie turnusów szkoleniowo-rehabilitacyjnych.
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8.25. Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach
Drogowych „Przyjazna Droga”
ul. Kubsza 15, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000203986
Cele:
•

organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz prawnej osobom
poszkodowanym w wypadkach drogowych.

8.26. Stowarzyszenie Prawnicze „AMO LEGIS”
ul. Pszowska 301 A, 44-373 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000559690
Cele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji
finansowej,
podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa,
upowszechnianie wiedzy na temat prawa,
integrowanie środowiska pasjonatów prawa, mediatorów oraz
przedstawicieli innych dziedzin nauki,
wspomaganie członków stowarzyszenia znajdujących się w potrzebie,
podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia,
działanie na rzecz powszechnej dostępności do pomocy prawnej,
promowanie społeczeństwa obywatelskiego,
działanie na rzecz ochrony praw i wolności człowieka,
obrona praw i interesów konsumentów,
działalność na rzecz ochrony dobra małoletnich i rodzin, w szczególności
pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego,
ochrona prawa pracowników i ubezpieczonych, w szczególności
w zakresie: trwałości zatrudnienia, dóbr pracowniczych i godnych
warunków pracy oraz roszczeń z tym związanych,
popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
działalność na rzecz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy.

8.27. Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Skrzydła
ul. Przemysława 4/7, 44-300 Wodzisław Śląski
nr w ewidencji: 7
Cele:
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•
•
•
•

•

•

wszechstronne wspieranie społecznej aktywności jednostek i organizacji
na rzecz edukacji i samorozwoju,
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym,
organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, eventów, seminariów,
obozów, wycieczek ukierunkowanych na proces rozwoju, prowadzenie
coachingu,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki
i krajoznawstwa oraz innych form aktywnego wypoczynku oraz zdrowego
trybu życia,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury i sztuki,
a w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów.

8.28. Stowarzyszenie Wodzisław 2.0
os. XXX-lecia 60 A, 44-300 Wodzisław Śląski
nr w ewidencji: 14
Cele:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promowanie wolności w zakresach: edukacji, ochrony zdrowia,
ubezpieczeń, ekonomii, prowadzenia działalności gospodarczej, informacji
i prawa do obrony,
działalność kulturalna, w szczególności wspieranie i promowanie kultury
wolnościowej,
utrwalanie i promowanie idei klasycznego liberalizmu i libertarianizmu,
rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, dotyczącej aspektów
społecznych, politycznych i ekonomicznych,
promowanie odpowiedzialności i zaangażowania obywatelskiego,
kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie,
działalność oświatowa, edukacyjna i wychowawcza, w tym prowadzenie
i wspieranie edukacji nieformalnej,
wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej (dobroczynnej),
działanie na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,
podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa
w rozwiązywanie problemów społecznych,
integracja międzypokoleniowa,
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
w praktyce gospodarczej,
działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
wspieranie samorządów terytorialnych,
podtrzymywanie i upowszechniania tradycji oraz rozwoju świadomości
narodowej, lokalnej, obywatelskiej i kulturowej,
działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.

8.29. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski
ul. Jastrzębska 136, 44 - 300 Wodzisław Śląski
Cele:
•
•
•

•
•

ochrona i promowanie praw dziecka,
udzielanie rodzicom pomocy w wykonaniu zadań opiekuńczych
i wychowawczych,
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,
organizowanie imprez okolicznościowych,
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,
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.
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8.30. Wiara Nadzieja Miłość
ul. Bracka 17/3, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000974232
Cele:
•

•
•

•
•
•
•

działanie na rzecz osób bezdomnych, ubogich i osób z problemami
z adaptacją w społeczeństwie, podejmowanie działań w zakresie
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi , narkomanii i innym
zbliżonym problemom społecznym,
tworzenie warunków dla duchowego, intelektualnego rozwoju
społeczeństwa - w tym swoich członków i ich rodzin,
budowa więzi rodzinnych i międzyludzkich dla organizowania wzajemnej
pomocy i kultywowania wartości ogólnoludzkich oraz współżycia
społecznego,
wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik,
promocja wolontariatu,
pobudzenie świadomości społeczeństwa,
szkolenia.

8.31. Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wincentego Styczyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
nr KRS: 0000293507
Cele:
•

prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji
intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych, aktywizacja
społeczna członków WUTW w Wodzisławiu Śląskim w mieście i powiecie
wodzisławskim.

8.32. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Ziemi
Wodzisławskiej
ul. Wałowa 22, 44 - 300 Wodzisław Śląski
Cele:
•

stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego,
duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
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•

•

•

•

nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego,
przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od
wszelkich nałogów,
upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do
wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności,
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi
międzyludzkich, ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi
i wyznaniowymi,
upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego
niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu
z nieskażoną przyroda.

8.33. Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja SpołecznoWychowawcza - Jednostka Strzelecka 2023
ul. Szkolna 1, 44 - 300 Wodzisław Śląski
Cele:
•
•

•
•
•
•

działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej
umacniania,
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,
przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej,
wychowanie członków związku w duchu patriotycznym,
podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.
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