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STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM 

Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU OLESKIEGO – według stanu na dzień 23.09.2019 r. 

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

1. Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział 

Olesno 

46-300 Olesno 

ul. Pieloka 1 

0000024057 1. Skupienie turystów i krajoznawców - 

stworzenie warunków ułatwiające im 

wędrowanie i działalność krajoznawcza. 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej, 

której dochód służy realizacji celów 

statutowych. 

3. Rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz 

rekreacje poprzez turystykę 

i krajoznawstwo. 

4. Krzewienie zamiłowania krajoznawczego 

i umiejętności turystycznych. 

5. Szerzenie kultury turystyki wykorzystując 

poznawcze, wypoczynkowe i zdrowotne 

walory wędrownictwa. 

6. Pomoc w wędrownictwie 

indywidualnym-organizowanie rajdów, 

złazów, zlotów, rejsów, spływów i innych 

imprez. 

7. Szerzenie wiedzy ekologicznej, 

prowadzenie i inspirowanie prac na rzecz 

ochrony środowiska przyrodniczego. 

8. Aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr 

kultury. 

9. Popularyzowanie walorów 

krajoznawczych, turystycznych Polski. 

10. Szkolenie kadry dla realizacji celów 

 



2 

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

PTTK. 

11. Kultywowanie tradycji turystycznych, 

popularyzowanie historii i dorobku PTTK. 

 

2. Stowarzyszenie 

Integracyjne „Bądźmy 

Razem” 

46-300 Olesno 

ul. Dworcowa 13 

0000029247 Do podstawowych celów działania 

Stowarzyszenia należą: 

1. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach 

i problemach dzieci, młodzieży oraz 

starszych osób niepełnosprawnych. 

2. Wszechstronna pomoc osobom 

niepełnosprawnym w rozwoju 

i przystosowaniu do życia. 

3. Integrowanie niepełnosprawnych ze 

zdrowymi, uwrażliwianie na potrzeby 

innych ludzi. 

4. Niesienie pomocy rehabilitacyjnej, 

korekcyjnej, kompensacyjnej dzieciom 

i młodzieży niepełnosprawnej. 

5. Organizowanie różnych form 

dokształcania rodziców i opiekunów. 

6. Udzielanie wsparcia finansowego 

potrzebującym w różnej formie. 

 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 

3. Towarzystwo Przyjaciół 

Chorych i Spokojnej 

Starości 

46-300 Olesno 

ul. Kościelna 1 

0000033951 Celem Towarzystwa jest: 

a) udzielanie osobom ciężko i przewlekle 

chorym oraz ofiarom wypadków drogowych 

opieki medycznej i duchowej; 

b) udzielanie pomocy rodzinom chorych. 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

4. Praszkowskie 

Towarzystwo 

Gospodarcze 

46-320 Praszka 

Plac Grunwaldzki 12 

0000037887 Celem Towarzystwa jest rozwijanie 

i propagowanie inicjatyw, postaw i działań 

sprzyjających przedsiębiorczości 

i aktywności gospodarczej 

i podtrzymywania zaufania do instytucji 

własności i rynku, upowszechnianiu 

tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz 

przyczynianie sie tą drogą do poprawy 

sytuacji ekonomicznej mieszkańców miasta 

i gminy Praszka i kraju. 

 

 

5. Młodzieżowe 

Stowarzyszenie 

Integracji Europejskiej 

46-300 Olesno 

ul. Wielkie Przedmieście 41 

0000040356 Przygotowanie i aktywne uczestnictwo 

młodzieży w życiu i pracy integrującej się 

Europy. 

Kształtowanie i rozwijanie przyjaźni 

i współpracy młodzieży krajów Europy. 

Propagowanie idei integracji europejskiej. 

 

 

6. Towarzystwo Przyjaciół 

Praszki 

46-320 Praszka 

ul. Mickiewicza 8a 

0000042753 Celem działania TPP jest działalność na 

rzecz ogółu mieszkańców miasta i gminy 

Praszka, w szczególności: 

1) propagowanie lokalnego patriotyzmu; 

2) pielęgnowanie lokalnych tradycji; 

3) upowszechnianie wiedzy o gminie 

Praszka; 

4) podejmowanie współpracy z organami 

władzy publicznej, pracodawcami oraz 

organizacjami pozarządowymi, środkami 

masowego przekazu, kościołami 

Towarzystwo 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

i związkami wyznaniowymi. 

 

7. Stowarzyszenie Rodzin 

i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

w Praszce 

46-320 Praszka 

ul. Fabryczna 1 

tel.: 34 3591413 

http://stowarzyszenie-

praszka.org/index.php 

 

000051793 Do podstawowych celów działania 

Stowarzyszenia należą działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych i osób przewlekle 

chorych w podeszłym wieku. 

Działania w zakresie nauki, edukacji, 

oświaty, wychowania, leczenia pomocy 

społecznej, opieki: 

1) szerzenie w społeczeństwie wiedzy 

o potrzebach i problemach dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej, dorosłych 

osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym 

wieku; 

2) wszechstronna pomoc osobom 

niepełnosprawnym w rozwoju 

i przystosowaniu do życia w społeczeństwie; 

3) udzielanie pomocy oświatowo-

wychowawczej, rehabilitacyjnej, leczniczej 

i opiekuńczej dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnej, dorosłym osobom 

niepełnosprawnym, osobom w podeszłym 

wieku; 

4) wspomaganie różnych form kształcenia 

i dokształcania kadry pedagogicznej 

i niepedagogicznej oraz rodziców 

i opiekunów; 

5) udzielanie wsparcia osobom i rodzinom 

potrzebującym w różnej formie; 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

6) niesienie kompleksowej pomocy 

(rehabilitacyjnej, korekcyjnej, kompensacji, 

stymulowania) w rozwoju psychoruchowym 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

dorosłych osób niepełnosprawnych, osób 

w podeszłym wieku. 

 

8. Stowarzyszenie na 

Rzecz Dzieci 

i Młodzieży „Bariera”  

46-300 Olesno 

Borki Wielkie 

ul. Ojca Alarda 39 

0000074484 1. Szeroko rozumiana pomoc dzieciom 

i młodzieży zagrożonej patologią społeczną 

oraz ubóstwem. 

2. Upowszechnianie i ochrona praw 

i godności dzieci i młodzieży wynikających 

z deklaracji praw człowieka oraz deklaracji 

praw dziecka. 

3. Pomoc uczniom i młodzieży 

w organizowaniu się w placówkach 

oświatowych i życiu publicznym, 

wspieranie pozaszkolnych reprezentacji 

młodzieży. 

4. Ochrona praw i godności uczniów 

wynikających z powszechnie uznawanych 

norm  

współżycia społecznego, wspieranie działań 

uczniów na rzecz ich upodmiotowienia. 

5. Wspomaganie rodzin niewydolnych 

wychowawczo w pokonywaniu trudności 

związanych ze sprawowaniem funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

9. Stowarzyszenie 

Meteorologów 

Amatorów Ziem 

Śląskich  

46-300 Olesno 

Wysoka 71 

 

0000147788 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Popularyzacja wiedzy meteorologicznej 

wśród ludności. 

2. Prowadzenie badan i obserwacji 

pogodowych dla celów synoptycznych 

i klimatologicznych. 

3. Współpraca z państwami i światowymi 

organizacjami meteorologicznymi celem 

głębszego poznania klimatów lokalnych. 

4. Organizowanie szkoleń 

meteorologicznych dla zainteresowanych. 

5. Prowadzenie obserwacji pogodowych 

w celu ostrzegania przed niebezpiecznymi 

zjawiskami pogodowymi. 

6. Rozbudowanie sieci punktów 

obserwacyjnych. 

 

 

10. Stowarzyszenie „Pro 

Musica Viva” przy 

Państwowej Szkole 

Muzycznej I stopnia 

w Oleśnie 

46-300 Olesno 

ul. Wielkie Przedmieście 33 

tel. 34/358 36 03 

e-mail: psmolesno@op.pl 

0000151013 Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie 

i propagowanie inicjatyw, postaw i działań 

sprzyjających artystycznemu 

i osobowościowemu rozwojowi 

mieszkańców ziemi oleskiej, 

a w szczególności uczniów, 

upowszechnianie edukacji i kultury 

muzycznej, promowanie pracy i osiągnięć 

uczniów oraz pedagogów, a także 

wspieranie statutowych celów Szkoły, 

zwłaszcza w zakresie jej bieżącego 

funkcjonowania i poprawy bazy materialnej. 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

11. Stowarzyszenie 

Promocji Pływania 

VEGA 

46-380 Dobrodzień 

Plac Wolności 24 

 

0000157060 Celem Stowarzyszenia jest: 

a) aktywizacja dobrodzieńskiego środowiska 

pływackiego; 

b) propagowanie kultury fizycznej w życiu 

społecznym i publicznym; 

c) integrowanie środowisk sportowych 

w tym również zagranicznych; 

d) prowadzenie działalności wychowawczej 

i popularyzatorskiej w zakresie kultury 

fizycznej, w tym szczególnie w pływaniu; 

e) tworzenie warunków dla rozwoju sportu, 

rozwoju kreatywności i umacniania 

umiejętności społecznych; 

f) zapobieganie i przeciwdziałanie 

uzależnieniom i innym formom patologii 

społecznej, poprzez propagowanie 

działalności sportowej; 

g) działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych oraz 

nawiązywanie współpracy i kontaktów 

między nimi; 

h) promocja i organizacja wolontariat. 

i) działalność charytatywna; 

j) wspieranie i promocja sportu wśród osób 

niepełnosprawnych; 

k) upowszechnianie zdrowego trybu życia. 

l) podejmowanie działań związanych 

z promowaniem Dobrodzienia i regionu oraz 

działań związanych z integracją europejską. 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

12. Towarzystwo Pomocy 

Ludziom w Oleśnie 

46-300 Olesno 

ul. Dworcowa 13a 

www.tplolesno.vgh.pl 

e-mail: tplolesno@onet.pl 

0000157602 1. Celem działania Towarzystwa jest 

realizacja działań z zakresu pomocy 

społecznej na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w szczególności 

tworzenie warunków rozwoju, rehabilitacji 

i opieki nad tymi osobami. 

2. Towarzystwo w szczególności świadczy 

pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, 

ich rodziców i opiekunów w zakresie 

informacji, dydaktyki i rehabilitacji. 

 

Towarzystwo 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 

13. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Szemrowice 

46-380 Dobrodzień 

Szemrowice 

ul. Strażacka 1 

0000159075 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi 

Szemrowice. 

2. Integracja społeczna i przeciwdziałanie 

bezradności, marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu. 

3. Wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym. 

4. Wspieranie działalności szkoły 

i przedszkola w poszerzaniu oferty 

edukacyjnej. 

5. Wspieranie działań na rzecz poprawy 

stanu zdrowia dzieci, młodzieży 

i mieszkańców. 

6. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

społecznej wśród dzieci i młodzieży. 

7. Udzielanie pomocy finansowej 

i rzeczowej placówkom oświatowym 

i środowiskowym oraz osobom prawnym 

i fizycznym zajmującym sie 

upowszechnianiem oświaty, kultury 

i kultury fizycznej. 

8. Wyposażenie placówek oświatowych 

w sprzęt do prowadzenia przez nich 

działalności. 

9. Ustanawianie stypendiów dla uczniów, 

studentów i podnoszących kwalifikacje 

nauczycieli (oraz mieszkańców). 

10. Wspieranie programów innowacyjnych 

oraz autorskich realizowanych przez 

placówki oświatowe i wychowawcze. 

11. Wspieranie rozwoju lokalnej edukacji, 

w tym edukacji dorosłych. 

12. Wspieranie działalności innych 

stowarzyszeń, w tym ochotniczej straży 

pożarnej. 

13. Organizowanie międzynarodowej 

wymiany i współpracy dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 

 

14. Agroturystyczne 

Stowarzyszenie Źródeł 

Prosny 

46-325 Rudniki 

ul. Wojska Polskiego 12 

 

0000162614 Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

a) działanie na rzecz rozwoju usług 

agroturystycznych rozumianych jako usługi 

polegające na organizowaniu wypoczynku, 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

a świadczone na obszarach wiejskich, 

leśnych i w gospodarstwach rolnych na 

terenach miast; 

b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

osób pracujących w branży turystycznej; 

c) działanie na rzecz promocji walorów 

turystycznych regionu w kraju i zagranicą; 

d) aktywne zdobywanie rynku zewnętrznego 

dla usług agroturystycznych regionu; 

e) prowadzenie badań i kształcenie 

w zakresie związanym z usługami 

agroturystycznymi. 

 

15. Międzygminne 

Towarzystwo 

Regionalne Dobrodzień-

Zębowice 

46-380 Dobrodzień 

Plac Wolności 1 

tel.: 34/357 51 00 

34/357 51 05 

www.dobrodzien.eu 

 

0000164149 Celem MTR jest rozwijanie działalności 

kulturalno-oświatowej, popieranie inicjatyw 

społecznych służących rozwojowi 

i upowszechnianiu wiedzy o regionie oraz 

przyczynianie się do rozwoju myśli 

postępowej i wartości moralnych wśród 

całego społeczeństwa obu gmin, 

a w szczególności: 

- kultywowanie i propagowanie kultury 

i historii Śląska, z uwzględnieniem korzeni 

polskich, niemieckich, czeskich i innych; 

- pobudzanie i utrwalanie śląskiej 

świadomości regionalnej wśród wszystkich 

mieszkańców gmin; 

- badanie i propagowanie wiedzy 

o najbliższej „małej ojczyźnie”; 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

- popularyzacja dorobku regionu i jego 

perspektyw rozwojowych; 

- integrowanie ludzi bez względu na 

pochodzenie narodowościowe oraz 

rozwijanie więzi z innymi regionami kraju; 

- popieranie działalności zmierzającej do 

stałego podnoszenia estetyki miast i wsi 

oraz kultury życia codziennego jej 

mieszkańców; 

- rozwijanie działalności popularno-

naukowej, kulturalno-oświatowej 

i społecznej; 

- popularyzowanie badań naukowych na 

terenie gmin wchodzących w skład 

Towarzystwa; 

- ochrona zabytków; 

- gromadzenie przedmiotów i dokumentów 

o wartości historycznej; 

- ochrona środowiska naturalnego; 

- współpraca ze wszystkimi organizacjami 

mającymi podobne cele działania; 

- propagowanie idei Europy regionów. 

 

16. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Kocury 

i Malichów „Brzozowa 

Dolina” 

46-380 Dobrodzień 

Kocury 

ul. Oleska 1 

www.brzozowadolina.vot.pl 

0000201491 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1) wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Kocury 

i Malichów; 

2) integracja mieszkańców wsi, 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu 

społecznemu; 

3) wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym. 

 

17. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Zębowice 

46-048 Zębowice 

ul. Izydora Murka 1 

0000206767 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1) wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Zębowice; 

2) integracja mieszkańców wsi, 

przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu 

społecznemu; 

3) wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym; 

4) pomoc charytatywna dla potrzebujących 

mieszkańców wsi; 

5) wspieranie działań na rzecz poprawy 

stanu zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych; 

6) wspieranie lokalnych organizacji 

i placówek oświatowych oraz 

podejmowanie działań związanych 

z upowszechnianiem oświaty, kultury 

i kultury fizycznej; 

7) promocja Zębowic oraz popularyzacja 

wiedzy na temat historii i teraźniejszości 

wsi; 

8) pielęgnowanie tradycji regionu 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

i upowszechnianie ich. 

 

18. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi 

Rzędowickiej 

46-380 Dobrodzień 

Rzędowice 

ul. Dobrodzieńska 10 

 

0000209875 Cele działalności Stowarzyszenia to: 

1) budowa społeczeństwa obywatelskiego, 

2) rozwój infrastruktury technicznej wsi; 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego; 

4) ochrona walorów i zasobów środowiska 

przyrodniczego; 

5) poprawa bezpieczeństwa, w tym 

przeciwpożarowego; 

6) wspieranie lokalnych producentów 

rolnych oraz drobnej wytwórczości; 

7) poprawa stanu zdrowotnego; 

8) rozwój sportu i edukacji; 

9) ochrona interesów wspólnoty; 

10) pomoc charytatywna dla potrzebujących 

mieszkańców; 

11) pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie 

oświaty, nauki i techniki, kultury fizycznej 

i sportu oraz wychowania; 

12) wykorzystanie przestrzeni publicznej 

jako bazy wypoczynkowej dla dzieci 

i młodzieży. 

 

 

19. Stowarzyszenie 

„Dobrodzień 

Potrzebującym” 

46-380 Dobrodzień 

Plac Wolności 24 

tel.: 34 3529182 

http://www.dobrodzien.org/pl 

  

0000210880 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1. Pomoc charytatywna dla potrzebujących 

mieszkańców gminy i spoza gminy. 

2. Integracja społeczna i przeciwdziałanie 

bezradności, marginalizacji i wykluczeniu 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

społecznemu. 

3. Budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego w środowisku lokalnym. 

4. Wspieranie działań na rzecz poprawy 

stanu zdrowia dzieci, młodzieży 

i mieszkańców. 

5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

społecznej wśród dzieci i młodzieży. 

6. Udzielenie pomocy finansowej 

i rzeczowej placówkom oświatowym 

i środowiskowym oraz osobom prawnym 

i fizycznym zajmującym sie 

upowszechnianiem oświaty, kultury 

i kultury fizycznej. 

7. Wyposażenie placówek oświatowych 

w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez 

nich działalności. 

8. Ustanawianie stypendiów naukowych dla 

uczniów, studentów i podnoszących 

kwalifikacje nauczycieli (oraz 

mieszkańców). 

9. Wspieranie programów innowacyjnych 

oraz autorskich realizowanych przez 

placówki oświatowe i wychowawcze. 

10. Wspieranie lokalnej edukacji, w tym 

edukacji dorosłych. 

11. Wspieranie działalności innych 

stowarzyszeń, w tym ochotniczej straży 

pożarnej, organizowanie międzynarodowej 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

wymiany i współpracy dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 

 

20. Stowarzyszenie Pomocy 

Potrzebującym 

„Opieka” 

46-300 Olesno 

ul. Słowackiego 8/32 

0000212962 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego 

poprzez prowadzenie usług opiekuńczych, 

pielęgnacyjnych, pielęgniarskich. 

2. Wykonywanie czynności gospodarczych 

dla podopiecznych. 

3. Współdziałanie ze służbą zdrowia 

w dążeniu do poprawy opieki zdrowotnej 

nad chorymi i działanie mające na celu 

poprawę jakości ich życia. 

4. Wdrażanie współczesnych zasad 

lecznictwa, szczególnie w warunkach 

domowych. 

5. Współpraca z organizacjami 

i stowarzyszeniami w kraju i za granica, 

których celem jest działanie na rzecz 

chorych. 

6. Organizowanie rehabilitacji osobom 

potrzebującym. 

 

 

21. Klub Jeździecki 

„EQUITEAM” 

46-312 Bodzanowice 

Kucoby 33 

 

0000213619 Celem Klubu jest: 

1) organizacja i prowadzenie działalności 

sportowo-rekreacyjnej w zakresie 

jeździectwa i hipoterapii; 

2) dbałość o tradycje jeździeckie 

3) upowszechnianie wiedzy z zakresu 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

hipologii i jeździectwa; 

4) popularyzacja zasad jeździeckich; 

5) współudział w inicjowaniu 

i koordynowaniu zawodów konnych 

i pokazów z nimi związanych; 

6) rozwój jeździectwa; 

7) prowadzenie poradnictwa z zakresu 

jeździectwa i hodowli koni; 

8) organizacja życia koleżeńskiego. 

 

 

22. Stowarzyszenie „Rodem 

z Praszki” 

46-320 Praszka 

ul. Mickiewicza 10/41 

0000218741 Celem działania Stowarzyszenia jest 

wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego miasta 

Praszka, wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym. 

 

 

23. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Bzinica 

Stara, Bzinica Nowa, 

Bąki, Kolejka 

46-380 Dobrodzień 

Bzinica Stara 

ul. Karola Miarki 2 

 

0000218040 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1) wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Bzinica 

Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka; 

2) integracja społeczna i przeciwdziałanie 

bezradności, marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu; 

3) wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 
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w środowisku lokalnym; 

4) wspieranie działalności przedszkola, 

szkoły podstawowej i gimnazjum lub 

zespołów tych placówek w poszerzaniu 

oferty edukacji; 

5) wspieranie działań na rzecz poprawy 

stanu zdrowia dzieci, młodzieży 

i mieszkańców; 

6) przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

społecznej wśród dzieci i młodzieży; 

7) udzielanie pomocy finansowej 

i rzeczowej placówkom oświatowym 

i środowiskowym oraz osobom prawym 

i fizycznym zajmującym się 

upowszechnianiem oświaty, kultury 

i kultury fizycznej; 

8) wyposażenie placówek oświatowych 

w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez 

nich działalności; 

9) ustanawianie stypendiów naukowych dla 

uczniów, studentów i podnoszących 

kwalifikacje nauczycieli (oraz 

mieszkańców); 

10) wspieranie programów innowacyjnych 

oraz autorskich realizowanych przez 

placówki oświatowe i wychowawcze; 

11) wspieranie rozwoju lokalnej edukacji, 

w tym edukacji dorosłych; 

12) wspieranie działalności innych 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

stowarzyszę, w tym ochotniczej straży 

pożarnej; 

13) organizowanie międzynarodowej 

wymiany i współpracy dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 

 

24. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Pludry 

i Pietraszów 

46-375 Pludry 

ul. Szkolna 1 

0000219183 Celem Stowarzyszenia są następujące 

działania: 

1. Wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Pludry 

i Pietraszów. 

2. Integracja społeczna i przeciwdziałanie 

bezradności, marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu. 

3. Wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym. 

4. Wspieranie działalności szkoły 

i przedszkola w poszerzaniu oferty 

edukacyjnej. 

5. Wspieranie działań na rzecz poprawy 

stanu zdrowia dzieci, młodzieży 

i mieszkańców. 

6. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

społecznej wśród dzieci i młodzieży. 

7. Udzielanie pomocy finansowej 

i rzeczowej placówkom oświatowym 

i środowiskowym oraz osobom prawnym 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 



19 

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

i fizycznym zajmującym się 

upowszechnianiem oświaty i kultury 

fizycznej. 

8. Wyposażanie placówek oświatowych 

w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez 

nich działalności. 

9. Wspieranie programów innowacyjnych 

oraz autorskich realizowanych przez 

placówki oświatowe i wychowawcze. 

10. Wspieranie rozwoju lokalnej edukacji, 

w tym edukacji dorosłych. 

11. Wspieranie działalności innych 

stowarzyszeń, w tym Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pludrach. 

12. Organizowanie międzynarodowej 

wymiany i współpracy dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 

13. Realizacja zadań Odnowy Wsi Pludry. 

14. Ochrona walorów i zasobów środowiska 

przyrodniczego. 

 

25. Stowarzyszenie 

„Komitet Organizacyjny 

Spotkań Oleśnian”  

46-300 Olesno 

ul. Wielkie Przedmieście 31 

0000227456 Celem jest: 

1. Integracja społeczności pochodzącej 

z Ziemi Oleskiej i z nią związanych. 

2. Udzielanie pomocy w formie materialnej 

i niematerialnej mieszkańcom Gminy 

Olesno i z nią związanych. 

3. Popularyzacja sportu i rekreacji. 

4. Upowszechnianie kultury. 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

5. Współpraca z osobami zamieszkałymi za 

granica, a związanymi z Ziemią Oleską. 

6. Promocja Gminy Olesno. 

7. Realizowanie umów partnerskich 

z innymi samorządami terytorialnymi. 

 

26. Stowarzyszenie 

Pozytywka Olesno 

46- 300 Olesno 

ul. Opolska 45 

 

0000228849 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1. Ochrona i promocja zdrowia. 

2. Udzielanie pomocy społecznej, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin. 

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

4. Działalność charytatywna. 

5. Działalność na rzecz mniejszości 

narodowych. 

6. Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. 

8. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet 

oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn. 

9. Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

10. Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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Cele statutowe organizacji UWAGI 

11. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

12. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki. 

13. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

w kraju i za granicą. 

14. Promocja i organizacja wolontariatu. 

15. Wspierani inicjatyw kulturalnych, 

społecznie użytecznych służących 

rozwojowi demokracji i integracji 

europejskich.  

16. Integracja społeczna, w tym integracja 

międzypokoleniowa. 

17. Aktywizacja, rozwiązywanie problemów 

i wspieranie rozwoju osób starszych. 

18. Pomoc charytatywna dla potrzebujących 

mieszkańców gminy i spoza gminy. 

19. Integracja społeczna i przeciwdziałanie 

bezradności, marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu. 

20. Budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego w środowisku lokalnym. 

21. Poprawa stanu zdrowia dzieci, 

młodzieży i mieszkańców. 

22. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

społecznej wśród dzieci i młodzieży. 

23. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz 

stałego podnoszenia jego poziomu. 

24. Wychowywanie na właściwych 

wzorcach dzieci, młodzieży, a także swoich 
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członków. 

25. Rozwój życia kulturalnego 

i gospodarczego lokalnej społeczności. 

26. Poprawa lokalnej edukacji, w tym 

edukacji dorosłych. 

27. Rozwój i poprawa międzynarodowej 

integracji i współpracy lokalnych 

społeczności, w szczególności dzieci 

i młodzieży. 

28. Poprawa wyposażenia placówek 

oświatowych dzieci i młodzieży i dorosłych 

w sprzęt sportowy, rekreacyjny 

i edukacyjny. 

 

27. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Kadłub 

Wolny 

46-048 Zębowice 

Kadłub Wolny 

ul. Szkolna 5 

0000244809 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1. Wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Kadłub 

Wolny. 

2. Integracja mieszkańców wsi, 

przeciwdziałanie bezradności wykluczeniu 

społecznemu. 

3. Wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym. 

4. Pomoc charytatywna dla potrzebujących 

mieszkańców wsi. 

5. Wspieranie działań na rzecz poprawy 

stanu zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych. 
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6. Wspieranie lokalnych organizacji 

i placówek oświatowych oraz 

podejmowanie działań związanych 

z upowszechnianiem oświaty, kultury 

i kultury fizycznej. 

7. Promocja Kadłuba Wolnego oraz 

popularyzacja wiedzy na temat bogatej 

historii wsi i teraźniejszości. 

8. Pielęgnowanie tradycji regionu 

i upowszechnianie ich. 

 

28. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Radawie 

46-048 Zębowice 

Radawie 

ul. Ludowa 12 

0000248951 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1) wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Radawie; 

2) integracja mieszkańców wsi, 

przeciwdziałanie bezradności wykluczeniu 

społecznemu; 

3) wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym; 

4) pomoc charytatywna dla potrzebujących 

mieszkańców wsi; 

5) wspieranie działań na rzecz poprawy 

stanu zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych; 

6) wspieranie lokalnych organizacji 

i placówek oświatowych oraz 

podejmowanie działań związanych 

z upowszechnianiem oświaty, kultury 
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i kultury fizycznej; 

7) promocja Radawia oraz popularyzacja 

wiedzy na historii i teraźniejszości wsi; 

8) pielęgnowanie tradycji regionu 

i upowszechnianie ich. 

 

29. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób 

Sprawnych Inaczej przy 

Domu Pomocy 

Społecznej 

46-048 Zębowice 

Radawie 

ul. Żwirowa 1 

 tel.:77 421 6028 

www.stowarzyszenie-radawie.pl 

0000250295 Do podstawowych celów działania 

Stowarzyszenia należy: 

1. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy 

o potrzebach i problemach osób sprawnych 

inaczej. 

2. Wszechstronna pomoc osobom sprawnym 

inaczej w rozwoju i przystosowaniu do 

życia w społeczeństwie. 

3. Udzielanie pomocy oświatowo-

wychowawczej i rehabilitacyjnej osobom 

sprawnym inaczej nie będącym 

mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej. 

4. Pomoc finansowa w realizacji zadań 

statutowych Domu Pomocy Społecznej 

w Radawiu. 

5. Udzielanie wsparcia finansowego osobom 

i rodzinom potrzebującym w różnej formie. 

6. Niesienie kompleksowej pomocy 

(rehabilitacyjnej, korekcji, kompensacji, 

symulowania) w rozwoju psychoruchowym 

ze szczególnym uwzględnieniem 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

w Radawiu. 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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7. Wspomaganie różnych form kształcenia 

i dokształcania kadry terapeutycznej oraz 

rodziców opiekunów. 

 

30. Stowarzyszenie 

Inicjatywa Wobec 

Zagrożeń „NEPSIS” 

46-320 Praszka 

Plac Grunwaldzki 9 

 

0000252610 Celem działania Stowarzyszenia jest 

prowadzenie działalności na rzecz ogółu 

społeczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem osób uzależnionych 

i współuzależnionych od alkoholu, 

narkotyków, środków psychotropowych 

i psychoaktywnych, działanie na rzecz 

moralnego i psychicznego ozdrowienia 

rodziny, oraz realizowanie zadań 

w zakresie: 

1. Pomocy społecznej, w tym: pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej i dotkniętym przemocą oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

2. Udzielanie pomocy organizacyjnej 

w przeciwdziałaniu marginalizacji 

i wykluczeniu społecznemu członków 

Stowarzyszenia uzależnionym od alkoholu, 

narkotyków, środków psychotropowych 

i psychoaktywnych oraz pomocy 

w rozwiązywaniu ich trudnych problemów 

życiowych oraz problemów związanych 

z zespołem uzależnień. 

3. Dążenie do trwałej abstynencji członków 

Stowarzyszenia, niesienie wszechstronnej 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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pomocy ludziom uzależnionym 

w kształtowaniu własnego rozwoju 

i odzyskiwaniu normalnych relacji 

i właściwej postawy w stosunkach 

z najbliższym otoczeniem, w rodzinie, 

zakładzie pracy, czy środowisku. 

4. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 

oraz pomocy w kwestii wyboru metod 

i sposobów leczenia z uzależnienia 

i współuzależnienia. 

5. Promocja i tworzenie w społeczeństwie 

wzorów zdrowego i trzeźwego stylu życia 

bez alkoholu, narkotyków, środków 

psychotropowych i psychoaktywnych oraz 

uświadamianie zagrożenia jakie niesie za 

sobą ich używanie. 

6. Stworzenie alternatywnego środowiska 

ludziom pragnącym zaprzestania picia 

alkoholu, nadużywania narkotyków, 

środków psychotropowych i innych 

środków psychoaktywnych. 

7. Ochrona i promocja zdrowia. Realizacja 

zadań z zakresu zdrowia publicznego. 

8. Działalność charytatywna. 

9. Promocja i organizacja wolontariatu – 

poza finansowe wspieranie rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej. 

10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 

w tym: 
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a) pomoc przy organizacji wypoczynku 

dzieci i młodzieży 

b) pomoc dzieciom dotkniętym przemocą 

w rodzinie. 

11. Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa. 

12. Działanie na rzecz porządku 

i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałanie patologiom społecznym 

(przemocy i uzależnieniu). 

13. Samokształcenie indywidualne 

i grupowe w zakresie norm etyczno-

moralnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem istoty choroby 

alkoholowej, narkomanii i uzależnienia od 

innych środków psychoaktywnych. 

14. Działalność na rzecz edukacji, oświaty 

i wychowania. 

15. Upowszechnianie kultury i sztuki. 

16. Współdziałanie z organizacjami 

i instytucjami rządowymi w zakresie 

niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach 

kryzysowych. 

17. Działanie na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami. 

18. Realizacja celów ujętych w powyższych 

punktach z uwzględnieniem działalności na 

osób niepełnosprawnych. 
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31. Stowarzyszenie 

Rozwoju Lokalnego 

Miasta Gorzów Śląski 

46-310 Gorzów Śląski 

ul. Kluczborska 5/1 

0000254825 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju 

Gorzowa Śląskiego polegającego na 

integracji ładu środowiskowego, 

ekologicznego, gospodarczego, społecznego 

i przestrzennego. 

2. Wspierania demokracji i budowania 

społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej 

społeczności. 

3. Ochrona interesów społeczności lokalnej 

oraz swoich członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego. 

4. Stowarzyszenia ma prawo wypowiadania 

się w sprawach publicznych. 

 

 

32. Stowarzyszenie Emisji 

Twórczej „SET” 

w Słowikowie 

46-325 Rudniki 

Słowików 46 

0000266841 Celami Stowarzyszenia są: 

1. Inicjowanie, wspieranie, organizowanie 

i promocja działalności twórczej 

i artystycznej. 

2. Inicjowanie, wspieranie, organizowanie 

i promocja edukacji i oświaty oraz 

upowszechnianie wiedzy i umiejętności 

w zakresie sztuk plastycznych. 

3. Promocja dorobku twórczego 

i artystycznego członków Stowarzyszenia 

i innych twórców i artystów. 

4. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji 

ruchowej oraz krajoznawstwa i turystyki. 

5. Działalność na rzecz ochrony środowiska 

 



29 

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

i przyrody. 

6. Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, 

w szczególności powiatu oleskiego. 

7. Działalność na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania i współpracy 

miedzy społeczeństwami. 

8. Działalność wspomagająca technicznie, 

szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty realizujące podobne cele jak 

Stowarzyszenie. 

 

33. Stowarzyszenie Janko 

Muzykant 

46-320 Praszka 

ul. Warszawska 11 

www.jankomuzykant.org.pl 

 

0000275156 Stowarzyszenie ma na celu: 

a) propagowanie kultury muzycznej na 

terenie całego kraju; 

b) wyrównywanie szans osób uzdolnionych 

muzycznie i pomoc socjalna dla tych osób; 

c) wyrównywanie szans dzieci i dorosłych 

znajdujących sie w trudnej sytuacji 

materialnej lub rodzinnej; 

d) wspieranie placówek oświatowych 

np. szkoły, przedszkola, świetlice; 

e) wyrównywanie szans osób 

niepełnosprawnych wymagających 

rehabilitacji; 

f) wspieranie matek w procesie 

wychowawczym, szczególnie matek 

samotnie wychowujących; 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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g) upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży; 

h) upowszechnianie kultury i sztuki, 

szczególnie kultury muzycznej; 

i) promocja zatrudnienia i aktywizacja 

zawodowa osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

j) promocja przedsiębiorczości wśród osób 

niezaradnych; 

k) wszelkie działania na rzecz osób 

starszych i samotnych; 

l) propagowanie zdrowego stylu życia oraz 

szerzenie wiedzy z zakresu pomocy 

przedmedycznej; 

ł) propagowanie i rozwój wolontariatu; 

m) wspieranie obszaru ekonomii społecznej, 

n) profilaktyka uzależnień oraz 

kształtowanie postaw abstynenckich. 

 

34. Regionalne 

Stowarzyszenie Walki 

z Kalectwem 

46-320 Praszka 

ul. Mickiewicza 28 

0000282009 Celem Stowarzyszenia jest niesienie 

pomocy ofiarom błędów medycznych, 

nagłaśnianie przyczyn ich powstania 

i tworzenie nacisku dla opracowania 

regulacji prawnych koniecznych dla 

obiektywnej oceny spraw medycznych. 

 

 

35. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Młynów 

46-325 Rudniki 

Młyny 30 

 

0000282274 Celem SPM jest podejmowanie działań na 

rzecz rozwoju wsi Młyny oraz wspieranie 

społecznej aktywności mieszkańców, w tym 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 
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w szczególności: 

1. Inicjowanie i przeprowadzanie działań 

z zakresu programu Odnowy Wsi. 

2. Podniesienie standardu życia i pracy 

mieszkańców. 

3. Promowanie regionu, kultury ludowej, 

lokalnych tradycji – zachowanie 

dziedzictwa kulturowego. 

4. Podnoszenie atrakcyjności turystycznej 

regionu. 

5. Integracja z Unią Europejską. 

6. Wspieranie inicjatyw społecznych 

i gospodarczych wsi. 

7. Wspieranie dobroczynności i działań 

humanitarnych. 

8. Podejmowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego. 

9. Rozwój przedsiębiorczości wsi. 

10 Wspieranie inicjatyw społecznych na 

rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej. 

11. Wspieranie ochrony zdrowia i 

promowanie zdrowego trybu życia oraz 

podejmowanie inicjatyw w zakresie 

krzewienia kultury fizycznej i sportu. 

12. Budowa obiektów dla wsi (świetlicy 

wiejskiej, domu ludowego i miejsc 

o podobnym charakterze i przeznaczeniu. 

13. Wspieranie działalności oświatowej dla 

dzieci i młodzieży. 

pożytku 

publicznego 
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14. Ochrona interesów mieszkańców wsi. 

 

36. Międzynarodowe 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

i Obszarów Wiejskich – 

AGRO-TECH 

w Świerczu  

46-300 Olesno 

Świercze 

ul. Weselna 7A 

0000283918 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1. Wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego obszarów 

miejsko-wiejskich. 

2. Wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym. 

 

 

37. Boreckie Towarzystwo 

Muzyczne 

46-300 Olesno 

Borki Wielkie 

ul. Młyńska 7 

 

0000285093 Celem Towarzystwa jest tworzenie jak 

najlepszych warunków dla działalności 

orkiestry, stałe podnoszenie jej poziomu 

artystycznego i promowanie jej dorobku. 

 

 

38. Związek Partnerski 

Praszka  

46-320 Praszka 

Plac Grunwaldzki 13 

0000289622 Związek Partnerski stawia sobie zadanie 

przygotowania do założenia partnerstwa 

gminy Praszka z odpowiednimi gminami 

innych krajów i pielęgnowania tych 

partnerstw. 

 

 

39. Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie 

Przewoźników 

i Spedytorów Drewna 

w Oleśnie 

46-300 Olesno 

Świercze 

ul. Przemysłowa 12 

0000290014 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Pełna reprezentacja interesów 

przedsiębiorców zajmujących się 

transportem i spedycja drewna 

2. Kształtowanie świadomości prawnej 

i ekonomicznej członków Stowarzyszenia 

3. Występowanie wobec organów 
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administracji państwowej oraz 

samorządowej, instytucji i organizacji 

społecznych w sprawach dotyczących 

interesów środowiskowych, zawodowych 

i społecznych członków Stowarzyszenia 

4. Wspieranie procesów przekształceń 

własnościowych w branży. 

 

40. Stowarzyszenie 

„Wspólnota Stradziec” 

46-320 Praszka 

Strojec 

ul. Częstochowska 33 

www.strojec.pl 

0000291086 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Organizowanie, wspieranie oraz 

inicjowanie działań mających na celu 

odnowę i rozwój wsi Strojec w sensie 

kulturowym, ekonomicznym, rolniczym, 

gospodarczym oraz infrastrukturalnym. 

2. Podnoszenie znaczenia wsi Strojec 

w regionie. 

3. Popieranie słusznych inicjatyw 

mieszkańców Strojca oraz zachowanie 

tradycji historyczno-kulturowych. 

4. Integracja mieszkańców Strojca i okolic 

w rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

5. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 

oraz rolnictwa. 

6. Podnoszenie wiedzy mieszkańców wsi 

poprzez szkolenia, wyjazdy, kursy. 

7. Włączanie się w inicjatywy podejmowane 

przez inne organizacje działające na terenie 

wsi Strojec i okolicy, mająca na celu 

promocję regionu. 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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8. Zadania z zakresu działalności pożytku 

publicznego: 

- w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty 

i wychowania; 

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci 

i młodzieży; 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i tradycji; 

- upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu; 

- porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

- działań na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

- wspieranie oraz konsolidacja wszystkich 

legalnie działających organizacji we wsi 

Strojec i okolicy do ochrony oraz promocji 

środowiska naturalnego; 

- działalności wspomagającej technicznie, 

szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe w zakresie 

określonym w §.6 ust.1-7. 

 

 

41. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Wsi Ligota 

Oleska 

46-333 Ligota Oleska 3C 

 

0000291192 Stowarzyszenie jest organizacją samorządną 

powołana do: 

1) rozwijania i upowszechniania 

działalności kulturalnej, turystyki, sportu 

i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 
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mieszkańców, jak również promocji 

zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia; 

2) prowadzenia działalności mającej na celu 

zachowanie dziedzictwa narodowego 

i regionalnego; 

3) wpierania zrównoważonego rozwoju wsi 

Ligota Oleska w gminie Radłów, 

województwo opolskie w zakresie 

zapewnienia ładu przestrzennego oraz 

ochrony środowiska (ekologii), jak również 

rozwoju gospodarczego i społecznego; 

4) wspierania demokracji i budowania 

społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej 

społeczności; 

5) szerzenia oświaty, aktywizacji ludności 

wiejskiej, wspierania działań społeczno-

zawodowych kobiet, propagowania wiedzy 

dotyczącej wszystkich istotnych aspektów 

życia społecznego i gospodarczego; 

6) ochrony interesów społeczności lokalnej 

oraz poszczególnych jej członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego. 

 

42. Stowarzyszenie Imienia 

Huberta Kasprzyka 

46-300 Olesno 

ul. Lompy 33 

0000295642 Stowarzyszenie stawia przed sobą 

następujące cele: 

1. Pomoc społeczną, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej. 

2. Działalność charytatywną. 
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3. Ochronę i promocję zdrowia. 

4. Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

5. Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

6. Promocję nauki, edukacji, oświaty 

i wychowania oraz pomoc udzielana w tym 

zakresie. 

7. Wspomaganie wypoczynku dzieci 

i młodzieży, upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu oraz ochronę dóbr kultury 

i tradycji. 

8. Działalność wspomagająca ekologię 

i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa 

przyrodniczego. 

9. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych, konfliktów zbrojnych 

i wojen. 

 

43. Praszkowskie 

Stowarzyszenie Rodzin 

Abstynenckich „Nasza 

Szansa” 

46-320 Praszka 

Plac Grunwaldzki 9 

www.nasza-szansa.rzsa.pl 

  

0000300678 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1. Propagowanie i wspieranie trzeźwego 

trybu życia w społeczeństwie. 

2. Ochrona i promocja zdrowia wśród osób 

uzależnionych, a szczególnie od alkoholu 

i ich rodzin. 

3. Udzielanie pomocy w dalszej rehabilitacji 

osobom uzależnionym po zakończeniu 

leczenia w ośrodku odwykowym. 
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4. Działanie na rzecz trwałej abstynencji 

wśród członków i sympatyków 

Stowarzyszenia. 

5. Promowanie współdziałania z organami 

administracji publicznej i innymi 

organizacjami i instytucjami w zakresie 

profilaktyki uzależnień. 

6. Prowadzenie programów edukacyjnych 

w zakresie wiedzy o uzależnieniach głównie 

od alkoholu, niebezpieczeństw z tym 

związanych oraz propagowanie idei 

trzeźwości na całym terenie działania 

Stowarzyszenia – szczególnie wśród dzieci 

i młodzieży. 

7. Pomaganie rodzinom i osobom będącym 

w trudniej sytuacji życiowej związanej 

z chorobą alkoholową. 

8. Doskonalenie umiejętności w pomaganiu 

innym, zwłaszcza osobom mającym 

problemy z nadużywaniem alkoholu. 

9. Przeciwdziałanie przemocy występującej 

w rodzinie. 

10. Pomaganie w reintegracji społecznej 

osobom zagrożonym zawodowo i społecznie 

oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji 

i wykluczeniu społecznemu. 

11. Wspieranie społecznej aktywności 

obywateli. 

12. Pomaganie osobom zaangażowanym 



38 

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

w ruchach trzeźwościowych w poszerzaniu 

ich dorobku naukowego, artystycznego, 

kulturalnego i innego.  

 

44. Społeczne Towarzystwo 

Siatkarskie „Amonit 

Rudniki”  

46-325 Rudniki 

ul. Okólna 2 

0000302941 Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie 

wiedzy, propagowanie wartości, 

kultywowanie zwyczajów i podejmowanie 

działań dla zapewnienia prawidłowego 

rozwoju psychofizycznego i zdrowia jego 

członków oraz innych osób fizycznych 

poprzez sport i wychowanie fizyczne, 

a w szczególności: 

1. Rozwój sportu, a przede wszystkim piłki 

siatkowej. 

2. Kreowanie pozytywnego wizerunku 

kibiców sportowych w kraju i zagranica. 

3. Czynny udział w życiu kulturalnym, 

społecznym, sportowym i rekreacyjnym 

społeczeństwa. 

4. Podnoszenie poziomu sportowego 

członków. 

5. Realizacja zadań sportowych we 

współpracy z innymi stowarzyszeniami 

i klubami sportowymi oraz innymi 

podmiotami. 

6. Organizowanie rozgrywek dla różnego 

rodzaju imprez sportowych. 

7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska i przyrody. 

Towarzystwo 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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8. Działalność z zakresu odnowy wsi. 

9. Popularyzacja zdrowego stylu życia na 

wsiach. 

 

45. Stowarzyszenie „PRO 

PAROCHIA” na rzecz 

odnowy i rozwoju 

Rzymskokatolickiej 

Parafii pw. św. Mikołaja 

i św. Małgorzaty 

w Wysokiej koło Olesna 

z siedzibą w Wysokiej  

46-300 Olesno 

Wysoka 71 

www.wysoka.olesno.pl 

 

0000302999 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Organizowanie, wspieranie oraz 

inicjowanie działań mających na celu 

rozwój miejscowości: Grodzisko, Klekotna, 

Kolonia Łomnicka, Leśna, Wachowice, 

Wachów i Wysoka, tworzących 

Rzymskokatolicką Parafię w Wysokiej koło 

Olesna, w sensie kulturowym, 

ekonomicznym, rolniczym, gospodarczym 

oraz infrastrukturalnym. 

2. Podnoszenie znaczenia miejscowości 

tworzących parafię w regionie. 

3. Popieranie inicjatyw mieszkańców parafii 

oraz zachowanie kultywowanych wśród 

nich tradycji. 

4. Integracja mieszkańców parafii. 

5. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 

oraz rolnictwa. 

6. Wspieranie oraz konsolidacja wszystkich 

organizacji działających na terenie parafii. 

7. Podnoszenie wiedzy mieszkańców parafii 

o regionie. 

8. Włączanie się w inicjatywy podejmowane 

przez inne organizacje działające na terenie 

parafii oraz w najbliższej okolicy, mające na 
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celu podniesienie znaczenia całego regionu. 

9. Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu. 

10. Inicjowanie działań w zakresie pomocy 

społecznej. 

11. Organizowanie szkoleń zawodowych 

oraz kwalifikacyjnych. 

12. Sprawowanie opieki i wspieranie 

lokalnych talentów w zakresie kultury 

i sztuki. 

13. Wsparcie działających przy parafii 

organistów, orkiestry dętej oraz solistów. 

14. Pielęgnacja oraz inspirowanie działań 

mających na celu dbałość o kościoły, 

gospodarcze obiekty kościelne, tereny 

przykościelne oraz cmentarze. 

15. Sprawowanie na zlecenie parafii zarządu 

i administracji nad poszczególnymi 

obiektami stanowiącymi własność parafii. 

16. Pielęgnowanie pamięci o osobach 

związanych z historią i funkcjonowaniem 

parafii. 

17. Ochrona praw konsumentów. 

 

46. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Główczyce, Gosławice, 

Zwóz 

46-380 Dobrodzień 

Główczyce 

ul. Dobrodzieńska 1 

 

0000305226 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1) wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi 

Główczyce, Gosławice, Zwóz; 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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2) integracja społeczna i przeciwdziałanie 

bezradności, marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu; 

3) wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym; 

4) wspieranie działalności przedszkola 

w poszerzeniu oferty edukacyjnej; 

5) wspieranie działań na rzecz poprawy 

zdrowia dzieci, młodzieży i mieszkańców; 

6) przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

społecznej wśród dzieci i młodzieży; 

7) udzielanie pomocy finansowej 

i rzeczowej placówkom oświatowym 

i środowiskowym oraz osobom prawnym 

i fizycznym zajmującym się 

upowszechnianiem oświaty, kultury 

i kultury fizycznej; 

8) wspieranie rozwoju lokalnej edukacji, 

w tym edukacji dorosłych; 

9) wpieranie działalności innych 

stowarzyszeń, w tym Ochotniczej Straży 

Pożarnej; 

10) organizowanie międzynarodowej 

wymiany i współpracy dzieci, młodzieży 

i dorosłych; 

11) ochrona walorów i zasobów środowiska 

przyrodniczego; 

12) realizacja zadań planu odnowy 
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miejscowości. 

 

47. Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych 

Benefactor 

46-320 Praszka 

ul. Aleja 3 Maja 21 

0000307809 Celami Stowarzyszenia są: 

1) kształtowanie i rozwijanie uzdolnień 

dzieci, młodzieży i dorosłych, pogłębianie 

ich 

wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie 

umiejętności;  

2) działania na rzecz rozwoju kultury 

i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

w tym osób niepełnosprawnych, poprzez 

uczestnictwo i organizowanie wszelkiego 

rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych;  

3) rozpowszechnianie kultury, sztuki jako 

dziedzin życia społecznego;  

4) promowanie kultury i sztuki jako 

dziedzin życia społecznego; 

5) promocja społeczności lokalnej na forum 

gminy, regionu, ogólnopolskim 

i międzynarodowym 

6) inspirowanie do podejmowania 

niekonwencjonalnych działań dotyczących 

oświaty, kultury, sztuki i dziedzictwa 

kulturowego;  

7) udzielanie wsparcia utalentowanej 

młodzieży i dzieciom w uprawianiu 

wszelkich dziedzin z zakresu kultury, sztuki, 

nauki, turystyki i sportu; 

8) edukacja kulturalna oraz wychowanie 
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przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych; 

9) promocja kultury i sztuki w środowisku 

osób niepełnosprawnych jako jednej z form 

rehabilitacji; 

10) kultywowanie zwyczajów i tradycji 

polskich i kultury europejskiej; 

11) prowadzenie działalności charytatywnej 

na rzecz ubogich, ludzi starszych, chorych 

i samotnych, osób niepełnosprawnych i 

specjalnej troski, rodzin wielodzietnych, 

niepełnych i dysfunkcyjnych, bezrobotnych, 

dzieci, młodzieży; 

12) propagowanie profilaktyki zdrowotnej, 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

narkomanii, nikotynizmowi i innym 

uzależnieniom; 

13) prowadzenie działalności sportowo-

rekreacyjnej; 

14) działanie w zakresie szeroko rozumianej 

profilaktyki aktualnych zagrożeń 

cywilizacyjnych; 

15) działalność oświatowo-wychowawcza; 

16) działalność parorodzinna; 

17) aktywizacja środowiska do własnego 

rozwoju w różnych dziedzinach; 

18) działania na rzecz ochrony środowiska 

i życia ekologicznego; 

19) działania na rzecz poprawy 

infrastruktury gminy i rozwoju rolnictwa; 
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20) działania na rzecz społeczeństwa 

informatycznego; 

21) wspieranie inicjatyw związanych ze 

zmniejszeniem bezrobocia, wspieranie 

podmiotów gospodarczych, wspieranie 

gospodarstw agroturystycznych. 

 

48. Stowarzyszenie Nasza 

Szkoła 

46-320 Praszka 

ul. Boczna 4 

tel. 34/359 10 52 

 

0000308111 Stowarzyszenie ma na celu: 

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, 

opiekuńczej i wychowawczej; 

b) rozwijanie twórczości, kreatywności 

dzieci i młodzieży; 

c) kształtowanie osobowości młodych ludzi, 

d) udzielanie pomocy w sytuacjach 

kryzysowych: dzieciom, młodzieży i ich 

rodzinom; 

e) udzielanie pomocy rodzinom 

i wychowawcom w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych 

i opiekuńczych; 

f) prowadzenie działalności profilaktycznej 

wobec występujących zagrożeń patologią 

społeczną; 

g) wyrównywanie szans dzieci 

zaniedbanych; 

h) poprawa warunków technicznych 

w miejscach pobytu dzieci i młodzieży, 

np. w szkołach, świetlicach. 

 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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49. Stowarzyszenie 

Sympatyków Wsi 

Wichrów 

46-312 Bodzanowice 

Wichrów 65 

 

0000309774 Stowarzyszenie jest organizacją samorządną 

powołaną do: 

1) rozwijania i upowszechniania 

działalności kulturalnej, turystyki, sportu 

i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 

mieszkańców, jak również promocji 

zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia; 

2) prowadzenia działalności mającej na celu 

zachowanie dziedzictwa narodowego 

i regionalnego; 

3) wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi 

Wichrów w gminie Radłów, województwo 

opolskie, w szczególności w zakresie 

zapewnienia ładu przestrzennego oraz 

ochrony środowiska (ekologii), jak również 

rozwoju gospodarczego i społecznego; 

4) wspierania demokracji i budowania 

społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej 

społeczności; 

5) szerzenia oświaty, aktywizacji ludności 

wiejskiej, wspierania działań społeczno-

zawodowych kobiet, propagowania wiedzy 

dotyczącej wszystkich istotnych aspektów 

życia społecznego i gospodarczego; 

6) ochrony interesów społeczności lokalnej 

oraz poszczególnych jej członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego. 
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50. Stowarzyszenie 

Rozwoju Sołectwa 

Biskupice 

46-331 Radłów 

Biskupice 13A 

0000313852 Stowarzyszenie jest organizacją samorządną 

powołaną do: 

1) rozwijania i upowszechniania 

działalności kulturalnej, turystyki, sportu 

i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 

mieszkańców, jak również promocji 

zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia; 

2) prowadzenie działalności mającej na celu 

zachowanie dziedzictwa narodowego 

i regionalnego; 

3) wspierania zrównoważonego rozwoju wsi 

Biskupice w gminie Radłów, województwo 

opolskie w zakresie zapewnienia ładu 

przestrzennego oraz ochrony środowiska 

(ekologii).jak również rozwoju 

gospodarczego i społecznego; 

4) wpierania demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej 

społeczności; 

5) szerzenia oświaty, aktywizacji ludności 

wiejskiej, wspierania działań społeczno-

zawodowych kobiet, propagowania wiedzy 

dotyczącej wszystkich istotnych aspektów 

życia społecznego, gospodarczego; 

6) ochrony interesów społeczności lokalnej 

oraz poszczególnych jej członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego. 
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51. Stowarzyszenie 

Rozwoju i Odnowy Wsi 

Pawłowice 

46-310 Gorzów Śląski 

Pawłowice 74 

 

0000313988 Stowarzyszenie jest organizacją samorządną 

powołaną do: 

1) wspierania zrównoważonego rozwoju wsi 

Pawłowice w gminie Gorzów Śląski, 

polegającego na integracji ładu 

środowiskowego (ekologicznego), 

gospodarczego, społecznego 

i przestrzennego; 

2) wspierania demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej 

społeczności; 

3) ochrony interesów społeczności lokalnej 

oraz swoich członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego, 

4) wypowiadanie sie w sprawach 

publicznych. 

 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 

52. Lokalna Grupa 

Działania „Górna 

Prosna” 

46-333 Sternalice 81 

www.gornaprosna.pl 

 

0000311855 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Górna Prosna”, zwane dalej 

Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, 

trwałym zrzeszeniem osób fizycznych 

i prawnych, w tym jednostek samorządu 

terytorialnego, o charakterze 

niezarobkowym, którego celem 

w szczególności jest: 

1) działanie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich; 

2) aktywizowanie ludności wiejskiej; 

3) opracowanie i realizacja lokalnej strategii 
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rozwoju; 

4) odnowa i rozwój wsi; 

5) podnoszenie świadomości mieszkańców 

wsi; 

6) podnoszenie jakości życia ludności na 

obszarze działania Lokalnej Grupy 

Działania; 

7) rozwój agroturystyki i turystyki na 

obszarach wiejskich, w tym podejmowanie 

działań zmierzających do utworzenia lub 

modernizacji bazy informacji turystycznej; 

8) zachowanie lub odtworzenie, 

zabezpieczenie i oznakowanie cennego 

dziedzictwa przyrodniczego 

i krajobrazowego; 

9) integracja i reintegracja zawodowa 

i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

10) przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym; 

11) wspieranie przedsiębiorczości na 

obszarze działania Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę 

oraz promocję środowiska naturalnego, 

krajobrazu i zasobów historyczno-

kulturowych, rozwój turystyki oraz 

popularyzację i rozwój produkcji wyrobów 

regionalnych. 
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53. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Radłowa 

46-331 Radłów 

ul. Oleska 5A 

0000316132 Stowarzyszenie jest organizacją samorządną 

powołaną do: 

1) rozwijania i upowszechniania 

działalności kulturalnej, turystyki, sportu 

i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 

mieszkańców, jak również promocji 

zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia; 

2) powadzenia działalności mającej na celu 

zachowanie dziedzictwa narodowego 

i regionalnego; 

3) wspierania zrównoważonego rozwoju wsi 

Radłów w gminie Radłów, województwo 

opolskie, w szczególności w zakresie 

zapewnienia ładu przestrzennego oraz 

ochrony środowiska (ekologii), jak również 

rozwoju gospodarczego i społecznego; 

4) wspierania demokracji i budowania 

społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej 

społeczności; 

5) szerzenia oświaty, aktywizacji ludności 

wiejskiej, wspierania działań społeczno-

zawodowych kobiet, propagowania wiedzy 

dotyczącej wszystkich istotnych aspektów 

życia społecznego i gospodarczego; 

6) ochrony interesów społeczności lokalnej 

oraz poszczególnych jej członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego. 
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54. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Borki 

Wielkie 

46-300 Olesno 

Borki Wielkie 

ul. Młyńska 8 

0000316333 Stowarzyszenie działa na rzecz odnowy wsi. 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie 

działań na rzecz rozwoju wsi oraz 

wspieranie społecznej aktywności 

mieszkańców, a w szczególności: 

a) podnoszenie standardów życia i pracy 

mieszkańców wsi; 

b) promowanie wsi i regionu, jego kultury 

ludowej i lokalnych tradycji oraz 

zachowanie dziedzictwa kulturowego; 

c) podnoszenie atrakcyjności turystycznej 

regionu; 

d) integracja z Unią Europejską; 

e) wspieranie inicjatyw społecznych oraz 

gospodarczych wsi w ramach programu 

„Odnowy Wsi”; 

f) wspieranie dobroczynności i działań 

humanitarnych; 

g) podejmowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego; 

h) rozwój przedsiębiorczości we wsi; 

i) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 

rozwoju infrastruktury wiejskiej; 

j) wspieranie ochrony zdrowia i promowanie 

zdrowego stylu życia oraz podejmowanie 

inicjatyw w zakresie kultury fizycznej 

i sportu; 

k) tworzenie obiektów na działalność 

kulturalną, oświatową i sportowo-
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rekreacyjną we wsi; 

l) wspieranie działalności oświatowej oraz 

organizowanie czasu wolnego dzieci, 

młodzieży i dorosłych; 

m) ochrona interesów mieszkańców wsi. 

 

55. Stowarzyszenie „Oleska 

Jedynka” 

46-300 Olesno 

ul. Pieloka 12 

tel./fax.: 34/358 20 82 

www.oleskajedynka.olesno.pl 

 

0000320115 Celami Stowarzyszenia są: 

1) działanie na rzecz wspierania realizacji 

zadań wychowawczych szkoły; 

2) udzielanie pomocy uczniom znajdującym 

sie w trudnej sytuacji losowej lub 

materialnej; 

3) tworzenie warunków do rozwoju 

uzdolnień uczniów - wspieranie organizacji 

zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów 

i wycieczek edukacyjnych, turystycznych 

i wypoczynkowych; 

4) wspomaganie wyposażenia szkoły 

i poprawy warunków jej funkcjonowania; 

5) popularyzowanie dorobku historycznego 

i współczesnego szkoły, jej najlepszych 

wychowanków, pedagogów i uczniów; 

6) promowanie wszelkich przedsięwzięć 

służących rozwojowi oświaty; 

7) popularyzacja zdrowego trybu życia, 

upowszechnianie kultury fizycznej oraz 

sportu. 

 

 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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56. Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi 

Stare Olesno 

„Stobrawa” 

46-300 Olesno 

Stare Olesno 

ul. Dziubek 2 

0000321216 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Wszechstronny rozwój wsi, społeczny, 

gospodarczy i kulturowy. 

2. Zwiększenie integracji mieszkańców. 

3. Promocja wsi. 

4. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej 

rozwoju rolnictwa i wsi polskiej oraz 

o możliwościach  pozyskiwania funduszy 

z środków Unii Europejskiej. 

5. Podtrzymywanie lokalnej kultury 

i tradycji w celu zachowania dziedzictwa 

kulturowego. 

6. Promowanie regionalnych produktów 

żywnościowych. 

7. Wspieranie inicjatyw ekologicznych. 

8. Ochrona obiektów zespołów cennych dla 

wioski ze względów przyrodniczych, 

kulturowych bądź historycznych. 

9. Rozwój turystyki w oparciu o potencjał 

przyrodniczy i kulturowy oraz bogatą 

historię obszaru. 

10. Wspieranie inicjatyw społecznych 

i gospodarczych wsi w ramach programu 

odnowy wsi. 

11. Poprawa jakości życia z 

wykorzystaniem aktywności społecznej 

mieszkańców. 

12. Ochrona interesów społeczności lokalnej 

oraz swoich członków w ramach 
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obowiązującego porządku prawnego. 

 

57. Stowarzyszenie 

Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Oleśnie  

46-300 Olesno 

ul. Dworcowa 13 

 

0000334151 Celem Stowarzyszenia jest:  

1) prowadzenie działalności edukacyjno-

informacyjnej na rzecz wszechstronnej 

aktywizacji intelektualnej, psychicznej 

i fizycznej swoich członków; 

2) inspirowanie wszelkich działań 

pomocowych na rzecz środowiska 

lokalnego. 

 

Stowarzyszenie 

posiada wpis do 

rejestru 

przedsiębiorców 

58. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zespołu 

Szkół Zawodowych 

im. Józefa Lompy 

46-300 Olesno 

ul. Wielkie Przedmieście 41 

tel.: 34/358 26 15 

 

0000336126 Celami Stowarzyszenia są: 

1. Działanie na rzecz wspierania realizacji 

zadań wychowawczych szkoły. 

2. Udzielanie pomocy uczniom znajdującym 

sie w trudnej sytuacji losowej lub 

materialnej. 

3. Tworzenie warunków do rozwoju 

uzdolnień uczniów - wspierać organizację 

zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów 

i wycieczek edukacyjnych, turystycznych 

i wypoczynkowych. 

4. Wspomaganie wyposażania szkoły 

i poprawy warunków jej funkcjonowania. 

5. Popularyzowanie dorobku historycznego 

i współczesnego szkoły, jej najlepszych 

wychowanków, pedagogów i uczniów. 

6. Promowanie wszelkich przedsięwzięć 

służących rozwojowi oświaty. 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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7. Popularyzację zdrowego trybu życia, 

upowszechniania kultury fizycznej oraz 

sportu. 

 

59. Stowarzyszenie 

Rozwoju i Odnowy Wsi 

Jamy 

46-310 Gorzów Śląski 

Jamy 31 

0000352803 Stowarzyszenie jest organizacją samorządną 

powołaną do: 

a) wspierania zrównoważonego rozwoju wsi 

Jamy w gminie Gorzów Śląski, 

polegającego na integracji ładu 

środowiskowego (ekologicznego), 

gospodarczego, społecznego 

i przestrzennego; 

b) wspierania demokracji i budowania 

społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej 

społeczności; 

c) ochrony interesów społeczności lokalnej 

oraz swoich członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego; 

d) Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania 

się w sprawach publicznych. 

 

 

60. Stowarzyszenie 

„…Najlepiej… - 

Pomóż” z siedzibą 

w Radłowie 

46-331 Radłów 

ul. Oleska 1A 

 

0000353859 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Organizowanie, wspieranie oraz 

inicjowanie działań mających na celu 

rozwój miejscowości wchodzących w skład 

Gminy Radłów w powiecie oleskim, 

w województwie opolski. 

2. Podnoszenie znaczenia tych miejscowości 

w regionie. 
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3. Popieranie inicjatyw mieszkańców oraz 

zachowanie kultywowanych wśród nich 

tradycji. 

4. Integracja mieszkańców Gminy. 

5. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości 

oraz rolnictwa. 

6. Wspieranie oraz konsolidacja wszystkich 

organizacji działających na terenie Gminy. 

7. Podnoszenie wiedzy mieszkańców 

o regionie. 

8. Włączanie się w inicjatywy podejmowane 

przez inne organizacje działające na terenie 

Gminy oraz w najbliższej okolicy, mające 

na celu podniesienie znaczenia całego 

regionu. 

9. Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sport. 

10. Inicjowanie, koordynowanie 

i organizowanie działań w zakresie pomocy 

społecznej. 

12. Sprawowanie opieki i wspieranie 

lokalnych talentów w zakresie kultury 

i sztuki. 

13. Organizowanie kolonii, półkolonii 

i innych działań o charakterze sportowym 

i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży. 

14. Wspieranie edukacji, dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 

15. Pielęgnowanie pamięci o osobach 
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związanych z historią i funkcjonowaniem 

regionu. 

16. Ochrona praw konsumentów. 

 

61. Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi 

Szyszków 

46-310 Gorzów Śląski 

Szyszków 90 

0000355605 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem 

mającym na celu: 

1. Aktywizowanie i integrowanie 

środowiska lokalnego. 

2. Wspieranie zrównoważonego rozwoju 

wsi Szyszków, polegającego na integracji 

ładu środowiskowego, gospodarczego, 

społecznego i przestrzennego. 

3. Promowanie Szyszkowa, gminy Praszka 

oraz regionu opolskiego i jego 

mieszkańców.  

4. Wspieranie rozwoju kulturalno-

sportowego i oświatowego.  

5. Organizację wypoczynku dzieci 

i młodzieży.  

6. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych. 

7. Podejmowanie działań służących 

rozwojowi przedsiębiorczości.  

8. Wspieranie rozwoju infrastruktury 

rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej. 

9. Ochronę dziedzictwa kulturowego. 

10. Pozyskiwanie środków na działalność 
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z dostępnych funduszy pomocowych. 

 

62. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Kowale 

46-320 Praszka 

Kowale 

ul. Szkolna 4 

0000356906 Cele Stowarzyszenia: 

1. Inspirowanie, aktywizowanie 

i integrowanie mieszkańców na rzecz 

wszechstronnego rozwoju wsi Kowale. 

2. Działanie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju wsi Kowale, polegającego na 

integracji ładu środowiskowego, 

gospodarczego, społecznego 

i przestrzennego. 

3. Wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej 

społeczności. 

4. Ochrona interesów społeczności lokalnej 

oraz swoich członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego. 

5. Szerzenie oświaty, propagowanie wiedzy 

dotyczącej istotnych aspektów życia 

społecznego i gospodarczego. 

6. Upowszechnianie kultury fizycznej, 

sportu i turystyki wśród wszystkich 

mieszkańców. 

7. Organizacja i wspomaganie wypoczynku 

dzieci i młodzieży wsi Kowale. 

8. Ochrona, profilaktyka i promocja 

zdrowia. 

9. Upowszechnianie postaw 

proekologicznych. 
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10. Działania na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy międzynarodowej. 

11. Wspieranie inicjatyw naukowych, 

gospodarczych i społecznych członków 

stowarzyszenia. 

12. Upowszechnianie kultury, sztuki 

i ochrony regionalnego dziedzictwa 

kulturowego. 

13. Podtrzymywanie tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej. 

14. Współdziałanie z organami administracji 

państwowej i samorządowej w zakresie 

sfery zadań  publicznych objętych celami 

statutowymi Stowarzyszenia. 

15. Promocja i budowanie pozytywnego 

wizerunku wsi Kowale. 

 

63. Stowarzyszenie „Razem 

Lepiej” 

46 - 320 Praszka 

ul. Fabryczna 18 

0000358037 Celami Stowarzyszenia są: 

1. Działanie na rzecz doposażenia 

i unowocześnienia bazy dydaktycznej 

szkoły. 

2. Działalność kulturalno-oświatowa 

i rekreacyjna na rzecz dzieci i młodzieży 

uczęszczającej do szkoły. 

3. Organizacja pomocy rzeczowej 

i materialnej dzieciom i młodzieży 

Stowarzyszenie 

posiada status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
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uczęszczającej do szkoły a zaniedbanych 

społecznie. 

4. Spełnianie dziecięcych marzeń, zwłaszcza 

tych z rodzin patologicznych.  

5. Organizacja wolnego czasu uczniom. 

6. Pomoc w zdobywaniu wiedzy 

i poszerzaniu zainteresowań. 

7. Pomoc w dożywianiu dzieci 

potrzebujących ze szkoły. 

8. Zapobieganie przemocy w domu, rodzinie 

i środowisku dzieci oraz działanie 

zapobiegające dostarczaniu używek młodym 

ludziom (alkohol, papierosy, narkotyki).  

9. Wszechstronne propagowanie informacji, 

metod i technik w zakresie kultury, ekologii 

i ochrony środowiska, a także propagowanie 

zajęć z informatyki, kultury fizycznej 

i sportu i innych tematów interesujących 

dzieci. 

10. Promocja i popieranie zadań 

integracyjnych dzieci i młodzieży z osobami 

potrzebującymi opieki (osoby starsze, 

niepełnosprawne, osoby wymagające opieki 

specjalnej). 

11. Pobudzanie świadomości lokalnych 

dzieci i młodzieży. 

 

64. Stowarzyszenie 

Orkiestra Dęta Kadłub 

46-048 Zębowice 

Kadłub Wolny 

0000359464 Celem Stowarzyszenia jest: 

a) pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa 
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Wolny ul. Dobrodzieńska 2 Orkiestrze Dętej Kadłub Wolny; 

b) upowszechnianie muzyki w jej 

wielorakiej formie i funkcji społecznej; 

c) społeczno-wychowawcze działanie dla 

umuzykalniania dzieci i młodzieży szkolnej;  

d) wspieranie artystów i szeroko pojętej 

działalności artystycznej w kraju i za 

granicą; 

e) prowadzenie działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

oraz promocji gminy Zębowice w kraju i za 

granicą. 

 

65. Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi 

Wojciechów 

„Św. Wojciecha” 

46-300 Olesno 

Wojciechów 

ul. Borki 1 

 

 

0000359629 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Wszechstronny rozwój wsi, społeczny, 

gospodarczy i kulturalny. 

2. Zwiększenie integracji mieszkańców. 

3. Promocja wsi. 

4. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej 

rozwoju rolnictwa i wsi polskiej oraz 

o możliwościach pozyskania funduszy 

z środków Unii Europejskiej. 

5. Podtrzymanie lokalnej kultury i tradycji 

w celu zachowania dziedzictwa 

kulturowego. 

6. Promowanie regionalnych produktów 

żywnościowych. 

7. Wspieranie inicjatyw ekologicznych. 

8. Ochrona obiektów i zespołów cennych 
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dla wioski ze względów przyrodniczych, 

kulturalnych, bądź historycznych. 

9. Rozwój turystyki w oparciu o potencjał 

przyrodniczy i kulturowych oraz bogatą 

historię obszaru. 

10. Wspieranie inicjatyw społecznych 

i gospodarczych wsi w ramach programu 

odnowy wsi. 

11. Poprawa jakości życia 

z wykorzystaniem aktywności społecznej 

mieszkańców. 

12. Ochrona interesów społeczności lokalnej 

oraz swoich członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego. 

 

66. Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi 

Uszyckiej 

46-310 Gorzów Śląski 

Uszyce 87 

 

0000363740 Podstawowe cele Stowarzyszenia to 

w szczególności: 

1. Promocja obszarów wiejskich. 

2. Aktywizacja ludności wiejskiej 

w procesie rozwoju obszarów wiejskich. 

3. Realizacja zadań wynikających 

z przyjęcia lokalnej strategii rozwoju (planu 

odnowy miejscowości). 

4. Uczestnictwo w programach 

pomocowych Unii Europejskiej oraz innych 

organizacji wspierających. 

5. Wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju społecznego 

i gospodarczego wsi. 

 



62 

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

6. Inicjowanie i wspieranie działalności 

kulturalnej w lokalnej społeczności. 

7. Wypowiadanie sie w sprawach 

publicznych. 

8. Współpraca z władzami samorządowymi 

województwa, powiatu i gminy w zakresie 

przygotowania i realizacji planów 

infrastruktury i gospodarki wsi. 

9. Ścisła współpraca z organizacjami 

działającymi na terenie wsi na rzecz 

rozwoju miejscowości i wspólnego dialogu 

mieszkańców. 

10. Działania na rzecz wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży ze 

środowisk wiejskich. 

11. Inicjowanie i wspieranie działań na 

rzecz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów społecznych. 

12. Propagowanie i podejmowanie działań 

na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz 

kształtowanie postaw proekologicznych. 

13. Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu. 

14. Podejmowanie w ramach 

obowiązujących przepisów innych 

przedsięwzięć związanych z realizacja 

celów stowarzyszenia. 
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67. Stowarzyszenie 

Miłośników Kaplicy 

Świętego Franciszka 

w Oleśnie 

46-300 Olesno 

ul. Wachowska 3 

 

0000364152 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Sprawowanie opieki nad Kaplicą. 

2. Prowadzenie działalności kulturalnej 

i okazjonalnie liturgicznej w jej obrębie. 

 

 

68. Samodzielne 

Stowarzyszenie Kobiet 

w Kościeliskach 

46-324 Kościeliska 62 0000368006 Celem działania Stowarzyszenia jest 

w szczególności: współpraca z placówkami 

kulturalno-oświatowymi, organizacjami 

społecznymi, aktywizacja członków w życiu 

społecznym i obywatelskim wsi, 

prowadzenie poradnictwa w zakresie spraw 

kobiecych, wiejskich, organizowanie życia 

koleżeńskiego i samopomocy kobiecej, 

kształtowanie opinii i ocen na tematy 

dotyczące wsi i, gminy, powiatu i 

województwa, opiniowanie i wypowiadanie 

się w sprawach dotyczących wsi i jej 

uregulowań prawnych, organizowanie 

wystaw, odczytów, prelekcji, seminariów 

oraz imprez, współpraca z podmiotami, 

organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 

 

 

69. Stowarzyszenie Wsi 

Grodzisko „Rochus” 

46-300 Olesno 

Grodzisko 

ul. Lubliniecka 56 

www.rochus.olesno.pl 

 

0000373071 Celem Stowarzyszenia jest: 

1) wszechstronny rozwój wsi; 

2) współpraca z organizacjami o podobnym 

charakterze w kraju; 

3) wspieranie małych i średnich 

przedsiębiorstw w celu przyspieszenia ich 

rozwoju i poprawy konkurencyjności; 
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4) upowszechnianie wiedzy dotyczącej 

rozwoju rolnictwa i wsi oraz integracji 

z Unią Europejską; 

5) wspieranie działań na rzecz tworzenia 

nowych pozarolniczych miejsc pracy; 

6) kreowanie i propagowanie wizerunku wsi 

pod względem kulturowym, tradycji 

ludowych w celu zachowania dziedzictwa 

kulturowego; 

7) promowanie regionalnych produktów 

żywnościowych oraz lokalnego rzemiosła; 

8) wspieranie inicjatyw rozwoju rolnictwa 

ekologicznego i promowanie produktów 

ekologicznych; 

9) tworzenie, pielęgnowanie i promowanie 

zasobów przyrodniczych, kreowanie 

przedsiębiorczości na terenach wiejskich 

poprzez rozwój agroturystyki oraz 

działalności usługowej o podobnym 

charakterze; 

10) podejmowanie działań na rzecz poprawy 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

w rolnictwie indywidualnym oraz 

bezpieczeństwa i estetyki infrastruktury wsi, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

zachowania jej walorów architektonicznych, 

istotnych w kontekście kulturowo-

historycznym; 

11) likwidowanie dystansu w poziomach 
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wykształcenia i dostępnie do edukacji; 

12) poprawę dostępności mieszkańców wsi 

do dóbr kultury i uczestnictwa w życiu 

społeczno-kulturalnym; 

13) doskonalenie jakości i możliwości 

udziału w imprezach sportowo-

rekreacyjnych oraz wspieranie i promocja 

działań o charakterze sportowo-

rekreacyjnym; 

14) współpraca i wspieranie działających na 

terenie wsi organizacji życia publicznego – 

świeckich i kościelnych; 

15) działanie na rzecz bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej; 

16) integracja społeczności lokalnej 

i wspomaganie rozwoju wspólnoty lokalnej; 

17) pomoc ofiarom katastrof i klęsk 

żywiołowych; 

18) działalność charytatywna na obszarze 

działania stowarzyszenia; 

19) podejmowanie działań na rzecz poprawy 

estetyki wioski; 

20) poprawę dostępności mieszkańców wsi 

do świadczeń medycznych i lekarzy 

specjalistów; 

21) promowanie historii wioski i jej 

dziedzictwa kulturowego poprzez 

organizację festynów, wydawanie folderów, 

książek, organizowanie sympozjów 
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naukowych; 

22) pozyskiwanie środków unijnych na tzw. 

projekty twarde i miękkie; 

23) popieranie inicjatyw lokalnych 

i oddolnych. 

 

70. Stowarzyszenie 

Oświatowe Rozwój na 

Plus 

46-300 Olesno 

ul. Sądowa 2 

tel. 34/348 38 06 

0000374404 Stowarzyszenie prowadzi działalność 

edukacyjną, kulturalną i sportową na rzecz 

młodzieży poprzez: 

- promowanie i popieranie przedsięwzięć 

przyczyniających się do konkurencyjności 

na rynku edukacyjnych; 

- podnoszenie jakości i atrakcyjności 

edukacji; 

- wspieranie inicjatyw społecznych, 

- wspieranie działań wpływających na 

rozwój ucznia; 

- prowadzenie działalności na rzecz edukacji 

ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, 

regionalnej i innej; 

- wspomaganie rozwoju zawodowego 

nauczycieli; 

- finansowe, rzeczowe i ideowe wspieranie 

edukacji młodzieży. 

 

 

71. Stowarzyszenie 

Miłośników Kolonii 

Biskupskiej 

46-331 Radłów 

Kolonia Biskupska 

ul. Szkolna 1 

0000377022 Stowarzyszenie jest organizacją samorządną 

powołaną do: 

1) rozwijania i upowszechniania 

działalności kulturalnej, turystyki, sportu 
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i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 

mieszkańców, jak również promocji 

zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia; 

2) prowadzenia działalności mającej na celu 

zachowanie dziedzictwa narodowego 

i regionalnego; 

3) wspierania rozwoju wsi Kolonia 

Biskupska w gminie Radłów, województwo 

opolskie, w szczególności w zakresie 

zapewniania ładu przestrzennego oraz 

ochrony środowiska (ekologii), jak również 

rozwoju gospodarczego i społecznego; 

4) wspieranie demokracji i budowania 

społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej 

społeczności; 

5) szerzenia oświaty, aktywizacji ludności 

wiejskiej, wspierania działań społeczno-

zawodowych kobiet, propagowania wiedzy 

dotyczącej wszystkich istotnych aspektów 

życia społecznego i gospodarczego; 

6) ochrony interesów społeczności lokalnej 

oraz poszczególnych jej członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego; 

7) działania na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich. 

 

72. Stowarzyszenie 

Odnowa 

Kol. Łomnickiej 

46-300 Olesno 

Kolonia Łomnicka 16 

0000388969 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Wszechstronny rozwój wsi, społeczny, 

gospodarczy i kulturowy. 
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2. Zwiększenie integracji mieszkańców. 

3. Promocja wsi. 

4. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej 

rozwoju rolnictwa i wsi polskiej oraz 

o możliwościach pozyskania funduszy ze 

środków Unii Europejskiej. 

5. Podtrzymanie lokalnej kultury i tradycji 

w celu zachowania dziedzictwa 

kulturowego. 

6. Promowanie regionalnych produktów 

żywnościowych. 

7. Wspieranie inicjatyw ekologicznych. 

8. Ochrona obiektów i zespołów cennych 

dla wioski ze względów przyrodniczych, 

kulturowych, bądź historycznych. 

9. Rozwój turystyki w oparciu o potencjał 

przyrodniczy i kulturowych oraz bogatą 

historię obszaru. 

10. Wspieranie inicjatyw społecznych 

i gospodarczych wsi w ramach programu 

odnowy wsi. 

11. Poprawa jakości życia 

z wykorzystaniem aktywności społecznej 

mieszkańców. 

12. Ochrona interesów społeczności lokalnej 

oraz swoich członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego. 

13. Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej poprzez rozwój różnych dyscyplin 
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sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. 

14. Organizowanie szkoleń zawodowych 

i kwalifikacyjnych. 

15. Pozyskiwanie środków na działalność 

z dostępnych funduszy pomocowych. 

16. Współdziałanie w zakresie rozwoju 

różnych dyscyplin sportu oraz form 

aktywnego wypoczynku z właściwymi 

organizacjami i instytucjami. 

17. Organizowanie różnego rodzaju 

zawodów i imprez sportowych, festynów 

integracyjnych oraz promowanie rozwoju 

kultury fizycznej. 

18. Organizowanie form wypoczynku 

sportowo-rekreacyjnego dla dzieci 

i młodzieży. 

19. Organizowanie zespołów świetlicowych, 

bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, 

chórów, sekcji sportowych i innych form 

pracy społeczno-wychowawczej 

i kulturalno-oświatowej. 

 

73. Stowarzyszenie 

Odnowy i Rozwoju Wsi 

Przedmość  

46-320 Praszka 

Przedmość  

ul. Główna 22 

 

0000402674 Podstawowe cele Stowarzyszenia to: 

a) troska o rozwój wiedzy ogólnej, 

specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych 

rolników, w tym działalność naukowa 

i naukowo-techniczna; 

b) wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego e lokalnej 
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społeczności; 

c) szerzenie oświaty, organizacja kursów, 

szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, 

wspieranie działań społeczno-zawodowych 

kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej 

wszystkich istotnych aspektów życia 

społecznego i gospodarczego. Działalność 

oświatowa; 

d) organizowanie punktów informacyjnych 

i konsultacyjnych, w szczególności 

z zakresów: 

- Unii Europejskiej – jej organizacji, 

legislacji i rozwiązań gospodarczych, 

społecznych, etc; 

- aktualnego stanu prawnego i dokonywania 

w nim zmian; 

e) uczestniczenie w programach 

pomocowych i bilateralnych Unii 

Europejskiej oraz innych organizacji z nią 

współpracujących; 

f) wspieranie działań szkół i placówek 

oświatowo-wychowawczych oraz 

rozbudowa bazy służącej zabezpieczeniu 

czasu pozalekcyjnego dzieci i młodzieży; 

g) działanie wspierające rozwój we wsi 

kółek informatycznych, w tym utworzenie 

sali komputerowej z podłączeniem do 

internetu. Szerzenie idei społeczeństwa 

informatycznego; 
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h) zapoznanie się z dorobkiem kultury 

narodowej i twórcze zaangażowanie się 

w rozwój życia kulturalnego. Wspieranie 

wszechstronnego i zrównoważonego 

rozwoju społecznego i gospodarczego wsi; 

i) organizowanie spotkań integrujących 

z mieszkańcami sąsiednich miejscowości; 

j) inicjowanie i wspieranie działalności 

kulturalnej, organizacja imprez dla 

i z udziałem członków lokalnej 

społeczności; 

k) podejmowanie działań w kierunku 

ochrony życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową lub innym miejscowym 

zagrożeniem, w tym wspieranie 

i propagowanie działań służby zdrowia oraz 

ratownictwa drogowego; 

l) promocja obszaru i instytucji oraz 

przedsiębiorstw działających lokalnie. 

Inicjowanie, opracowywanie i promocja 

własnych projektów rozwoju wsi; 

m) wspieranie inicjatyw społecznych na 

rzecz infrastruktury technicznej na wsi; 

n) promocja idei zdrowego społeczeństwa; 

o) pomoc dla osób niepełnosprawnych. 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; 

p) organizacja zespołów porad z zakresu 

ochrony zdrowia, walki z patologiami 
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społecznymi i bezrobociem; 

q) działania mające na celu ochronę 

środowiska naturalnego, propagowanie 

akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań 

ekologicznych. Ochrona i opieka zwierząt; 

r) upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu społeczeństwa, szczególnie dzieci 

i młodzieży; 

s) prowadzenie działalności turystycznej 

i krajoznawczej; 

t) działalność na rzecz upowszechnienia 

aktywnego wypoczynku mieszkańców; 

u) inicjowanie aktywności publicznej – 

integracja społeczności lokalnej; 

v) ochrona interesów społeczności lokalnej 

oraz swoich członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego; 

w) wypowiadanie sie w sprawach 

publicznych; 

x) współpraca i współdziałanie z władzami 

samorządowymi województwa, powiatu, 

gminy i wsi w zakresie przygotowania 

i realizacji planów rozwoju infrastruktury 

i gospodarki wsi; 

y) organizowanie współpracy zagranicznej; 

z) podejmowanie w ramach obowiązujących 

przepisów innych przedsięwzięć związanych 

z realizacja celów Stowarzyszenia. 
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74. „Razem dla Żytniowa” 46-325 Rudniki 

Żytniów 211 

www.razemdlazytniowa.pl 

 

0000410243 Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie 

działań na rzecz rozwoju wsi oraz 

wspieranie społecznej aktywności 

mieszkańców, w tym w szczególności: 

1) inicjowanie oraz przeprowadzanie działań 

z zakresu programu Odnowy Wsi; 

2) podniesienie standardu życia i pracy 

mieszkańców wsi; 

3) promowanie regionu, kultury ludowej, 

lokalnych tradycji – zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, jego historii 

dawnej i najnowszej; 

4) podnoszenie atrakcyjności turystycznych 

regionu; 

5) integracja z Unią Europejską; 

6) wspieranie inicjatyw społecznych 

i gospodarczych wsi; 

7) wspieranie dobroczynności i działań 

humanitarnych; 

8) podejmowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego; 

9) rozwój przedsiębiorczości wsi; 

10) wspieranie inicjatyw społecznych na 

rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej; 

11) wspieranie ochrony zdrowia 

i promowanie zdrowego trybu życia oraz 

podejmowanie inicjatyw w zakresie 

krzewienia kultury fizycznej i sport; 

12) budowa obiektów dla wsi, (świetlicy 
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wiejskiej, domu ludowego i miejsc 

o podobnym charakterze i przeznaczeniu); 

13) wspieranie działalności oświatowej dla 

dzieci i młodzieży; 

14) ochrona interesów mieszkańców wsi. 

 

75. Stowarzyszenie 

„Karolinka” 

46-380 Dobrodzień 

Bzinica Stara 

ul. Karola Miarki 2 

 

0000459322 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1. Wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Bzinica 

Stara, Bąki, Bzinica Nowa, Kolejka. 

2. Integracja mieszkańców wsi, 

przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu 

społecznemu. 

3. Wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym. 

4. Działalność edukacyjna, kulturalna, 

wychowawcza. 

5. Promocja zdrowia w tym propagowanie 

zdrowego trybu życia. 

6. Propagowanie wiedzy historycznej, 

w tym ochrona miejsc pamięci i kultury. 

7. Organizowanie wypoczynku dzieci 

i młodzieży w tym także krajoznawstwo. 

8. Działalność promująca sztukę kulinarną 

i potrawy regionalne. 

9. Działalność w zakresie ochrony 

środowiska, w tym promowanie ekologii 
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i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

10. Wyposażenie lokalu w sprzęt potrzebny 

do prowadzenia działalności 

stowarzyszenia. 

 

76. Ochotnicza Straż 

Pożarna II Wachów 

46-300 Olesno 

Wachów 

ul. Kuczki 33 

0000471802 Celami i zadaniami OSP są: 

1) prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z Państwową Strażą 

Pożarną, organami samorządowymi i innymi 

podmiotami; 

2) udział w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, 

zagrożeń ekologicznych związanych 

z ochroną środowiska oraz innych klęsk 

i zdarzeń; 

3) informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 

oraz sposobach ochrony przed nimi; 

4) upowszechnianie, w szczególności wśród 

członków, kultury fizycznej i sportu oraz 

prowadzenia działalności kulturalnej 

i oświatowej; 

5) wykonywanie innych zadań 

wynikających z przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu; 

6) działania na rzecz ochrony środowiska; 

7) wspomaganie rozwoju społeczności 

lokalnych na terenie określonym w § 2 

 



76 

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Dane adresowe 

 

Nr KRS 

 

Cele statutowe organizacji UWAGI 

ust. 1; 

8) występy na zawodach sportowo-

pożarniczych. 

 

 

77. Stowarzyszenie Klaster 

Dobrej Żywności 

„Oleski Koszyk” 

46-300 Olesno 

ul. Dworcowa 20 

www.oleskikoszyk.pl 

 

0000475559 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Podejmowanie wspólnych działań 

marketingowych dla promocji znaku 

towarowego Klastra i oznakowanych nim 

produktów.  

2. Udział w tworzeniu sieci współpracy 

pozwalającej na efektywne wykorzystanie 

potencjału przedsiębiorstw członków 

Klastra.  

3. Zawiązywanie, rozszerzanie 

i wzmacnianie więzi kooperacyjnych przy 

udziale instytucji i otoczenia biznesu oraz 

władz samorządowych. 

 

 

78. Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

Zaburzonych 

Psychicznie 

i Upośledzonych 

Umysłowo 

„Nadzwyczajni” 

46-320 Praszka 

Gana 28 

 

0000499862 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Tworzenie warunków do stymulacji 

rozwoju osób niepełnosprawnych 

z zaburzeniami psychicznymi 

i upośledzeniem umysłowym. 

2. Kształtowanie wobec osób 

niepełnosprawnych z zaburzeniami 

psychicznymi i upośledzeniem umysłowym 

właściwych postaw społecznych, 

a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, 
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życzliwości a także przeciwdziałanie ich 

dyskryminacji. 

3. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na 

temat samopomocy, wsparcia społecznego 

i problemów osób niepełnosprawnych 

z zaburzeniami psychicznymi 

i upośledzeniem umysłowym, w tym 

promocja idei wolontariatu. 

 

79. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Wsi 

Sternalice 

46-333 Sternalice 7 0000515512 Stowarzyszenie jest organizacją samorządną 

powołaną do: 

1) rozwijania i upowszechniania 

działalności kulturalnej, turystyki, sportu 

i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 

mieszkańców, jak również promocji 

zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia; 

2) prowadzenia działalności mającej na celu 

zachowanie dziedzictwa narodowego 

i regionalnego; 

3) wspierania zrównoważonego rozwoju wsi 

Sternalice w gminie Radłów, województwo 

opolskie, w szczególności w zakresie 

zapewnienia ładu przestrzennego oraz 

ochrony środowiska (ekologii), jak również 

rozwoju gospodarczego i społecznego; 

4) wspierania demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej 

społeczności; 

5) szerzenia oświaty, aktywizacji ludności 
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wiejskiej, wspieranie działań społeczno-

zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy 

dotyczącej wszystkich istotnych aspektów 

życia społecznego i gospodarczego; 

6) ochrona interesów społeczności lokalnej 

oraz poszczególnych jej członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego; 

7) działania na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich. 

 

80. Krajowe Porozumienie 

Mieszkańców 

46-320 Praszka 

ul. A. Mickiewicza 6/4 

 

0000520792 Celami Stowarzyszenia są: 

a) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego; 

b) promocja i organizacja wolontariatu; 

c) tworzenie, promocja i realizacja 

programów mających na celu pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób (w tym osób 

niepełnosprawnych); 

d) organizacja zajęć edukacyjnych oraz 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

w szczególności z rodzin wielo 

problemowych; 

e) działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym: rozwój 

przedsiębiorczości; promocje zatrudnienia 

i aktywizacje zawodowa wśród osób 

pozostających bez pracy lub osób 
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zagrożonych jej utratą; 

f) działalność wspomagająca technicznie, 

szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe bądź jednostki 

samorządu terytorialnego; 

g) działalność związana z rozwojem 

świadomości społecznej, przeciwdziałaniem 

patologiom społecznym; 

h) podtrzymywanie tradycji narodowej, 

kulturowej i obywatelskiej oraz działania na 

rzecz integracji europejskiej; 

i) działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych; 

j) tworzenie i realizowanie programów 

w zakresie prowadzonej przez 

Stowarzyszenie działalności charytatywnej. 

 

81. Koło Wędkarskie 

„Karaś” 

przy Nadleśnictwie 

Olesno  

46-300 Olesno 

ul. Gorzowska 74 

0000546778 Celem Koła jest organizowanie 

i prowadzenie wędkarstwa, rekreacji, sportu 

wędkarskiego, użytkowania i ochrony wód, 

działanie na rzecz ochrony przyrody 

i kształtowania etyki wędkarskiej. 

 

 

82. „Młodzi i Waleczni 

Obywatele”  

46-325 Rudniki 

Odcinek 28 

0000567804 Celem Stowarzyszenia jest: 

a) działanie na rzecz niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania; 

b) podtrzymywanie tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej 
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i kulturowej; 

c) przygotowywanie obywateli 

Rzeczypospolitej Polskiej do obrony 

cywilnej; 

d) podnoszenie poziomu sprawności 

fizycznej; 

e) wpajanie dyscypliny i hartu ducha; 

f) propagowanie wspólnego uprawiania 

sportu i aktywnej rekreacji; 

g) ochrona, profilaktyka i promocja 

zdrowia; 

h) działalność kulturalna; 

i) wspieranie i animowanie aktywności 

społecznej w środowiskach lokalnych; 

j) integrowanie społeczeństwa 

obywatelskiego; 

k) propagowanie postaw wolontariackich; 

l) propagowanie aktywnych form rozrywki 

i rozwoju osobowego; 

m) organizowanie rekonstrukcji 

historycznych z wykorzystaniem 

dopuszczonych prawem rodzajów broni; 

n) promowanie i organizowanie działań 

o charakterze kolekcjonerskim wśród 

członków Stowarzyszenia; 

o) promowanie i organizowanie działań 

o charakterze strzeleckim wśród członków 

Stowarzyszenia; 

p) organizowanie militarnych gier 
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terenowych; 

r) upowszechnianie i rozwijanie wiedzy 

o pierwszej pomocy, medycynie ratunkowej 

i ochronie zdrowia; 

s) współpraca przy organizowaniu pomocy 

poszkodowanym w katastrofach naturalnych 

i awariach technicznych; 

t) organizowanie edukacji i doskonalenia 

umiejętności w zakresie pierwszej pomocy 

i ochrony zdrowia; 

u) udoskonalanie działań w zakresie 

ratownictwa i ochrony ludności; 

w) współdziałanie z organami administracji 

państwowej i samorządowej w zakresie 

sfery zadań publicznych objętych celami 

statutowymi Stowarzyszenia; 

z) wspieranie inicjatyw naukowych, 

gospodarczych i społecznych członków 

stowarzyszenia; 

ż) działania na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

miedzy społeczeństwami. 

 

83. Stowarzyszenie 

„Wspólnota Ziemi 

Praszkowskiej” 

46-320 Praszka 

ul. Powstańców Śląskich 13 

0000581744 Celem Wspólnoty jest: 

1. Odbudowa więzi wspólnotowych 

pomiędzy mieszkańcami Miasta i Gminy 

Praszka oraz okolicznymi miejscowościami. 

2. Pobudzenie aktywności mieszkańców, 

która uruchomi ich potencjał społeczny 
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i gospodarczy oparty na fundamencie 

chrześcijańskich wartości i poszanowaniu 

własności prywatnej. 

3. Propagowanie idei samorządności 

i solidarności. 

4. Prowadzenie działalności na rzecz 

edukacji patriotycznej, obywatelskiej 

i samorządowej. 

5. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu 

życia mieszkańców. 

6. Występowanie w obronie praworządności 

i przestrzegania praw obywatelskich oraz 

interesu publicznego. 

7. Wspieranie rodziny i jej praw, pomoc 

bezrobotnym, opieka osób starszych 

i chorych. 

8. Podejmowanie działań mających na celu 

ochronę środowiska naturalnego, dbanie 

o zachowanie dziedzictwa narodowego 

i kulturalnego oraz regionalnych tradycji 

i zwyczajów. 

9. Występowanie na rzecz poprawy służby 

zdrowia, sportu, oświaty i kultury. 

10. Popieranie przedsiębiorczości 

i aktywności obywateli. 

11. Uczestniczenie w życiu politycznym 

kraju. 

12. Prowadzenie szeroko rozumianej 

komunikacji społecznej. Dbanie o dobry 
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wizerunek całej Wspólnoty. 

13. Współpraca z organizacjami 

o podobnym charakterze w kraju i za 

granica, działanie na rzecz integracji 

społecznej. 

14. Promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także 

przeciwdziałanie i zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu oraz 

dyskryminacji osób i grup społecznych. 

15. Działanie na rzecz osób bezrobotnych. 

16. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 

i młodzieży. 

17. Promowanie walorów regionalnych oraz 

kreowanie przedsiębiorczości na ternie 

gminy. 

18. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 

i tradycji. 

19. Promocja inicjatyw i liderów lokalnych. 

20. Promocja wolontariatu. 

 

84. Klub Biegacza 

FALSTART Rudniki 

46-325 Rudniki 

Żytniów 36 

0000592049 Celami Stowarzyszenia są: 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia, 

a przede wszystkim biegania jako 

najprostszej formy ruchu. 

2. Inicjowanie i rozwijanie masowych 

imprez biegowych, a także innych imprez 

sportowych. 
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3. Przyczynianie sie do podnoszenia 

poziomu organizacyjnego imprez 

sportowych, a w szczególności biegowych. 

4. Rozwijanie form rywalizacji poprzez 

masowe imprezy sportowe, 

a w szczególności biegowe. 

5. Wspieranie wszelkich inicjatyw 

społecznych zmierzających do 

upowszechniania biegania i innych form 

ruchu. 

6. Propagowanie imprez biegowych 

w Polsce i za granicą. 

7. Prowadzenie działalności edukacyjno-

oświatowej w zakresie prowadzenia 

zdrowego trybu życia. 

8. Stworzenie wśród członków 

Stowarzyszenia więzi przyjaźni, 

koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia oraz 

odpowiedzialności społecznej. 

 

85. Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi 

Wysoka 

46-300 Olesno 

Wysoka 53 

0000595285 Stowarzyszenie jest organizacją samorządną 

powołaną do: 

a) wspierania zrównoważonego rozwoju wsi 

Wysoka w gminie Olesno; 

b) wspierania demokracji i budowania 

społeczeństwa obywatelskiego 

w społeczności lokalnej;  

c) ochrony interesów społeczności lokalnej 

oraz swoich członków w ramach 
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obowiązującego porządku prawnego. 

 

86. Stowarzyszenie 

„Zjednoczeni 

Designem” 

ul. Oleska 35 

46-380 Dobrodzień 

0000599442 Celem działania Stowarzyszenia jest 

działalność na rzecz kreatywności 

i innowacji, a w szczególności: 

1. Działalność rozwijająca budowanie 

społeczeństwa kreatywnego. 

2. Działalność wspomagająca rozwój 

techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 

rozwiązań w praktyce gospodarczej 

i ekonomicznej. 

3. Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości w oparciu o design, 

innowacje, przedsięwzięcia kulturotwórcze 

i artystyczne. 

4. Działalność na rzecz turystyki 

i krajoznawstwa, w tym szeroko pojęta 

promocja regionalnych i polskich atrakcji 

turystycznych i krajoznawczych. 

5. Działalność na rzecz zwiększania udziału 

w kulturze i społecznego w nią 

zaangażowania. 

6. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz 

świadomości obywatelskiej i kulturowej. 

7. Działalność na rzecz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 
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8. Działalność na rzecz rozwoju 

społeczeństwa wiedzy (informacyjnego): 

nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

9. Działalność na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy miedzy społeczeństwami. 

10. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za 

granicą. Wspieranie rozwoju i popularyzacja 

polskiej myśli  naukowej, gospodarczej, 

ekonomicznej, projektowej i artystycznej 

w Polsce, UE i na świecie. 

11. Propagowanie idei społeczeństwa 

obywatelskiego oraz społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 

12. Pobudzanie zaplecza biznesowego 

i instytucjonalnego do wspomagania 

nowatorskich rozwiązań. 

13. Działalność na rzecz wyrównywania 

szans, w tym integracji, reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

14. Działalność na rzecz mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego. 

15. Budowanie płaszczyzn porozumienia 

i współpracy pomiędzy artystami, 

projektantami, naukowcami, 

a przedsiębiorcami poszukującymi 

sposobów na rozwój swoich przedsięwzięć. 
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16. Wspieranie młodych talentów. 

17. Promocja i organizacja wolontariatu. 

18. Upowszechnianie i ochrona wolności 

i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania 

wspomagające rozwój demokracji. 

19. Promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

20. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet 

oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn. 

21. Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym. 

22. Organizacja wypoczynku dzieci 

i młodzieży. 

23. Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

 

87. „International Police 

Association” 

(Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Policji) 

– Sekcja Polska – 

Opolska Grupa 

Wojewódzka – Region 

IPA Olesno  

46-300 Olesno 

ul. Klonowa 1a 

 

0000606100 IPA - Sekcja Polska opowiada się za 

współpracą ze wszystkimi sekcjami 

narodowymi. Jej celem i zadaniem jest 

tworzenie więzów autentycznej przyjaźni 

i koleżeństwa zawodowego pomiędzy 

zatrudnionymi i emerytami w służbach 

policyjnych na całym świecie, a także do 

nawiązywania współpracy 

międzynarodowej i krzewienie idei 

tolerancji we wszystkich obszarach 
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kulturowych i przyczynianie się do 

zrozumienia między narodami. 

Ponadto celami Stowarzyszenia są: 

a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy 

jego członkami; 

b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany 

doświadczeń zawodowych; 

c) prowadzenie działalności charytatywnej 

i socjalnej; 

d) przyczynianie sie do pokojowej 

koegzystencji narodów i utrzymania pokoju 

światowego. 

 

88. Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„Słonecznik” 

46-300 Olesno 

Sowczyce 

ul. Długa 37 

 

0000611870 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Tworzenie warunków do stymulacji 

rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez 

odpowiednia pomoc, usprawnianie, 

rehabilitację, terapię, edukację, uczestnictwo 

w kulturze, organizację czasu wolnego 

i inne. 

2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, 

społecznej, publikacyjnej i kulturalnej 

zwłaszcza w zakresie promowania 

pozytywnych wzorów, przeciwdziałania 

dyskryminacji osób niepełnosprawnych. 

3. Kształtowanie wobec osób 

niepełnosprawnych właściwych postaw 

społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, 

tolerancji, życzliwości a także 
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przeciwdziałanie ich dyskryminacji. 

4. Inicjowanie wszelkich przedsięwzięć 

służących budowaniu pozytywnych relacji 

międzyludzkich, integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

5. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na 

temat samopomocy, wsparcia społecznego 

i problemów osób niepełnosprawnych 

w tym promocji idei wolontariatu. 

 

89. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Myślina 

i Turza 

46-380 Dobrodzień 

Myślina 

ul. Przejazdowa 2 

0000651138 Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1) wspieranie wszechstronnego 

i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Myślina 

i Turza; 

2) integracja społeczna i przeciwdziałanie 

bezradności, marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu; 

3) wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 

w środowisku lokalnym; 

4) prowadzenie działalności edukacyjnej 

i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie 

inicjowania, wspierania i pomocy 

w przedsięwzięciach edukacyjno-

kulturalnych, w szczególności na rzecz 

dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci 

i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji 

życiowej. 
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90. Stowarzyszenie Wsi 

Bobrowa 

46-325 Rudniki 

Bobrowa 60 

0000666592 Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie 

działań na rzecz rozwoju wsi Bobrowa oraz 

wspieranie społecznej aktywności 

mieszkańców, w tym w szczególności: 

1) inicjowanie oraz przeprowadzanie działań 

z zakresu programu Odnowy Wsi, 

2) dążenie do podniesienia standardu życia 

i pracy mieszkańców wsi, 

3) promowanie regionu, kultury ludowej, 

lokalnych tradycji oraz zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, 

4) podnoszenie atrakcyjności turystycznej 

regionu, 

5) wspieranie inicjatyw społecznych 

i gospodarczych wsi, 

6) wspieranie dobroczynności i działań 

humanitarnych, 

7) podejmowanie działano na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego, 

8) rozwój przedsiębiorczości wsi, 

9) wspieranie inicjatyw społecznych na 

rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej, 

10) wspieranie ochrony zdrowia 

i promowanie zdrowego trybu życia oraz 

podejmowanie inicjatyw w zakresie 

krzewienia kultury fizycznej i sportu, 

11) wspieranie działalności oświatowej dla 

dzieci i młodzieży, 

12) poprawa walorów estetycznych, 
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krajobrazowych, rekreacyjnych 

i turystycznych wsi i regionu oraz ich 

promocja, 

13) wzmocnienie więzi miejscowej ludności 

oraz pielęgnowanie jej tradycji, 

14) rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej 

i turystycznej na terenie wsi.  

 

91. Stowarzyszenie „Razem 

możemy więcej” 

 

46-310 Gorzów Śląski 

ul. Fryderyka Chopina 4/16 

 

0000673229 

 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) wspieranie ludzi, poprzez zapewnienie im 

możliwości samodzielnego radzenia sobie 

w codziennym życiu, tak by brali własne 

sprawy w swoje ręce, współpracowali 

i organizowali się; 

2) tworzenie, promocja i realizacja 

programów mających na celu pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób (w tym osób 

niepełnosprawnych i osób w wieku 

emerytalnym; 

3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

w szczególności z rodzin 

wieloproblemowych; 

4) działalność na rzecz integracji 

i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

5) działalność charytatywna; 
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6) podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 

7) promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

8) działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym: rozwój 

przedsiębiorczości; rozwój techniki, 

wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie 

nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej, promocję zatrudnienia 

i aktywizację zawodową wśród osób 

pozostających bez pracy lub osób 

zagrożonych jej utratą; 

9) działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych oraz 

działalność na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

10) działania w sferze rozwoju kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania; 

11) upowszechnianie i ochrona wolności 

i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania 

wspomagające rozwój demokracji; 
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12) działalność na rzecz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego; 

13) wyszukiwanie, wspieranie 

i kształtowanie liderów społecznych, 

politycznych i gospodarczych; 

14) kształtowanie wśród liderów postawy 

prospołecznej, umiejętności łączenia 

idealizmu z efektywnością, oraz 

umiejętności współpracy w dążeniu do 

wielkich celów; 

15) promowanie stylu życia, w którym łączy 

się cele osobiste i zawodowe 

z zaangażowaniem na rzecz drugiego 

człowieka; 

16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

w kraju i za granicą, pomoc Polonii 

i Polakom za granicą; 

17) promocja i organizacja wolontariatu; 

18) działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

19) działalność związana z rozwojem 

świadomości społecznej, przeciwdziałaniem 

patologiom społecznym i uzależnieniom; 

20) działalność wspomagająca technicznie, 

szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe bądź jednostki 

samorządu terytorialnego; 
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21) działalność na rzecz organizacji, których 

celami statutowymi jest: działalność 

społeczna, charytatywna, oświatowa, 

kulturalna, w zakresie kultury fizycznej 

i sportu, ochrony środowiska, 

dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, rehabilitacji skierowana do 

dzieci i młodzieży; 

22) pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom i osobom niepełnosprawnym 

w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie 

na rzecz wyrównywania szans tym 

rodzinom i osobom; 

23) działalność na rzecz wypoczynku dzieci 

i młodzieży, upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych; 

24) działalność na rzecz rozwoju edukacji, 

oświaty i wychowania w rodzinach osób 

niepełnosprawnych oraz prowadzenia 

placówek oświatowych dla osób 

niepełnosprawnych; 

25) działalność na rzecz promocji 

zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych zarówno pozostających 

bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem; 

26) dbanie o ekologię i ochronę przyrody; 

27) podejmowanie współpracy z organami 

władzy publicznej, pracodawcami oraz 
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organizacjami pozarządowymi, środkami 

masowego przekazu, kościołami 

i związkami wyznaniowymi; 

28) działanie na rzecz porządku 

i bezpieczeństwa publicznego. 

 

92. Klub Jeździecki 

DOLINA GAWORA 

46-380 Dobrodzień 

Malichów 

ul. Chłopska 8 

0000680245 Celem KJ DOLINA GAWORA jest 

popularyzacja jeździectwa sportowego 

i rekreacyjnego, nauczania jazdy konnej, 

upowszechniania wiedzy o używaniu, 

chowie, hodowli i obchodzeniu się z końmi 

oraz szeroko pojęta działalność 

szkoleniowa. 

 

 

93. Stowarzyszenie Lekarzy 

Weterynarii 

GLOBALWET 

46-380 Dobrodzień 

ul. Powstańców Śląskich 55 

 

0000686087 Celami Stowarzyszenia są: 

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

lekarzy weterynarii a w szczególności 

lekarzy weterynarii będących członkami 

stowarzyszenia. 

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

osób zatrudnionych w sektorze rolniczym, 

pozarolniczym i mieszkańców obszarów 

wiejskich. 

3. Poprawa dobrostanu zwierząt 

i zwiększenie fachowości obsługi 

w gospodarstwach rolnych. 

4. Ochrona zdrowia zwierząt gospodarskich, 

dzikich i towarzyszących człowiekowi. 

5. Ochrona ekosystemu zwierząt dziko 
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żyjących. 

6. Promocja zdrowego stylu życia i ochrona 

zdrowia psychofizycznego osób związanych 

z utrzymaniem zwierząt. 

7. Wsparcie zrównoważonego rozwoju wsi 

i rolnictwa oraz podniesienie 

konkurencyjności produkcji rolnej. 

8. Wsparcie zatrudnienia 

i przedsiębiorczości oraz poprawa jakości 

życia na terenach wiejskich. 

9. Ochrona środowiska, ekologii, rozwoju 

społecznego i ekologicznie 

odpowiedzialnego biznesu. 

10. Wsparcie, promocja i wdrażanie 

innowacyjnych technik i technologii oraz 

organizacji w przedsiębiorstwach rolnych, 

zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy 

na obszarach wiejskich. 

11. Promocja produktów pochodzenia 

zwierzęcego i innych produktów sektora 

rolno-spożywczego. 

12. Integracja środowiska lekarzy 

weterynarii, osób zatrudnionych w sektorze 

rolniczym, pozarolniczym i mieszkańców 

obszarów wiejskich w kraju i za granicą. 

13. Reprezentowanie interesów członków 

wobec organów administracji rządowej, 

samorządowej oraz samorządu 

zawodowego. 
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94. Stowarzyszenie 

„Bezpieczna Rodzina” 

46-300 Olesno 

ul. Jana Kilińskiego 4 

0000692199 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa osób 

ubezpieczonych poprzez podnoszenie 

poziomu świadomości prawnej w zakresie 

szeroko rozumianych form działalności 

ubezpieczeniowej. 

2. Krzewienie wiedzy, budowanie 

świadomości na temat roli ubezpieczeń 

w życiu społecznym i gospodarczym. 

3. Poszukiwanie, promowanie 

i organizowanie dla członków 

Stowarzyszenia ochrony ubezpieczeniowej 

w zakresie ubezpieczeń osobowych 

i majątkowych, niestanowiących czynności 

ubezpieczeniowych, pośrednictwa 

ubezpieczeniowego, ani czynności 

dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu 

powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

4. Doradztwo i pomoc członkom 

Stowarzyszenia i ich rodzinom w sprawach 

związanych z różnymi formami działalności 

ubezpieczeniowej. 

5. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom 

i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać, wykorzystując własne zasoby 

i możliwości. 

6. Wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju 
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kariery dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach. 

7. Działalność wspomagająca rozwój 

społeczny, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

8. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych w kraju i za granicą. 

8. Promocja i organizacja wolontariatu.  

 

95. Stowarzyszenie 

„Uroczysko Dobra” 

w Leśnej 

46-300 Olesno 

Leśna 90 

0000712684 Celem Stowarzyszenia jest: 

1) Pełna reprezentacja interesów środowiska 

właścicieli nieruchomości położonych 

w miejscowości Leśna; 

2) Kształtowanie świadomości prawnej 

i ekonomicznej członków Stowarzyszenia; 

3) Występowanie wobec organów 

administracji państwowej oraz 

samorządowej, instytucji i organizacji 

społecznych w sprawach dotyczących 

interesów środowiskowych i społecznych 

członków Stowarzyszenia; 

4) Wspieranie procesów przekształceń 

własnościowych w terenie miejscowości 

Leśna. 

 

 

96. Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Gminy 

Rudniki 

„KREATYWNOŚĆ” 

46-325 Rudniki 

ul. Wieluńska 6 

0000720928 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Działania na rzecz rozwoju i promocji 

kultury w zakresie: 

a) propagowania sztuki filmowej poprzez 
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prowadzenie „Kina Za Rogiem” i inicjatywy 

z tym związane, 

b) kształtowanie postaw zaangażowania 

w życie kulturalne Gminy i regionu, 

c) wspieranie działań kulturalnych 

kreowanych przez jednostki podległe 

administracji samorządowej. 

2. Działania na rzecz tworzenia 

społeczeństwa obywatelskiego, 

a w szczególności: 

a) wspieranie rozwoju lokalnego 

i regionalnego, 

b) wspieranie rozwoju wsi Rudniki 

i obszarów wiejskich Gminy Rudniki, 

c) wymiana doświadczeń pomiędzy 

społecznościami lokalnymi z różnych 

regionów kraju, Europy i świata, 

d) tworzenie więzi lokalnych integrujących 

społeczeństwo lokalne i regionalne, 

e) edukacja obywatelska, 

f) współpraca z organizacjami rządowymi, 

samorządowymi, spółdzielczymi 

i pozarządowymi w celu zaspokajania 

zbiorowych, jak i indywidualnych potrzeb 

wspólnoty mieszkańców Gminy Rudniki. 

3. Działania na rzecz promocji kultury 

fizycznej w zakresie: 

a) rekreacji wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych, 
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b) sportu masowego, specjalistycznego 

i indywidualnego wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych w środowisku lokalnym ze 

szczególnym uwzględnieniem integracji 

sportowej osób niepełnosprawnych. 

4. Działania na rzecz edukacji, w tym 

rozwoju zawodowego dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych w zakresie: 

a) turystyki i rekreacji, 

 b) wspierania rozwoju przedsiębiorczości 

wśród mieszkańców społeczności lokalnych, 

w szczególności młodzieży, osób 

bezrobotnych oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

c) współpraca z innymi organizacjami 

rządowymi, samorządowymi 

i pozarządowymi w dziedzinie rozwoju 

gospodarki, polityki społecznej, rynku 

pracy, 

d) wspierania różnorodnych form 

aktywności społecznej, służącej zdobywaniu 

przez obywateli umiejętności 

przystosowania się do życia w warunkach 

rozwijającej się demokracji i gospodarki 

rynkowej oraz służącej przeciwdziałaniu 

patologiom społecznym i zagrożeniom 

związanym z nimi, szczególnie wśród 

młodzieży, 

e) współpracy i wymiany doświadczeń 
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w zakresie ochrony środowiska naturalnego 

i przyrodniczego z gminami z różnych 

regionów kraju i Europy, 

f) ochrony i popularyzacji światowego 

dziedzictwa kultury i przyrody, 

g) promocja alternatywnych źródeł energii, 

h) ochrona bioróżnorodności. 

5. Promocja Gminy Rudniki, dorobku 

kulturalnego oraz walorów przyrodniczo-

turystycznych wśród społeczności lokalnej 

i poza nią. 

 

97. Stowarzyszenie 

Opowiadamy 

46-300 Olesno 

Świercze 

ul. Studnitza 57 

 

0000777155 

 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) Kreowanie i wzmacnianie dobrych 

postaw obywatelskich wśród dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. 

2) Promocja kultury i sztuki oraz jej 

tworzenie. 

3) Inicjowanie wydarzeń kulturalnych, 

kampanii i innych akcji, podnoszących 

świadomość i wiedzę społeczeństwa. 

4) Promocja twórczości filmowej oraz 

wspieranie rozwoju filmu niezależnego. 

5) Propagowanie wiedzy o ochronie 

środowiska i zwierząt, sporcie, historii, 

społeczeństwie, pomocy socjalnej oraz 

innych ważnych tematów. 

6) Promocja ciekawych miejsc i zdarzeń. 

7) Integracja osób z niepełnosprawnością ze 
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społeczeństwem. 

8) Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i tradycji lokalnych wspólnot. 

9) Nauka, edukacja i wychowanie. 

10) Upowszechnianie i ochrona wolności 

i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspierające 

rozwój demokracji. 

11) Przeciwdziałanie uzależnieniom 

i propagowanie zdrowego stylu życia. 

12) Wspieranie działań na rzecz ochrony 

środowiska i dóbr kultury. 

13) Animacja różnych społeczności. 

14) Współdziałanie z innymi podmiotami, 

organizacjami społeczno-gospodarczymi, 

zakładami pracy, władzami samorządowymi 

i rządowymi. 

15) Kształtowanie i rozwijanie wśród 

ludności aktywnej postawy obywatelskiej. 

16) Upowszechnianie praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich. 

17) Integracja europejska oraz rozwijanie 

kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

18) Promowanie różnorodności językowej 

i etnicznej. 

19) Wspomaganie osób wykluczonych 

społecznie. 
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98. Stowarzyszenie 

Rozwoju Sołectwa 

Brzeziny 

46-320 Praszka 

Brzeziny 85 

 

0000778618 

 

Celem Stowarzyszenia jest rozwój sołectwa 

Brzeziny pod względem inwestycyjnym, 

estetycznym i kulturalnym oraz działanie na 

rzecz pożytku publicznego. 

 

 

99. Stowarzyszenie 

„NIEBO” 

46-320 Praszka 

ul. Kaliska 53 

 

0000781481 

 

Celem Stowarzyszenia są: 

1) popieranie inicjatyw społecznych 

w zakresie gospodarki, sportu, kultury 

i turystyki, 

2) działalność dobroczynna oraz 

charytatywna, 

3) ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 

4) działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

5) działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

6) działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, 

7) rozwój nauki, edukacji, oświaty 

i wychowania, 

8) szerzenie kultury, sztuki, poszanowania 

dóbr kultury i tradycji, 

9) krajoznawstwo oraz organizacja 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

10) upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu, 

11) upowszechnianie i ochrona wolności 

i praw człowieka oraz swobód 
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obywatelskich, 

12) działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz wspomaganie ich 

technicznie, szkoleniowo i informacyjnie, 

13) doradztwo, poradnictwo, pośrednictwo 

i przygotowanie zawodowe oraz 

prowadzenie szkoleń specjalistycznych 

w zakresie wspierania rozwoju 

zawodowego, w szczególności dla osób 

bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy 

oraz osób niepełnosprawnych, 

14) promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej, w szczególności dla osób 

bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy 

oraz osób niepełnosprawnych, 

15) przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, 

16) popularyzacja postaw ekologicznych, 

zasad zrównoważonego rozwoju 

i zachowanie czystego środowiska 

naturalnego oraz propagowanie idei 

zdrowego społeczeństwa, 

17) wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony 

zabytków i rewitalizację tych zabytków, 

18) wspieranie samorządów w ramach 

współpracy publiczno-prywatnej, na mocy 

ustawy z dnia 19 grudnia 2018 r. 

o partnerstwie publiczno-prawnym, 

19) zakładanie, prowadzenie i wspieranie 
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placówek edukacyjnych na każdym etapie 

edukacji w tym pozaszkolnych form 

edukacyjnych, 

20) działanie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich, 

aktywizowanie i integrowanie społeczności 

zamieszkujących obszary wiejskie, 

łagodzenie skutków zamian strukturalnych 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 

poprawa jakości życia społeczności 

wiejskich, związanych z rolnictwem 

i turystyką, działanie na rzecz ochrony 

środowiska, zachowania dziedzictwa 

kulturowego oraz naturalnych obszarów 

wiejskich, 

21) ochrona środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego, m.in. poprzez inicjowanie, 

koordynowanie i prowadzenie edukacji 

ekologicznej oraz podejmowanie 

różnorodnych działań zmierzających do 

podniesienia stanu świadomości 

ekologicznej społeczeństwa, 

22) działanie na rzecz ochrony wód, lasów, 

powietrza oraz pozostałych elementów 

środowiska naturalnego, 

23) realizowanie i propagowanie inicjatyw, 

postaw i działań prowadzących do poprawy 

sytuacji bytowej rodzi i osób w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wykluczonych bądź 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

24) pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej, w szczególności 

dotkniętym bądź zagrożonym 

bezdomnością, niepełnosprawnością, 

sieroctwem społecznym, bezrobociem, 

przemocą w rodzinie oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób, 

25) przeciwdziałanie dyskryminacjom 

i patologiom społecznym, 

26) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

27) integracja i reintegracja zawodowa 

i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

28) tworzenie sieci wsparcia dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

29) wspieranie organizacyjne, szkoleniowe, 

doradcze, finansowe i rzeczowe osób 

fizycznych i jednostek organizacyjnych, 

które podejmują podobne działania, 

30) współpraca z organami państwowymi 

i samorządu terytorialnego, organizacjami 

gospodarczymi i społecznymi działającymi 

w sferze pomocy społecznej w kraju i za 

granicą. 

 

 


