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1.  
Celami działania Stowarzyszenia jest: działalność na rzecz 
rozwoju społecznego, gospodarczego, sportowego, 
edukacyjnego oraz kulturalnego.  

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób. 

2. Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw 
dziecka. 

3. Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. 

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym. 

5. Działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy. 

7. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i 
jego negatywnym skutkom. 

8. Wspieranie grup szczególnego ryzyka. 
9. Udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa. 

10. Działalności charytatywne. 
11. Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

12. Ochrona i promocja zdrowia. 
13. Integracja i reintegracja na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 
14. Integracja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych. 
15. Działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn. 
16. Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym. 
17. Zwiększenie dostępu do edukacji – 

promocja kształcenia przez całe życie. 
18. Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. 

19. Działalność wspomagająca rozwój 
technik, wynalazczości i innowacyjności 
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej. 

20. Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych. 

21. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie. 

22. Wypoczynek dzieci i młodzieży. 
23. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego. 
24. Promocja zdrowia, aktywność fizyczna i 

sportu. 
25. Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 
26. Turystyka i krajoznawstwo. 
27. Porządek i bezpieczeństwo publiczne. 
28. Działalność na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 
i współpracy miedzy społeczeństwami. 

29. Promocja i organizacja wolontariatu. 
30. Wspieranie działań samorządu 
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terytorialnego. 
31. Troska o rozwój wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych członków 
Stowarzyszenia.  

2.  
Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska. 

3.  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) opracowanie i realizację programów 
pomocy skierowanych do rodzin i osób 
w trudnej sytuacji materialnej, 
życiowej, 

2) opracowanie i realizację programów 
pomocy skierowanych do dzieci i 
młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji 
materialnej bądź życiowej, 

3) opracowanie i realizację programów 
aktywizacji zawodowej i społecznej na 
rzecz włączenia społecznego oraz na 
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 

4) opracowywanie i realizację programów 
pomocy odpowiadających na aktualne 
problemy społeczne, prowadzenie 
badań społecznych,  

5) organizację wypoczynku oraz zajęć 
edukacyjnych, rekreacyjnych, 
kulturalnych, sportowych i innych dla 
dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej 
sytuacji materialnej bądź życiowej, 

6) działalność szkoleniową mającą na celu 
wdrożenie programów Stowarzyszenia 
przez inne osoby i podmioty, 

7) ułatwianie aktywności społecznej i 
zawodowej osób objętych programami 
pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, 
staże, poradnictwo i inne narzędzia i 
formy wsparcia, 

8) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z 
uczestnikami programów pomocy, 

9) przygotowanie i rozwój narzędzi 
informatycznych wspierających 
realizację programów pomocy, 

10) działania na rzecz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i 
obywatelskiego, 

11) rozwijanie wolontariatu i tworzenie 
centrum wolontariatu: organizację 
szkoleń, warsztatów, spotkań dla 
wolontariuszy, tworzenie bazy danych 
wolontariuszy, 

12) organizowanie konferencji, 
seminariów, warsztatów, spotkań 
dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w 
tym zagranicznych, 

13) samodzielne lub łączne z innymi 
podmiotami prowadzenie projektów i 
działań realizujących cele 
Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz 
badań społecznych, 

14) powoływanie lub wspieranie powstania 
grup roboczych przy Stowarzyszeniu, 
których celem jest prowadzenie działań 
w zakresie celów Stowarzyszenia, 

15) przekazywanie dotacji i darowizn dla 
osób fizycznych, osób prawnych lub 
innych jednostek posiadających 
zdolność prawną, 

16) przyznawanie stypendiów 
umożliwiających podejmowanie przez 
ich beneficjentów konkretnych działań 
leżących w zakresie celów 
Stowarzyszenia, 

17) ustanawianie i przyznawanie nagród, 
wyróżnień, odznak i medali 
honorowych według ustalonych przez 
Stowarzyszenie kryteriów za 
działalność zbieżną z celami i 
wartościami promowanymi przez 
Stowarzyszenie, 



18) organizowanie imprez, koncertów, gal, 
konkursów i innych imprez mających na 
celu promocję działalności statutowej 
Stowarzyszenia, 

19) rozpowszechnianie idei programów 
pomocowych oraz wolontariatu w 
środkach masowego przekazu, poprzez 
organizowanie i przeprowadzanie 
kampanii promocyjno-informacyjnych, 

20) działalność wydawniczą oraz medialną 
w zakresie wszystkich dostępnych 
środków masowego przekazu oraz 
masowego komunikowania, 

21) wymianę i edukację kulturalną, 
22) współpracę międzyregionalną i 

międzynarodową z innymi osobami i 
podmiotami, 

23) współpracę ze szkołami, uczelniami 
wyższymi, 

24) współpracę z samorządami, mediami i 
organizacjami pozarządowymi, 

25) współpracę z podmiotami 
prowadzącymi działalność zbieżna z 
celami Stowarzyszenia. 

26) współpracę z osobami fizycznymi 
wykazującymi zainteresowanie celami 
Stowarzyszenia, 

27) prowadzenie własnej działalności 
charytatywnej poprzez: organizowanie 
kwest pieniężnych, organizowanie 
zbiórek pieniężnych w kraju i za 
granicą, pozyskiwanie sponsorów 
okolicznościowych i stałych, 

28) tworzenie sieci i narzędzi służących 
rozwojowi partnerstw wspierających 
działalność statutową Stowarzyszenia, 
w tym zagranicznych, 

29) działania na rzecz rozwoju kultury 
fizycznej, 

30) pozyskiwanie środków finansowych i 
rzeczowych oraz usług 
wspomagających działania zgodnie ze 
statutowymi celami Stowarzyszenia. 

 
  

 


