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Nazwa Fundacji Centrum Animacji Społecznej w Cmolasie 

Siedziba i adres Fundacji 
Cmolas 273 
36-105 Cmolas 

Teren działalności Obszar Rzeczpospolitej Polskiej 

Data wydania 
postanowienia z sądu oraz 
wpis do rejestru 

10.10.2016r. 
Nr KRS 640839 

Cele Fundacji 

1. Prowadzenie działań na rzecz integracji oraz wsparcia 
społeczności lokalnej 

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia 
4. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 

zagrożonych utratą pracy oraz z niskimi kwalifikacjami 
5. Promocja, wspieranie i rozwój ekonomii społecznej 
6. Wspieranie rozwoju lokalnego oraz rozwoju kapitału 

społecznego 
7. Promocja zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości, 

edukacji, ochrony środowiska i ekologii 
8. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży 
9. Promocja oraz wsparcie wolontariatu 
10. Upowszechnianie i wspieranie działalności „Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej” oraz współpraca z „Caritas Polska” i „Caritas 
Internationalis” 

Sposoby realizacji celów 
Fundacji 

1. Udział w realizacji programów, których charakter jest zbieżny z 
celami fundacji 

2. Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów itp. 
3. Organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje dla różnych 

grup społeczno-zawodowych 
4. Poradnictwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i 

przekwalifikowania, prace interwencyjne i inne formy tworzenia 
miejsc pracy, staże i praktyki zawodowe 

5. Organizację pomocy charytatywnej i humanitarnej 
6. Współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i 

władzami lokalnymi 
7. Udzielanie wsparcia i pomocy w zakresie poradnictwa, szkoleń, 

doradztwa, pomocy finansowej i rzeczowej 
8. Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, 

artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych i starszych 

9. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez 
prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, integracyjnych, kolonii, 
półkolonii i innych form wypoczynku zorganizowanego oraz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych 

10. Organizowanie wycieczek turystycznych, obozów  edukacyjno-
sportowych i turnusów rehabilitacyjnych 
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11. Opracowanie i udostępnianie materiałów i programów 
promujących zdrowie 

12. Współpracę z podmiotami prowadzonymi przez „Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej” oraz z innymi organizacjami działającymi zgodnie z 
zasadami etyki katolickiej. 

Dane dotyczące składu 
zarządu 

1. Jakubowski Daniel - Prezes 
2. Wdowiak Ewelina - Sekretarz 
3. Tęcza Justyna - Wiceprezes 

Dane dot. sposobu 
reprezentowania Fundacji i 
zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa Prezes Zarządu lub z 
jego upoważnienia Członek Zarządu. 

Likwidacja Fundacji 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia jej celów, dla których 
została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków 
finansowych i majątku. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony 
przez Fundatora. Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się na 
rzecz „Caritas Diecezji Rzeszowskiej” 

Uwagi  


