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Nazwa stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Nasze Marzenia w Kolbuszowej 

Siedziba i adres 

stowarzyszenia  
36-100 Kolbuszowa 

ul. Gabriela Narutowicza 6 

Teren działalności  Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem terenu 

Gminy Kolbuszowa oraz, z zachowaniem obowiązujących 

przepisów, terytoria innych państw. 

Data wydania 

postanowienia sądu oraz 

nr. wpisu do rejestru  

(poz.) 

04.11.2019 

KRS - 811085 

Cele Stowarzyszenia  1. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie działalności 

społecznej instytucji szkolnych i pozaszkolnych, żłobków 

oraz instytucji społeczno- pedagogicznych wspierających 

wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży 

2. Inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacji i 

wychowania, wspieranie szkolnictwa, i rozwoju zasobów 

ludzkich 

3. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji, wzbogacania 

bazy lokalowej i dydaktycznej oraz podnoszenia poziomu 

usług świadczonych w prowadzonych lub współpracujących 

instytucjach 

4. Stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju 

psychoruchowego dziecka, w tym likwidowaniu barier 

architektonicznych  

5. Dofinansowanie zajęć wyrównawczych, korekcyjno- 

kompensacyjnych, dziecka, terapeutycznych oraz 

profilaktycznych na rzecz dzieci 

6. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu uzdolnień, rozwijaniu 

talentów artystycznych, dążeniu do rozwijania twórczych i 

indywidualnych osobowości, z uwzględnieniem ochrony 

praw dziecka 

7. Uczestniczenie w życiu kulturalno- społecznym miasta i 

powiatu kolbuszowskiego 

8. Organizowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania 

wolnego czasu 

9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz turystyki i 

rekreacji  

10. Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, oraz łagodzenie 

ich skutków 

12. Działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją, 

wykluczeniem społecznym i cyfrowym 

13. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i 

ekologii 

14. Wspieranie rozwoju demokracji obywatelskiej, patriotyzmu, 

inicjatyw lokalnych i aktywności społecznej mieszkańców  

15. Działalność charytatywna i organizowanie wolontariatu  

16. Szerzenie tematyki europejskiej i współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na terenie Polski i poza 

granicami kraju 

17. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego 

18. Prowadzenie działalności wydawniczej, kampanii 

promocyjno- informacyjnych i stron internetowych 
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19. Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i 

doradczej 

20. Sporządzanie badań ewaluacyjnych, prognoz i raportów 

dotyczących rozwoju społeczno- gospodarczego  

21. Podejmowanie działań wspierających rozwój gospodarczy, 

przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy 

22. Budowanie partnerstwa z podmiotami sektora publicznego, 

społecznego i gospodarczego 

23. Tworzenie, promocja i realizacja programów  mających na 

celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (w tym osób 

niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym) 

Sposoby realizacji celów  1. Prowadzenie instytucji na rzecz dzieci i młodzieży na 

zasadach prawem przewidzianych 

2. Tworzenie i prowadzenie innych instytucji typu: świetlice, 

żłobki, lokalne centra rozwoju i edukacji, instytucje opieki 

zdrowotnej, kluby dla dzieci młodzieży i dorosłych 

mieszkańców 

3. Udział w tworzeniu systemu edukacyjnego i 

metodologicznego w celu poprawy warunków kształcenia 

4. Wspomaganie instytucji oświatowych i innych instytucji 

społeczno- kulturalnych w zakresie utrzymania i 

modernizacji obiektów  

5. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wiejskiej w 

wyrównywaniu szans edukacyjnych 

6. Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk, wycieczek, 

wyjazdów edukacyjnych, konkursów, imprez kulturalnych i 

sportowo- rekreacyjnych i wymiany międzynarodowej 

7. Organizowanie konferencji, pogadanek edukacyjnych, 

warsztatów, kursów i szkoleń, oraz lokalnych spotkań z 

mieszkańcami 

8. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych  

9. Badanie potrzeb i opinii mieszkańców 

10. Wdrażanie programów profilaktycznych, pomocowych, 

aktywizacyjnych 

11. Pozafinansowe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji życiowej, osób zagrożonych marginalizacją i 

wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie 

instytucjonalnych i doradczo- konsultacyjnych form pomocy 

12. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, 

publikacji, biuletynów, czasopism 

13. Współpracę z organami samorządu terytorialnego, oraz z 

podległymi publicznymi jednostkami organizacyjnymi 

14. Współpracę z organizacjami i instytucjami w tym poza 

samorządowymi, działającymi na terenie kraju i z zagranicą 

15. Pozyskiwanie środków unijnych, dotacji od samorządu 

lokalnego oraz innych instytucji publicznych na realizację 

celów statutowych 

16. Gromadzenie funduszy na działalność statutową 

Stowarzyszenia 

17. Pozyskiwanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób 

prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność 

prawną 

18. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: 
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organizowanie kwest pieniężnych, aukcji, organizowanie 

zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie 

sponsorów okolicznościowych i stałych 

19. Podejmowanie innych form zgodnych z przyjętymi 

przedsięwzięciami, jakie okażą się celowe dla realizacji 

statutowej działalności 

Dane dotyczące składu 

Zarządu 

1. Bożena, Mariola Samojedny – Prezes Zarządu 

2. Anna Stępień – Wiceprezes Zarządu 

3. Edyta, Maria Niemczyk- Szczur – Członek Zarządu 

4. Elżbieta Mikołajczyk – Członek Zarządu 

Organ nadzoru Komisja rewizyjna: 

1. Kazimiera Rudna 

2. Anna Szymanek- Kostrząb 

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

stowarzyszenia i 

zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli 

oraz pism i dokumentów w przedmiocie praw majątkowych 

upoważnieni są łącznie Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia albo 

łącznie Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia i Członek 

Zarządu. 

Likwidacja 

Stowarzyszenia  
Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

Uwagi   

 

 


