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Cele stowarzyszenia: 
Celem działania fundacji jest prowadzenie działalności użytecznej na rzecz ogół społeczności 
w zakresie: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, 

2. Działalności charytatywnej, 
3. Ochrony i promocji zdrowia, 
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
6. Działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
7. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem powiatu kolbuszowskiego, 
8. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
9. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
11. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
12. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą, 
13. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
14. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
15. Promocji i organizacji wolontariatu, 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizacja konferencji, odczytów, seminariów i szkoleń o tematyce gospodarczej 
celem ułatwienia, w szczególności przez osoby bezrobotne, rozpoczęcia działalności 
gospodarczej oraz umożliwienia utrzymania się rynku i dalszego rozwijania przez 
firmy istniejące, 

2. Doradztwa i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w celu rozwoju 
przedsiębiorczości, 

3. Doradztwo i pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie 
stosunków międzyludzkich, 



4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości celem 
tworzenia nowych miejsc pracy już istniejących, 

5. Organizacja konferencji, odczytów, seminariów i szkoleń o tematyce gospodarczej 
celem ułatwienia, w szczególności przez osoby bezrobotne, rozpoczęcia działalności 
gospodarczej oraz umożliwiania utrzymywania się na rynku i dalszego rozwijania 
przez firmy istniejące, 

6. Działalność charytatywna polegająca na prowadzeniu zbiórek środków rzeczowych i 
funduszy celem ich przekazania dla osób potrzebujących, 

7. Pomoc społeczna polegająca na przekazywaniu osobom potrzebującym pomoc 
żywnościowej i rzeczowej w postaci ubrań, środków czystości, itp.; 

8. Działalność wspomagająca edukację, 
9. Pomoc społeczna, 
10. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych, 
11. Wspieranie pozaszkolnych form edukacji, 
12. Wspieranie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych, 
13. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
14. Doradztwo i pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie 

stosunków międzyludzkich, 
15. Doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności Gospodarczej i zarządzania, 

w szczególności w celu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez 
pracy. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Nowak Ewa Zofia (Prezes Zarządu), Tylutki Adam (Rada Nadzorcza), Kurda Jan (Rada 
Nadzorcza), Pruchnik Andrzej (Rada Nadzorcza) 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Brak stosownej dokumentacji 
Likwidacja Stowarzyszenia: 

 


