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Cele stowarzyszenia  Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie 
ważnych społecznie, wielopłaszczyznowych działań na rzecz 
kobiet, dzieci i młodzieży, społeczności wiejskiej i lokalnej a w 
szczególności: 
1. Działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, 
wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia, a także 
promocja zdrowia – wśród społeczności wiejskiej i lokalnej. 
2.  Obrona praw,, reprezentowanie interesów i działania na rzecz 
poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet – szczególnie 
wiejskich i ich rodzin. 
3. Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet. 
4. Propagowanie wspiera wspieranie na rzecz udziału kobiet w 
życiu publicznym.  
5. Upowszechnianie działań proekologicznych i prozdrowotnych, 
ochrony i promocji zdrowia. 
6.  Integracja środowisk kobiecych poprzez aktywność kulturalną, 
rekreacyjną i towarzyską. 
7. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi 
zainteresowań i uzdolnień wśród kobiet, dzieci i młodzieży, 
zwiększenia uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, 
kultywowanie folkloru i sztuki ludowej, podtrzymywanie tradycji 
regionu, krzewienie kultury. 
8. Aktywizowanie mieszkańców do działania na rzecz rozwoju 
środowiska wiejskiego, promowanie wsi i regionu. 
9. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy 
pomocowych. 
10. Działalność charytatywna i pomoc społeczna. Poprawa jakości 
życia kobiet i ich rodzin. 

 
Sposoby realizacji celów 
stowarzyszenia 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) Współpracę ze społecznością lokalną w zakresie 

przedsięwzięć z dziedzin: oświata, dobroczynność, 
edukacja, kultura, ochrona społeczna, sprawy 
obywatelskie, pomoc społeczna. 

2) Współdziałanie z państwowymi, samorządowymi, 
związkami, społecznymi, spółdzielczymi, 
wyznaniowymi, prywatnymi instytucjami oraz 
środkami masowego przekazu. 

3) Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów 
edukacyjnych, zajęć imprez kulturalnych, obozów 
sportowych, turystycznych i wyjazdów. 

4) Działalność na rzecz rozwoju turystki wiejskiej, w tym 
agroturystyki. 

5) Poprowadzenie działalności wydawniczej. 
6) Wspieranie aktywnego uczestnictwa osób 

mieszkających na wsi w Unii Europejskiej. 



7) Prowadzenie działalności członkinie Stowarzyszenia 
po przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i 
towarzyską, organizowanie wzajemnego wsparcia i 
wymiany doświadczeń. Wspieranie rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej. 

8) Podejmowanie w ramach obowiązujących przypisów 
wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi. 

9) Promowanie idei Stowarzyszenia poprzez 
zamieszczanie Informacji o jego działaniu w 
Internecie. 

10) Organizowanie imprez charytatywnych w celu 
pozyskiwania środków finansowych na działalność 
statutową.  

11) Organizowanie różnego rodzaju form wypoczynku dla 
dzieci i dorosłych oraz promowanie równowagi 
pomiędzy pracą a wypoczynkiem. 

12) Inne działania sprzyjające rozwoju statutowych celów 
Stowarzyszenia. 

Dane dotyczące składu zarządu Bożena Mielczarek – prezes zarządu 
Edyta Zdyrska – wiceprezes zarządu 
Halina Urban – sekretarz zarządu 
Elżbieta Wyprało – skarbnik zarządu 
Wanda Mikoś – członek zarządu  

Dane dot. sposobu 
reprezentowania 
stowarzyszenia i zaciąganie 
zobowiązań majątkowych  

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie 
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na 
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem 
Członków Stowarzyszenia 

Likwidacja stowarzyszenia 1. Uchwalenie statusu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o 
rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków 
wymaga kwalifikowanej większości 2/3głosów, przy obecności co 
najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne 
Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji 
oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji 
Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 189 Nr 20, Póz. 104z 
późniejszymi zmianami).  

Uwagi   
 
 


