
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Szczęśliwa Rodzina w Majdanie Królewskim 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-110 Majdan Królewski 
ul. Osiedle Podpasek 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczpospolita Polska 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
26.11.2007 r. 
KRS 0000293637 
Cele stowarzyszenia: 
Wspieranie wychowawczej i socjalizacyjnej funkcji rodziny, działalności na rzecz porządku i 
bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej człowieka i rodziny, 
pomoc społeczna-pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomocy 
pokrzywdzony dzieciom i młodzieży: działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w 
tym  działalność parorodzinna, wyrównywanie szans rozwojowych; ochrona i promocja 
zdrowia oraz zdrowego trybu życia; prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; wyrównywanie szans 
osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie zagrożonym ze strony mass-mediów i Internetu; 
upowszechnianie i ochrona wolności  oraz praw człowieka, działalność na rzecz ochrony 
godności kobiet i mężczyzny, swobód obywatelskich, a także na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami a społecznościami 
lokalnymi; upowszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym; działalność 
wspomagająca technicznie, organizacyjnie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo 
organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne; przedsięwzięcie zmierzające do poprawy i 
rozwoju infrastruktury dydaktycznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, sportowej i 
rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej. 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez 
wspieranie rozwoju człowieka i rodziny w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym: 

1. Prowadzenie działalności profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i 
opiekuńczo – wychowawczej oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego, oraz 
pedagogicznego. 

2. Organizowanie placówek dla osób uzależnionych, szczególnie dzieci i młodzieży, w 
tym ośrodków terapeutycznych, poradni, punktów konsultacyjnych, przedszkoli i 
świetlic. 

3. Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, prelekcji z zakresu 
profilaktyki patologii społecznych, szczególnie dotyczących przemocy i uzależnień. 

4. Organizowanie różnych form wypoczynków, w tym kolonii, obozów, półkolonii, 
rajdów, wycieczek. 

5. Prowadzenie ośrodków adopcyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, 
wychowawczych oraz ośrodków przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Organizowanie pomocy dla potrzebujących, chorych, starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych. 



7. Organizowanie zajęć edukacyjnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
prowadzenie wszelkiej działalności oświatowej. 

8. Działalność edukacyjna dla dorosłych, małżonków i rodziców. 
9. Organizowanie prelekcji, odczytów, kampanii  promocyjnych, sympozjów, klubów 

dyskusyjnych, kół zainteresowań, klubów seniora, grup artystycznych, drużyn i sekcji 
sportowych, zintegrowanie wspólnot, wystaw, pokazów, spotkań, mityngów i 
zgromadzeń, imprez kulturalnych, imprez sportowych, imprez integracyjnych. 

10. Organizowanie i prowadzenie treningów oraz warsztatów, zajęć o charakterze 
sportowym, kulturalno-oświatowym i turystycznym. 

11. Pomoc w poszukiwaniu pracy poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 
12. Organizowanie pomocy dobroczynnej dla osób zamieszkałych w kraju i dla osób 

narodowości polskiej, zamieszkałych za granicą, 
13. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej szczególnie, prasowej i 

dokumentacji, w tym produkcja programów radiowych i telewizyjnych. 
14. Monitorowanie stron internetowych pod względem bezpieczeństwa w sieci. 
15. Tworzenie i prowadzenie stron internetowych. 
16. Działalność wydawniczą, obejmującą czasopisma i publikację książkowe. 
17. Współpraca za szkołami, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, 

pozarządowymi, władzami samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, grupami 
formalnymi oraz ruchami i innymi grupami nieformalnymi działającymi zgodnie z 
ideą Stowarzyszenia. 

18. Prowadzenie programów naukowych, stypendialnych, staż dla osób ubogich, 
zdolnych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

19. Pomoc finansową i rzeczową osobom i rodzinom potrzebującym, w tym dożywotnie, 
w oparciu, m.in., o środki finansowe i rzeczowe pozyskiwane na cele ze zbiórek 
publicznych, aukcji, konkursów i loterii, organizowanie zgodnie z przepisami prawa. 

20. Roboty budowlane, wyposażenie obiektów infrastruktury towarzyszącej w 
instytucjach tworzących system oświaty, pomocy społecznej, np. przedszkola, 
internaty, świetlice, obiekty sportowe, stołówki, domy pomocy społecznej, środki 
wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, środki adopcyjno – opiekuńczo, 
stadiony, boiska i inne obiekty. 

21. Konserwacje, renowacje, rewaloryzacje obiektów dziedzictwa kulturowego oraz 
monitoring, zabezpieczenie i wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z 
otoczeniem. 

22. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami państwowymi i społecznymi 
oraz instytucjami, osobami prawnymi, osobami fizycznymi realizującymi cele 
statutowe Stowarzyszenia. 

23. Występowanie z wnioskami i postulatami w zakresie działalności statutowej 
skierowanymi do władz państwowych i samorządowych oraz innymi instytucjami. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Dariusz Bździkot (Prezes Zarząd), Anna Sęczyk (Zastępca Prezesa Zarządu), Andrzej Sus 
(Sekretarz), Aneta Sałek (Skarbnik). 
Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 



Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, zwołuje 
Walne Zebranie Członków i Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, przygotowuje 
jednoroczne programy działania Stowarzyszenia i programów finansowania Stowarzyszenia, 
sporządza coroczne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i sprawozdania finansowe, 
powołuje i odwołuje Przewodniczących Okręgów Stowarzyszenia, powołuje, rozwiązuje, 
wyznacza i zmienia terytorialny zasięg działania oraz określa w formie regulaminu 
podstawowe zasady i kierunki działania Okręgów Stowarzyszenia, przyjmuje osoby fizyczne i 
prawne w poczet członków Stowarzyszenia, uchwał i zmienia wysokość rocznej składki 
członkowskiej, podejmują uchwały o ustaniu członkowstwa w Stowarzyszeniu, wykonuje 
inne czynności i zadania nie zastrzeżone do kompetencji innych Władz Stowarzyszenia. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 

 


