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organizacja pożytku publicznego:
opis zakresu działalności

NIE
Zakres działalności stowarzyszenia:
1.
Tworzenie, wspieranie i prowadzenie ośrodków kultury
działających na styku sztuki z codziennością, monitorujących
współczesne zjawiska artystyczne, ale i też pełniących funkcję
edukacyjną .
2.
Stworzenie forum do wymiany myśli, idei, projektów
wzbogacających społeczno-kulturalne
3. Wspieranie twórców prowadzących działalność artystyczną
4. Wspieranie inicjatyw prospołecznych, a w szczególności
tych, które są ukierunkowane na środowiska zagrożone
społecznymi patologiami i wykluczeniem społecznym
5.
realizacja zadań związanych z dożywianiem osób
bezdomnych oraz dzieci i młodzieży ze środowisk
patologicznych lub zagrożonych patologią i wykluczeniem.
6.
Budowanie świadomości społecznej opartej na
poszanowaniu odmienności (rasowej, kulturowej, seksualnej,
wyznaniowej i światopoglądowej) i wzajemnej pomocy.
7. ochrona zabytków oraz opieka nad zabytkami
8.
wspieranie działań rekreacyjnych, sportowych i
turystycznych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w tym
seniorów oraz osób niepełnosprawnych
9. aktywne przeciwdziałanie analfabetyzmowi w środowisku
społecznym
10. aktywna ochrona środowiska naturalnego oraz terenów
chronionych jak NATURA 2000 oraz gatunków chronionych
11. szerzenie edukacji ekologicznej
12. upowszechnianie tradycji ludowych oraz muzyki i sztuki
folklorystycznej
13. upowszechnianie oraz szerzenie idei patriotycznych oraz z
zakresu społeczeństwa obywatelskiego, w tym budowanie sieci
integracyjnej pomiędzy środowiskiem wojskowym a cywilnym
14. działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także
działania wspomagające rozwój demokracji;
15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności

lokalnych;
16. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze
środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych;
17.
upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów
konsumentów;
18. promocja i organizacja wolontariatu.

Obszar działalności organizacji
- pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- edukacja,
- sport, rekreacja, turystyka, krajoznawstwo,
- ekologia i ochrona zwierząt,
- działalność na rzecz seniorów,
- kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej.

