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Lp. Nazwa organizacji Miejscowoś

ć 

Adres organizacji 

nr tel./fax 

Przedstawiciel Zakres działania Informacje 

dodatkowe 

1. Stowarzyszenie 

Przeciwdziałające 

Patologiom 

Społecznym „Zdrowy 

Tumlin”  

 

Tumlin-

Wykień  

 

Tumlin-Wykień 40 

26-085 Miedziana Góra 

41 303-15-26 

swietlicatumlin@op.pl 

Otolia Pająk 

 

 

1.Promocja i profilaktyka antyuzależnieniowa 

2.Organizacja życia społecznego 

mieszkańców, a w szczególności czasu 

wolnego dzieci i młodzieży 

3.Inicjowanie życia kulturalnego 

mieszkańców, organizacja imprez 

kulturalnych promujących zdrowy styl życia 

4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców  

5. Inicjowanie rozwoju zawodowego                      

i kulturalnego mieszkańców  

6. Rozwój turystyczny i gospodarczy 

 

 

2. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci i 

Przeciwdziałania 

Patologiom 

Społecznym 

„PLUSIK” 

 

Kostomłoty 

Drugie 

Kostomłoty Drugie 

„Stara Plebania” 

ul. Kościelna2a 

26-085 Miedziana Góra 

Krystyna Zapała 

889-338-766 

stowarzyszenieplusik@op.pl 

 

 

1.Organizacja czasu wolnego dzieci                         

i młodzieży 

2.Inicjowanie życia kulturalnego poprzez 

organizowanie imprez promujących zdrowy 

styl życia 

3.Inicjowanie i profilaktyka 

antyuzależnieniowa 

4.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

wychowanków 

5. Łagodzenie niedostatków wychowawczych 

w rodzinie i eliminowanie zaburzeń 

zachowania 

6.Zapewnienie fachowej opieki 

wychowawczej i pedagogicznej 

7.Tworzenie warunków do nauki własnej                            

i pomocy w nauce 

 

mailto:stowarzyszenieplusik@op.pl
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8.Integrowanie dzieci i młodzieży w grupach 

wiekowych i pomiędzy 

3. Forum Inicjatyw 

Gospodarczych Gminy 

Miedziana Góra 

 

Miedziana 

Góra 

ul. Urzędnicza 18 

26-085 Miedziana Góra 

Ryszard Antoni Żelazny 

605-855-033 

1.Promocja Gminy Miedziana Góra i Regionu 

Świętokrzyskiego 

2.Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury 

Gminy Miedziana Góra 

3.Wspieranie inicjatyw mających na celu 

rozwój bazy usługowej, turystycznej                        

i sportowej Gminy Miedziana Góra    

4.Wspieranie działań i inicjatyw mających       

na celu ochronę środowiska naturalnego 

5.Współpraca z organizacjami krajowymi             

i zagranicznymi w zakresie wymiany 

doświadczeń gospodarczych 

 i samorządowych 

6.Inicjatywa w pozyskiwaniu środków 

finansowych w kraju i za granicą na cele 

rozwoju gminy i lokalnej społeczności 

 

4. Gminny Klub 

Sportowy „Gród 

Ćmińsk”  

 

Ćmińsk Ćmińsk ul. 

Świętokrzyska 61  

26-085 Miedziana Góra 

Tomasz Bucki 

535 124 168 

tomekbucki@vp.pl 

1.Propagowanie i organizowanie wychowania 

fizycznego i sportu 

2.Stwarzanie swym członkom odpowiednich 

warunków do uprawiania wychowania 

fizycznego i sportu 
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5. Gminny Klub 

Sportowy „Gród 

Ćmińsk”  

 

Ćmińsk Ćmińsk ul. 

Świętokrzyska 61  

26-085 Miedziana Góra 

Jarosław Głuszek 

609259178 

rafmeister87@gmail.com 

1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe 

podnoszenie jego poziomu 

2. Organizacja masowych imprez 

rekreacyjnych oraz turystycznych 

3. Dbanie o rozwój bazy sportowo-

rekreacyjnej. Czynny udział w życiu 

kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz 

podnoszenie poziomu kulturalnego                         

i sportowego członków. 

4. Promocja Gminy Miedziana Góra 

 

6. Ochotnicza Straż 

Pożarna w Ćmińsku 

 

Ćmińsk Ćmińsk ul. Strażacka 2 

26-085 Miedziana Góra 

 Ireneusz Żak 

501-010-474 

 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  

w tym zakresie z instytucjami 

 i stowarzyszeniami 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, 

zagrożeń ekologicznych związanych 

 z ochroną środowiska oraz innych klęsk                

i zdarzeń 

3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 

oraz sposobach ochrony przed nimi 

4.Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu 

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowej i rozrywkowej 

5.Uczestnictwo i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych  

i przedstawicielskich 
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6.Wykonywanie innych zadań wynikających   

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz 

niniejszego statutu  

 

7. Ochotnicza Straż 

Pożarna w  

Miedzianej Górze 

 

Miedziana 

Góra 

 

ul. Urzędnicza 10 

26-085 Miedziana Góra 

Bogdan Sobczyk 

602-369-548 

 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  

w tym zakresie z instytucjami 

 i stowarzyszeniami 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, 

zagrożeń ekologicznych związanych 

 z ochroną środowiska oraz innych klęsk                

i zdarzeń 

3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 

oraz sposobach ochrony przed nimi 

4.Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu 

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowej i rozrywkowej 

5.Uczestnictwo i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych                                        

i przedstawicielskich 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających    

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz 

niniejszego statutu  
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8. Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Kostomłotach Drugich 

 

Kostomłoty 

Drugie 

Kostomłoty Drugie, ul.  

Starowiejska 139 

26-085 Miedziana Góra 

  1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  

w tym zakresie z instytucjami 

 i stowarzyszeniami 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, 

zagrożeń ekologicznych związanych 

 z ochroną środowiska oraz innych klęsk               

i zdarzeń 

3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 

oraz sposobach ochrony przed nimi 

4.Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu 

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowej i rozrywkowej 

5.Uczestnictwo i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych                                        

i przedstawicielskich 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających z 

przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz 

niniejszego statutu  

 

 

 

9. Ochotnicza Straż 

Pożarna w  

Bobrzy 

 

Bobrza 26-085 Miedziana Góra 

Bobrza Nr 39 A 

Rafał Banaś 

661214635 

banas.stanislaw@gmail.com 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  

w tym zakresie z instytucjami 

 i stowarzyszeniami 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, 

zagrożeń ekologicznych związanych 
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 z ochroną środowiska oraz innych klęsk               

i zdarzeń 

3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 

oraz sposobach ochrony przed nimi 

4.Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu 

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowej i rozrywkowej 

5.Uczestnictwo i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych                                        

i przedstawicielskich 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających     

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz 

niniejszego statutu  

 

 

10. Lokalna Grupa 

Działania „Dorzecze 

Bobrzy” 

 

Kostomłoty 

II 

Kostomłoty II 

ul. Kościelna 2a 

26-085 Miedziana Góra 

 

Jarosław Wałek 

41 303 22 44 

dorzeczebobrzy1@wp.pl 

1. Opracowanie Zintegrowanej Strategii 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW)                

i Lokalnej Strategii Rozwoju  w rozumieniu 

przepisów SPO, dla obszaru gmin Miedziana 

Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn i 

Zagnańsk, 

2. Wspieranie działań na rzecz realizacji 

ZSROW dla obszaru gmin, o których mowa            

w pkt 1, 

3. Promocję obszarów wiejskich położonych              

w gminach, o których mowa  w pkt 1, 

4. Mobilizowanie ludności do wzięcia 

aktywnego udziału  w procesie rozwoju 
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obszarów wiejskich położonych  w gminach,     

o których mowa  w pkt 1, 

5. Upowszechnianie i wymianę informacji         

o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich położonych    

w gminie / gminach, o których mowa w pkt 1. 

6. Wspieranie wszelkich działań 

prorozwojowych dla obszaru gmin,o których 

mowa w pkt 1 

11. Koło Gospodyń 

Wiejskich 

„Macierzanka” 

 

Miedziana 

Góra 

Ul. Urzędnicza 18 

26-085 Miedziana Góra 

 

Wanda Toporek 

506098991 

wandatop@onet.eu 

 

 

1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju 

Gminy Miedziana Góra, 

2. Wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego                                 

w środowiskach lokalnych, 

3. Popularyzowanie wartości narodowych                          

i patriotycznych, 

4. Kultywowanie tradycji ludowej                            

i regionalnej, 

5. Promowanie walorów  i dorobku 

gospodarczego Gminy Miedziana Góra, 

6. Aktywizacja środowiska lokalnego, 

7. Integracja społeczna oraz rozwój kontaktów                    

i współpracy między społecznościami. 

 

 

12. Koło Wędkarskie 

Fundament 

 

Ćmińsk Ćmińsk ul. Strażacka 2 

26-085 Miedziana Góra 

Stanisław Naporowski 

41 3034881 

1. Propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego        

i sportowego,  

2. Kształtowanie etyki wędkarskiej,  

3. Ochrona i kształtowanie środowiska 

naturalnego,  
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4. Pozyskiwanie terenów wędkarskich, 

zarybianie  i prowadzenie gospodarki rybacko-  

wędkarskiej, 

5. Nawiązywanie  i rozwijanie współpracy           

z  innymi organizacjami wędkarskimi                 

na terenie kraju i za granicą. 

 

13. Stowarzyszenie 

Rozwoju Sołectwa 

Kostomłoty Pierwsze 

„Przemienienie” 

 

Kostomłoty 

Pierwsze 

Kostomłoty Pierwsze, 

ul. Podmiejska 142  

26-085 Miedziana Góra 

Jerzy Wójcik 

666 281 297 

 

jw@volumetric.pl 

1. Wspieranie wszechstronnego  

i zrównoważonego rozwoju społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego sołectwa 

Kostomłoty I i okolic, 

2. Wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym, 

3. Promocja kultury fizycznej, sportu                      

i turystyki, 

4. Ułatwienie swoim członkom kontaktów 

 z organizacjami krajowymi                                         

i międzynarodowymi  o podobnym profilu 

działania. 

 

14. Stowarzyszenie na 

Rzecz  

Rozwoju Wsi 

Porzecze „Przyszłość” 

 

Porzecze Porzecze 22 

26-085 Miedziana Góra 

Ryszard Kasprzyk 

691 965 316 

spporzecze@wp.pl 

1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju 

turystycznego          

i gospodarczego miejscowości Porzecze oraz 

Gminy Miedziana Góra, 

2. Wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego                                

w środowiskach lokalnych, 

3. Promocja i profilaktyka antyuzależnieniowa, 

4. Organizacja życia społecznego 

mieszkańców, 
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a w szczególności czasu wolnego dzieci                

i młodzieży, 

5. Inicjowanie życia kulturalnego 

mieszkańców, organizacja imprez 

kulturalnych promujących zdrowy styl życia, 

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców, 

7. Popularyzowanie wartości narodowych         

 i patriotycznych, 

8. Kultywowanie tradycji ludowej                            

i regionalnej, 

9. Promowanie walorów  i dorobku 

gospodarczego Gminy Miedziana Góra, 

10. Aktywizacja środowiska lokalnego, 

poprzez inicjowanie rozwoju zawodowego                          

i kulturalnego mieszkańców 

11. Integracja społeczna oraz rozwój 

kontaktów i współpracy między 

społecznościami. 

 

15. Stowarzyszenie 

„Czysta Wieś” 

 

Ćmińsk Ćmińsk,  

ul. Świętokrzyska 61 

26-085 Miedziana Góra 

Małgorzata Żelazko 

695261833 

 

gosia817@poczta.fm 

1. Wspieranie lokalnych inicjatyw 

dotyczących budowy lub modernizacji 

infrastruktury lokalnej, w szczególności 

wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej, 

2. Działania umożliwiające rozwój 

infrastruktury turystycznej, 

3. Działania wspomagające rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

4. Działania wspomagające rozwój wspólnot 

 i społeczności lokalnych, 
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5. Nauka edukacja, oświata i wychowanie, 

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury                

i tradycji, 

7. Upowszechnianie i rozwijanie kultury 

regionalnej. 

16. Stowarzyszenie 

Wsparcia 

Obywatelskiego 

„JACY-  

TACY” 

 

Ćmińsk Ćmińsk, ul. Światełek 

17, 

26-085 Miedziana Góra 

Piotr Rogula 

792 280 886 

 

509 121 636 

 

 

 

609 025 545 

1.Szerzenie wśród obywateli wiedzy 

prawniczej, 

2.Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji 

prawnej, 

3.Działanie na rzecz mniejszości społecznych, 

4.Wspieranie oddolnych inicjatyw 

edukacyjnych na rzecz mieszkańców na 

obszarach wiejskich, 

5.Udzielanie pomocy, w tym pomocy prawnej 

i rachunkowej osobom fizycznym i innym 

podmiotom, 

6.Pomoc w edukacji młodzieży uczącej 
zakresu przedmiotów szkolnych i wiedzy 

obywatelskiej, 

7.Działanie na rzecz transparentności i 

racjonalności działań organów 

administracyjnych oraz jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

17. Grupa Historyczna 

„Hakownica” 

 

Ćmińsk Ćmińsk,  

ul. Świętokrzyska 41, 

26-085 Miedziana Góra 

 1.Propagowanie zrównoważonego rozwoju 

regionu 

2.Działanie na rzecz rozwoju gminy, powiatu, 

województwa, szczególnie miejscowości 

Bobrza, Ćmińsk, Zagnańsk, Miedziana Góra 
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3.Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie 

kowalstwa oręża polskiego oraz pokazy 

historyczne 

4.Promocja i popieranie aktywnej formy 

spędzania wolnego czasu 

5.Rozwój Stowarzyszenia   w kierunku oręża i 

rzemiosła historycznego 

6. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji  

i doświadczeń pomiędzy osobami i 

instytucjami zainteresowanymi 

7.Wspieranie festynów oraz innych imprez 

kulturalnych 

8. Pielęgnowanie historycznych wartości 

9. Prowadzenie działalności w kierunku 

propagowania wiedzy o rzemiosłach 

artystycznych oraz zawodach ginących 

 

18. Stowarzyszenie 

„Edukacja i Rozwój” 

 

 Porzecze 22 41 3030490 

 

Marzena Staniec 

 

693 031 855 

spporzecze@wp.pl 

1.Prowadzenie przedszkola 

2. Działania na rzecz poprawy sytuacji 

edukacyjnej dzieci  i młodzieży 

3. Działania na rzecz poprawy szans 

edukacyjnych dzieci   i młodzieży 

4. Wspomaganie  i ukierunkowanie rozwoju 

dziecka zgodnie z jego wrodzonymi i 

potencjalnymi możliwościami 

5. Organizowanie imprez  i wydarzeń 

artystycznych 

6. Przygotowanie dzieci do nauk szkolnych 

7. Organizowanie imprez sportowych i 

organizacja zagospodarowania czasu wolnego 
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8. Wychowanie w duchu tolerancji, 

patriotyzmu  i poszanowania wartości 

9. Aktywizowanie  i integrowanie 

mieszkańców gminy Miedziana Góra 

10. Propagowanie zrównoważonego rozwoju 

regionu 

11. Działanie na rzecz rozwoju gminy, 

powiatu, województwa 

12. Edukacja dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym  i przedszkolnym 

13. Wspieranie wszechstronnego                              

i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego    i gospodarczego wioski 

14. Organizowanie przedsięwzięć z zakresu 

oświaty, wychowania, opieki i profilaktyki. 

 

19. Stowarzyszenie 

Spektrum Możliwości  

 

Miedziana 

Góra 

Ul. Spokojna 11, 26-05 

Miedziana Góra 

Piotr Popiel 

662 105 788 

 

884 986 600 

 

spektrum.mozliwosci@gmai

l.com 

1.Promowanie regionu, kultury ludowej, 

lokalnych tradycji i atrakcji. 

2.Wspieranie inicjatyw społecznych                          

i gospodarczych wsi. 

3.Wspieranie dobroczynności i działań 

humanitarnych. 

4.Działania na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego. 

5.promowanie zdrowego trybu życia oraz 

podejmowanie inicjatyw  w zakresie rozwoju 

sportu. 

6.Wspieranie podstawowych funkcji rodziny. 

7.Aktywizacja ludzi starych i integracja. 

8.Rozwiązywanie problemów dzieci                       

i młodzieży. 
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9.wyrównywanie szans edukacyjnych oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu       

i patologiom. 

 

20. Uczniowski Klub 

Sportowy przy 

Zespole Szkół w 

Kostomłotach Drugich 

Kostomłoty 

Drugie 

Kostomłoty Drugie Marek Karlikowski 

501 176 141 

szkoly.kostomloty@interia.

pl 

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego 

życia sportowego uczniów w oparciu                     

o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły 

oraz pomoc organizacyjną i materialną 

rodziców i sympatyków klubu, 

2.Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze miasta Kielce         

i poza nim, 

3.Organizowanie zajęć sportowych dla 

uczniów szkół w celu wszechstronnego 

rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej 

4.Organizowanie uczniom wszystkich klas 

różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego, 

5.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru 

poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu 

 

21. Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Radość” przy Szkole 

Podstawowej w 

Porzeczu w Porzeczu 

  Stanisław Ciosek 

606 518 581 

stanislaoc@wp.pl 

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego 

życia sportowego uczniów w oparciu                    

o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły 

oraz pomoc organizacyjną i materialną 

rodziców i sympatyków klubu, 

2.Uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze miasta Kielce          

i poza nim, 
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3.Organizowanie zajęć sportowych dla 

uczniów szkół w celu wszechstronnego 

rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej 

4.Organizowanie uczniom wszystkich klas 

różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego, 

5.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru 

poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych Klubu 

22. Fundacja 

Świętokrzyska 

Społeczność 

  Sławomir Czoków 

887 020 804 

 

kontakt@fantazja-

cminsk.com 

1.Wspieranie aktywnych form integracji 

społecznej. 

2.Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

3.Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

4.Przeciwdziałanie uzależnieniom                            

i patologiom społecznym. 

5.Działalność oświatowo-kulturalna. 

 

23. Stowarzyszenie 

„KEY-  

Kultura, Edukacja, 

Język” 

   1.Tworzenie bazy badawczej z zakresu nauk 

humanistycznych 

2.Organizacja warsztatów, staży i praktyk 

zawodowych 

3.Prowadzenie działalności wydawniczej. 

4.Promocja regionu świętokrzyskiego. 

5.Krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa 

narodowego w kraju i za granicą. 

6.Propagowanie postaw kreatywnych, 

wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju                   

i realizacji zainteresowań i wiedzy. 

7.Działania profilaktyczne na rzecz dzieci          

i młodzieży na terenie woj. świętokrzyskiego. 

 

mailto:kontakt@fantazja-cminsk.com
mailto:kontakt@fantazja-cminsk.com
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8.Kampanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 

9.Ochrona środowiska. 

10.Wspieranie nauki, edukacji i kultury. 

11.Aktywizacja zawodowa. 

24. Uczniowski Klub 

Katolicki Sportowy 

„LUKKS Miedziana 

Góra” 

  Agnieszka Tatar-Paździerz 

szachy.lukks@gmail.com 

609 729 635 

 

http://www.lukks-

miedzianagora.pl/ 

 

1.Aktywizacja uczniów i ich rodziców oraz 

członków klubu do różnorodnych form 

aktywności ruchowej, umysłowej, gier i zabaw 

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i 

zainteresowań,  
2.Ksztoałtowanie pozytywnych cech 

charakteru i osobowości poprzez szlachetne 

współzawodnictwo zgodnie z duchem fair 

play, 

3.Integracyjny charakter podejmowanych 

działań 

 

25. Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy 

„Kaliber” Kostomłoty 

  Dariusz Żak 

 

606 898 838 

 

  

26. Fundacja „Radosna 

Izba” 

 

  Izabela Dulowicz 

608 010 734 

radosna-izba.pl 

biuro@radosna-izba.pl 

 

1. Wszechstronne działanie na rzecz 

społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw 

społecznych, informacyjnych, kulturalnych, 

naukowych i oświatowych oraz 

gospodarczych,  

2. Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych i wzmocnienia podmiotów 

działających w obszarze ekonomii społecznej 

 

mailto:szachy.lukks@gmail.com
http://www.lukks-miedzianagora.pl/
http://www.lukks-miedzianagora.pl/
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(ES) oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii 

społecznej,  

3. Integracja i reintegracja społeczna                       

i zawodowa osób dewaloryzowanych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

propagowanie działań na rzecz 

przeciwdziałania patologiom społecznym,  

4. Wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości 

zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju, 

a także względem osób przechodzących proces 

reorientacji zawodowej związanej z utratą 

dotychczasowego miejsca pracy,  

5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy            

i zagrożonych zwolnieniem z pracy,  

6. Propagowanie, inicjowanie i wdrażanie 

działań na rzecz rozwoju społecznego oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  

7. Wyrównywanie szans grup 

marginalizowanych społecznie i z mniejszymi 

szansami w dostępie edukacji, rynku pracy, 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 

oraz rozwijanie kluczowych kompetencji 

warunkujących rozwój społeczeństwa 

opartego na wiedzy i aktywności zasobów 

ludzkich,  

8. Propagowanie norm, standardów                         

i rozwiązań mających na celu wdrażanie 

koncepcji społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorców i wolontariatu 

pracowniczego,  
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9. Pobudzanie aktywności społecznej, 

demokracji lokalnej i integracji europejskiej, 

wspieranie inicjatyw społecznych oraz 

rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,  

10. Popieranie wszechstronnego rozwoju 

społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza 

działalności społecznej, informacyjnej, 

kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz 

rozwoju rynku i demokracji w Polsce 

zbliżenia narodów i państw europejskich,  

11. Działalność humanitarna i charytatywna,  

12. Działalność w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia oraz pozostałe punkty § 5 Statutu. 

27. Fundacja 

„Europomost” 

  Izabela Dulowicz 

608 010 734 

i.dulewicz@europomost.pl 

 

 biuro@europomost.pl 

1. Promowanie idei przedsiębiorczości,  

2. Wspieranie innowacyjności oraz podmiotów 

ekonomii społecznej,  

3. Promocja zatrudnienia i aktywizacja 

zawodowa młodych osób oraz osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy,  

4. Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty     

i dobrego wychowania,  

5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich w tym 

także działań wspomagających rozwój 

demokracji,  

6. Wspieranie w rozwijaniu predyspozycji 

osób nastawionych na podjęcie pierwszej 

pracy 

 

mailto:i.dulewicz@europomost.pl
mailto:biuro@europomost.pl
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28. Aktywny Ćmińsk Ćmińsk  Renata Fert 

510030744 

renata.fert@op.pl 

1.Działanie na rzecz społeczności lokalnej 

skupionej wokół mieszkańców miejscowości  

Ćmińsk, gminy Miedziana Góra i regionu 

świętokrzyskiego,  

2.Działalność na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, tj. podejmowanie inicjatyw i działań 

mających na celu pobudzenie aktywności 

społeczności lokalnych, 

3.Upowszechnianie aktywności fizycznej            

i sportu, promującej zdrowy styl życia                    

i profilaktykę antyuzależnieniową, ochrona          

i promocja zdrowia 

4.Upowszechnianie i rozwijanie kultury 

regionalnej, promocja, rozwój turystyczny          

i gospodarczy 

5. Popularyzowanie wartości patriotycznych, 

wychowanie w duchu tolerancji                                 

i poszanowania wartości, podtrzymywanie 

tradycji narodowej 

6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci 

i młodzieży, wspieranie podstawowych funkcji 

rodziny 

7. Inicjatywa w pozyskiwaniu środków 

finansowych w kraju i za granicą na cele 

rozwoju gminy i lokalnej społeczności. 

8. Prowadzenie działalności doradczej, 

informacyjnej, społecznej, edukacyjnej                 

i kulturalnej 
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29. Wspólny Cel   Sylwester Dudek 

728 352 062,  

sylwekdudek@vp.pl 

1.Aktywizowanie i integrowanie środowiska 

lokalnego 

2.Budowanie świadomości obywatelskiej 

3.Wspieranie społ. Aktywności obywateli 

4.Działanie na rzecz rozwoju kulturalno- 

oświatowego oraz gospodarczego w oparciu o 

polską tradycję i wartości 

5.Działanie na rzecz rozwoju regionu 

świętokrzyskiego oraz gminy Miedziana Góra 

6.Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych 

7.Podejmowanie działań służących rozwojowi 

przedsiębiorczości 

 

30. Fundacja Duża 

Rodzina 

  Ryszard Kasprzyk,  

575 696 888 

Prowadzenie działalności w obszarach 

społecznie użytecznych na terenie Polski i poza 

jej granicami w zakresie ochrony zdrowia oraz 

wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci, 

młodzieży oraz innych osób zagrożonych            

z powodu ubóstwa, przypadków losowych          

i innych nieprzewidzianych wypadków 

 

 

 


