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Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji 

 nr tel./fax 

Przedstawiciel Zakres działania Informacje 

dodatkowe 

1. Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Rakowskiej i 

Regionu 

Świętokrzyskiego 

Raków ul. Bardzka 19,  

26-035 Raków 

Tel. +48 502 274 997 

Marzena 

Kuczyńska 

1) inicjowanie prowadzenie i wspieranie 

wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, 

edukacyjnych, pro zdrowotnych, 

profilaktycznych, rekreacyjnych i 

ekonomicznych oraz działalności 

charytatywnej, pomocy społecznej, mających 

na celu dobro i rozwój mieszkańców, a także 

środowiska ziemi rakowskiej i regionu 

świętokrzyskiego; 

2) rozwój ziemi rakowskiej i regionu 

świętokrzyskiego w tym w tym różne formy 

promocji; 

3) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, 

kultywowanie tradycji i pielęgnowanie 

zabytków ziemi rakowskiej i regionu 

świętokrzyskiego; 

4) podejmowanie działań na rzecz tworzenia 

nowych miejsc pracy w regionie oraz 

aktywnych form zwalczania bezrobocia i 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; 

5) udział w przygotowaniu regionu 

świętokrzyskiego w tym gminy raków do 

funkcjonowania w unii europejskiej; 

6) aktywizacja i wspieranie środowisk 

młodzieżowych; 

7) podejmowanie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, 

uzależnionych i zagrożonych, w tym 

rehabilitacja medyczna, zawodowa i 

organizacja posiada 

status OPP 

KRS 0000017506 
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społeczna, profilaktyka i przeciwdziałanie 

wszelkiego rodzaju uzależnieniom, przemocy 

i wykluczeniu społecznemu; 

8) promocja rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw; 

9) działania na rzecz restrukturyzacji i 

modernizacji rolnictwa oraz rozwoju wsi; 

10) wspieranie działań, w tym inwestycji o 

charakterze publicznym; 

11) podejmowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska; 

12) wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży z terenu gminy raków i 

regionu świętokrzyskiego. 

2. Gminne 

Towarzystwo 

Sportowe 

Raków ul. Łagowska 25,  

26-035 Raków 

Paulina Szewczyk 1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie 

wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, 

edukacyjnych, prozdrowotnych, 

rekreacyjnych, ekonomicznych mających na 

celu dobro i rozwój społeczności lokalnych; 

2) wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w 

społecznościach lokalnych; 

3) podejmowanie działań na rzecz tworzenia 

nowych miejsc pracy oraz rozwój aktywnych 

form zwalczania bezrobocia; 

4) upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży; 

5) aktywizacja i wspieranie środowisk 

młodzieżowych; 

6) podejmowanie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych i pokrzywdzonych w tym 

rehabilitacja zawodowa i społeczna; 
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7) promocja rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw; 

8) wspieranie inwestycji o charakterze 

publicznym. 

3. Stowarzyszenie 

Tradycja i 

Nowoczesność 

Celiny Celiny 28,  

26-035 Raków 

Adrian Ozga 1) pomoc rodzinom i osobom będącym w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób; 

2) prowadzenie działalności charytatywnej; 

3) podtrzymywanie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej; 

4) działania w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia; 

5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

i seniorów; 

6) promocja zatrudnienia i aktywizacja osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniami z pracy; 

7) działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i 

innowacyjności, wdrażanie nowych 

rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

8) działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych; 

9) działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania w tym tworzenie 

funduszu stypendialnego oraz fundowanie 

stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie 
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uzdolnionej oraz pochodzącej ze środowiska 

dysfunkcyjnego; 

10) wspieranie działań na rzecz rozwoju 

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 

młodzieży; 

11) wspieranie rozwoju kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i narodowej tradycji; 

12) upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu; 

13) wspieranie działań w zakresie ekologii i 

ochrony zwierząt oraz ochrony przyrody; 

14) upowszechnianie wiedzy i umiejętności 

na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa 

publicznego; 

15) organizowanie i wspomaganie działań na 

rzecz rozwoju demokracji; 

16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

w kraju i za granicą, pomoc Polonii i Polakom 

za granicą; 

17) działania na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów między 

społeczeństwami; 

18) promocja i organizacja wolontariatu; 

19) działania na rzecz rozwoju wsi i obszarów 

wiejskich; 

20) pomoc ofiarom przemocy i 

cyberprzemocy w tym przemocy fizycznej i 

psychicznej. 
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4. Stowarzyszenie 

Aktywne Serca 

Raków ul. Sienieńskiego 19, 

26-035 Raków 

 Bożena Komada 1) aktywizowanie i integrowanie środowisk 

lokalnych; 

2) wspieranie i kreowaniu liderów lokalnych, 

budowanie świadomości obywatelskiej, 

wspieranie działań na rzecz budowy 

społeczeństwa obywatelskiego i 

informacyjnego) 

3) promowanie gminy raków, województwa 

świętokrzyskiego i jego mieszkańców; 

4) pielęgnowanie tradycji lokalnych ze 

szczególnym uwzględnieniem tradycji 

kulinarnych, historycznych, przyrodniczych; 

5) wspieranie rozwoju kulturalnego i 

oświatowego; 

6) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych; 

7) pozyskiwanie środków na działalność z 

dostępnych funduszy pomocowych; 

8) wspieranie środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym osób 

chorych i niepełnosprawnych) 

9) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży; 

10) działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych; 

11) wspieranie działań na rzecz ekologii i 

ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 

12) działanie na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

13) wspieranie i promocja wolontariatu; 
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14) propagowanie zdrowego trybu życia; 

15) mobilizowanie ludności do wzięcia 

aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów wiejskich; 

16) upowszechnianie i wymiana informacji o 

inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich; 

17) promocja  zatrudnienia i  aktywizacja 

zawodowa  osób pozostających  bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy na 

obszarach wiejskich; 

18) działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; 

19) wspieranie działalności związanej z 

organizacją imprez turystycznych, sportowo- 

rekreacyjnych i kulturalnych; 

20) wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy 

zarządzania i funkcjonowania organizacji 

pozarządowych; 

21) działania na rzecz przeciwdziałaniu 

wykluczeniu cyfrowemu poprzez naukę 

nowoczesnych technik komunikacyjnych. 

5. Forum Młodego 

Biznesu 

Szumsko Szumsko 3A, 26-035 Raków Krystian Łata Prowadzenie działalności społecznie 

użytecznej o charakterze publicznym 

obejmującej aktywności w zakresie: 

1) wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w 

tym przedsiębiorczości społecznej w 

Polsce; 

2) działalności społecznej, doradczej, 

naukowej i edukacyjnej prowadzonej na rzecz 

rozwoju wiedzy i umiejętności Polek, 
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Polaków i mieszkańców innych krajów z 

zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości; 

3) działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości i innowacyjności; 

4) działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych; 

5) działalności mającej na celu poprawę 

sytuacji osób młodych oraz grup 

wykluczonych i dyskryminowanych na rynku 

pracy; 

6) wspierania współpracy między 

środowiskiem naukowym i biznesowym; 

7) wysiłków na rzecz budowania i umacniania 

społeczeństwa obywatelskiego w 

Polsce; 

8) współpracy z jednostkami zagranicznymi o 

podobnym profilu i misji; 

9) działalność na rzecz rozwoju kultury 

fizycznej i sportu. 

 


