Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kamiennogórskiego
Lp

Nazwa stowarzyszenia

nr KRS

Adres
ul. Towarowa 41
58-400 Kamienna Góra
Pl. Wolności 19
58-420 Lubawka

1

Karkonoskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła (4)

0000201144

2

Klub Wędkarstwa Muchowego „Thymallus” (7)

0000054120

3

Stowarzyszenie „Lubawka” (9)

0000094916

4

Miejski Komitet Obywatelski (10)

0000104194

5

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Folklorystyczne
„Liczyrzepa” (11)

0000291051

6

PTTK – Oddział Ziemi Kamiennogórskiej (14)

0000025648

7

Stowarzyszenie „Azyl” (16)

0000091074

8

Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej (17)

0000074167

9

Stowarzyszenie Biznesu Ziemi Kamiennogórskiej (19)

285532

10

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego
„Tkacze Śląscy” (21)

0000030670

11

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Perła Baroku”
(23)

0000049354

12

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną (25)

0000086033

ul. Armii Ludowej 7
58-400 Kamienna Góra

13

Stowarzyszenie Regionalne „Dialog” (26)

0000017139

Lipienica 25
58-405 Krzeszów

14

Stowarzyszenie Cyklistów Powiatu Kamienna Góra
(27)

0000073528

ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
58-420 Lubawka

ul. Mickiewicza 4
58-420 Lubawka
ul. Skłodowskiej Curie
32/2
58-400 Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 12a
58-400 Kamienna Góra
ul. Słowiańska 1,
skr. Pocz. 140
58-400 Kamienna Góra
Raszów 57
58-400 Kamienna Góra
ul. Jeleniogórska 7
58-400 Kamienna Góra

ul. Sądecka 15
Chełmsko Śląskie, 58-420
Lubawka
ul. Kalwaria 1
58-405 Krzeszów
(korespondencja: ul.
Pirenejska 3/3, 50-574
Wrocław)

Cele zapisane w statucie
podnoszenie standardu życia mieszkańców wsi, zwalczanie
nieuczciwej konkurencji
czynna ochrona środowiska naturalnego, stworzenie możliwości do
zaspokajania zainteresowań wędkarskich,
1. propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
szkolnej 2. realizowanie zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku, turystyki i
promocji zdrowia. 3. planowanie i organizowania pozalekcyjnego
życia sportowo - turystycznego uczniów i młodzieży.

OPP
NIE
NIE

TAK

działanie na rzecz pogłębiania demokracji i samorządności lokalnej

NIE

włączenie niemieckiej grupy etnicznej do ogólnonarodowego
rozwoju RP, popularyzowanie kultury i folkloru miejscowego

NIE

rozwijanie turystyki kwalifikowanej, organizowanie i obsługa
wycieczek, rozwijanie rekreacji i sportu

NIE

niesienie pomocy psychologiczno-terapeutycznej, medycznej,
socjalnej, materialnej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym
propagowanie idei integracji europejskiej, wspieranie edukacji i
kształcenia w zakresie ekologii, krzewienie kultury, promowanie idei
Wspólnej Europy

NIE
NIE

w trakcie likwidacji

NIE

udział w harmonijnym rozwoju Chełmska Śląskiego i jego okolic w
zakresie urbanizacji i architektury

NIE

współudział w harmonijnym rozwoju Krzeszowa i okolic w zakresie
urbanistyki i architektury, w odbudowie i ochronie środowiska
naturalnego propagowanie kultury i walorów turystycznych

NIE

wspieranie osób niepełnosprawnych umysłowo, zaspokajanie
potrzeb materialnych, tworzenie więzi społeczności lokalnych z
osobami niepełnosprawnymi - w trakcie likwidacji
promocja walorów powiatu, działania na rzecz rozwoju
gospodarczego, poprawy środowiska naturalnego, warunków życia
mieszkańców
organizacja zajęć sportowych, promowanie walorów turystycznych
powiatu

NIE

NIE
NIE

Lp

Nazwa stowarzyszenia

nr KRS

15

Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków (28)

0000098413

16

Koalicyjne Stowarzyszenie Prawicy (29)

0000111461

17

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sędzisław (30)

0000030625

18

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego oraz
Integracji Europejskiej (31)

0000114039

19

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju (32)

0000130726

20
21

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Marciszów „Pałac i
Zamek w Ciechanowicach” (33)
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica” w
Lubawce (34)

0000170656
0000183629

Adres
ul. Kilińskiego 1/10
58-400 Kamienna Góra;
(siedziba:ul. Kościuszki 6)
Al. Wojska Polskiego 12
58-400 Kamienna Góra
Sędzisław 50
58-410 Marciszów
ul. Lipowa 3/9
58-400 Kamienna Góra
ul. Mickiewicza 22
58-400 Kamienna Góra
Ciechanowice 21
58-410 Marciszów
ul. Dworcowa 33
58-420 Lubawka

22

Stowarzyszenie Promocji Edukacji FUTURUM (35)

0000210634

ul. Skłodowskiej-Curie 2
58-400 Kamienna Góra

23

Dolnośląskie Stowarzyszenie Mniejszości Romów w
Kamiennej Górze (36)

0000205702

ul. Broniewskiego 4/2
58-400 Kamienna Góra

24

Stowarzyszenie Pomocy i Postępu w Kamiennej Górze
(37)

0000203176

ul. Jedwabna 7/14
58-400 Kamienna Góra

25

Stowarzyszenie ECEAT-POLAND Europejskie Centrum
dla Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki Oddział w
Polsce z siedziba w Bukówce (38)

0000046899

Bukówka 71
58-420 Lubawka

26

Stowarzyszenie Entuzjastów Klasycznej Muzyki
Organowej Ziemi Kamiennogórskiej „Ukłon dla Cecylii”
(40)

0000224048

Rynek 1/7, Chełmsko
Śląskie, 58-420Lubawka

27

Stowarzyszenie „Szczepanowski Grzbiet” (43)

0000250279

Szczepanów 23a, 58-420
Lubawka

28

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Kus-Kus” (44)

0000276762

Pl. Browarowy 1/4, 58400 Kamienna Góra

29

Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w
Polsce (45)

0000313076

ul. Lipowa 5a/11; 58-400
Kamienna Góra

Cele zapisane w statucie
opieka i pomoc dla diabetyków, poprawa prawnej i materialnej
pozycji diabetyków
propagowanie wartości chrześcijańskich i prawicowych,
uczestniczenie w życiu publicznym
promocja wsi Sędzisław, działania na rzecz poprawy środowiska,
warunków życia mieszkańców wsi, działania na rzecz kultury i sportu
na wsi
działalność na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego powiatu,
działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
promowanie zachowań progospodarczych, promocja miasta i
powiatu, udział w życiu społeczno-gospodarczym miasta i powiatu
promocja gminy Marciszów, działania na rzecz kultury, sportu
turystyki na terenie gminy Marciszów
prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej, działania na rzecz
ochrony zdrowia, przeciwdziałanie szerzeniu się patologii społecznej
wspomaganie działalności szkół i placówek edukacyjnych,
prowadzenie szkół, inicjowanie działań sprzyjających integracji
europejskiej
dbałość o pełniejsze działanie na rzecz uczestnictwa Romów w życiu
swojej ojczyzny Polski, troska o zachowanie i rozwój kultury i
tradycji romskiej, ochrona praw społeczności romskiej,
zwalczanie ubóstwa i dążenie do łagodzenia jego skutków
upowszechnianie rolnictwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, działania na rzecz
wielokierunkowego rozwoju wsi, edukacja proekologiczna na
terenach wiejskich
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, nauka, oświata,
podtrzymywanie tradycji narodowej, krajoznawstwo, wypoczynek
dzieci i młodzieży, działalność charytatywna
podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi, ochrony
środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
wspomaganie działalności na rzecz poprawy warunków życia
społeczności lokalnej
wspieranie kultury, sportu i rekreacji, wspieranie i propagowanie
działalności twórczej młodych ludzi, promocja młodych talentów,
popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki, promocja
miasta w kraju i za granicą, uczenie się międzykulturowe
podnoszenie kwalifikacji zawodowych asystentów romskich

OPP
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK

NIE
NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

Lp

Nazwa stowarzyszenia

nr KRS

Adres

30

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Ziemi
Lubawskiej „Krucza Dolina” (46)

0000281717

ul. Kamiennogórska 19,
58-420 Lubawka

31

Stowarzyszenie dla Ludzi Sukcesu (DLS) (47)

0000281253

ul. Wiejska 21/3, 58-400
Kamienna Góra

32

Lubawskie Towarzystwo Tenisowe (48)

0000288733

ul. Przyjaciół Żołnierza
6a, 58-420 Lubawka

33
34

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Wiejskiej
„Brama Czadrowska” (49)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Leszczyniec
„Leszczynowa Dolina" (51)

0000286953
0000303560

Czadrów 26, 58-400
Kamienna Góra
Leszczyniec 27/3 58-400
Kamienna Góra

35

Stowarzyszenie Kobiet „ATUT” (52)

0000308218

ul. Sienkiewicza 6a, 58400 Kamienna Góra

36

Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Ptaszkowie (53)

0000315045

Ptaszków 90, 58-400
Kamienna Góra

37

Stowarzyszenie na rzecz wsi Czarnów, Pisarzowice i
Rędziny „Dolina Żywicy” w Pisarzowicach (54)

0000319193

Pisarzowice 72, 58-400
Kamienna Góra

38

Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne
„Porta Lubavia” (55)

0000347525

Przedwojów 65, 58-400
Kamienna Góra

39

Stowarzyszenie Rozwoju i Demokracji Lokalnej
Powiatu Kamiennogórskiego „Nasz Region” (56)

0000325990

ul. Cicha 1, 58-400
Kamienna Góra

40

Stowarzyszenie Wspierania Psychoonkologii „Życie”
w Kamiennej Górze (57)

0000346901

41

Stowarzyszenie „Dolina Zadrny” w Okrzeszynie (58)

0000352276

42

Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich (59)

0000359195

43

Stowarzyszenie „Przymierze”
im. Opata Bernarda Rosy (60)

0000359708

ul. Parkowa 6/1, 58-400
Kamienna Góra
Okrzeszyn 52
58-420 Lubawka
ul. Kalwaria 1/1
58-405 Krzeszów
ul. Kamiennogórska 2a
58-420 Lubawka

Cele zapisane w statucie
pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja
zdrowia, działania na rzecz niepełnosprawnych, promocja
zatrudnienia, ochrona praw kobiet, upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, ekologia i ochrona zwierząt, krajoznawstwo,
kultura i sztuka, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wojen
propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
poszukiwanie pasji życiowych oraz dróg rozwoju osobistego;
realizowanie aktywności związanych z wykorzystaniem naturalnych
walorów środowiska; wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych;
wspieranie dzieci i młodzieży w ich samorealizacji; wspomaganie
wspólnot i społeczności lokalnych
rozwój tenisa, prowadzenie działalności sportowej i kulturalnej,
przeciwdziałanie szerzeniu się patologii społecznej, działania na
rzecz ochrony zdrowia i propagowanie sportowego trybu życia

OPP

NIE

NIE

NIE

działanie na rzecz obszarów wiejskich

TAK

wspieranie rozwoju i modernizacja wsi Leszczyniec

NIE

podnoszenie kompetencji psych. w odniesieniu do rozwoju
osobistego, dążenie do integracji lokalnej środowisk kobiecych,
rozwijanie świadomości w zakresie profilaktyki chorób oraz
promowanie zdrowego stylu życia, organizowanie grup
samopomocowych, udzielanie psychologicznej i prawnej pomocy
ofiarom przemocy domowej
działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia
społeczności wsi Ptaszków i Gminy Kamienna Góra
wywoływanie zainteresowania mieszkańców wszechstronnym
rozwojem gospodarczym, kulturalnym i społecznym wsi Czarnów,
Pisarzowice i Rędziny
organizowanie, wspieranie i promocja zadań z zakresu turystyki,
kultury, ekologii
działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia
społeczności gmin, krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego
poprzez poszerzanie świadomości o potrzebach wspólnoty
ochrona i promocja zdrowia, zapewnienie wielokierunkowej pomocy
osobom chorym na nowotwory złośliwe i ich bliskim
poprawa ofert i infrastruktury turystycznej regionu, rozwój
społeczeństwa obywatelskiego
inicjowanie i wspieranie działań kulturalnych, edukacyjnych i
sportowych na rzecz społeczności lokalnej
pobudzanie inicjatyw o charakterze społecznym, naukowy,
edukacyjnym i kulturalnym

NIE

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Lp

Nazwa stowarzyszenia

nr KRS

Adres

44

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmsku Śląskim (61)

0000083917

ul. Błażejowska 1
58-420 Chełmsko Śląskie

45

Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszowie (62)

0000085713

Janiszów 13/3
58-400 Kamienna Góra

46

Ochotnicza Straż Pożarna w Jarkowicach (63)

0000062158

Jarkowice 17
58-420 Lubawka

47

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie (64)

0000056355

ul. Kalwaria 4
58-405 Krzeszów

48

Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczyńcu (65)

0000073507

Leszczyniec 17
58-400 Kamienna Góra

49

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawce (66)

0000072405

ul. Piastowska 6
58-420 Lubawka

50

Ochotnicza Straż Pożarna w Marciszowie (67)

0000085966

ul. Włókiennicza 1
58-410 Marciszów

51

Ochotnicza Straż Pożarna w Miszkowicach (68)

0000035108

Miszkowice 106A
58-420 Lubawka

52

Ochotnicza Straż Pożarna w Ogorzelcu (69)

0000059799

Ogorzelec 52
58-400 Kamienna Góra

53

Ochotnicza Straż Pożarna w Okrzeszynie (70)

0000034061

Okrzeszyn 63
58-420 Lubawka

54

Ochotnicza Straż Pożarna w Opawie (71)

0000034043

Opawa 89
58-420 Lubawka

55

Ochotnicza Straż Pożarna w Pastewniku (72)

0000053737

Pastewnik 36
58-410 Marciszów

56

Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach (73)

0000063343

Pisarzowice 54
58-400 Kamienna Góra

57

Ochotnicza Straż Pożarna w Ptaszkowie (74)

0000080359

Ptaszków 100
58-400 Kamienna Góra

Cele zapisane w statucie
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami

OPP
pożarom
NIE
pożarom

pożarom

pożarom

pożarom

pożarom

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

pożarom
NIE
pożarom
NIE
pożarom
NIE
pożarom
NIE
pożarom
NIE
pożarom
NIE
pożarom
NIE
pożarom

NIE

Lp

Nazwa stowarzyszenia

nr KRS

Adres

58

Ochotnicza Straż Pożarna w Świdniku (75)

0000072613

Świdnik 38
58-410 Marciszów

59

Sudecki Oddział Terenowy Polskiego Związku
Krótkofalowców (77)

0000061983

ul. Słowackiego 28
58-400 Kamienna Góra

60

Kamiennogórskie Stowarzyszenie Jedynka (91)

0000379023

Plac Kościelny 1
58-400 Kamienna Góra

61

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” (92)

0000385666

ul. Kościuszki 6
58-400 Kamienna Góra

62

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”
(94)

0000312366

ul. Dworcowa 33
58-420 Lubawka

63

Związek Pracodawców Powiatu Kamiennogórskiego
(95)

0000085114

ul. Sienkiewicza 7
58-400 Kamienna Góra

64

Stowarzyszenie „Pocieszanka” (100)

0000390035

65

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Młodzieży
„Marcinówka” (101)

0000392553

Miszkowice
58-420 Lubawka

66

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gata w
Kamiennej Górze (102)

0000396561

ul. Jeleniogórska 36/6
58-400 Kamienna Góra

67

Stowarzyszenie Grupa Ratownictwa Specjalistycznego
Medyk 4x4 w Leszczyńcu (103)

0000408458

Leszczyniec 28
58-400 Kamienna Góra

Pisarzowice 68
58-400 Kamienna Góra

Cele zapisane w statucie
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami
rozwój popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej
amatorskiej, służby radiokomunikacyjnej amatorskiej satelitarnej
oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie krótkofalarstwem,
podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę
przydzielonych zakresów częstotliwości amatorskich, jak i
pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości
prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej,
zwłaszcza w zakresie inicjowania przedsięwzięć edukacyjnokulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży
ochrona środowiska, działalność kulturalna, wzmacnianie więzi
miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji,
działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,
poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem
należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu
i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans,
zaktywizowanie ludności wiejskiej
ochrona prawa i reprezentacja interesów zrzeszonych członków,
wobec związków zawodowych pracowników, organów administracji
oraz organów samorządu terytorialnego
pomoc dzieciom i rodzicom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie ich szans w życiu społecznym, przeciwdziałanie
agresji i patologii społecznej, pomoc dzieciom osieroconym,
promocja instytucji rodziny zastępczej, działanie na rzecz instytucji
rodzicielstwa zastępczego, powoływanie rodzinnych domów dziecka
wspieranie inicjatyw młodzieżowych w zakresie działalności
prowadzącej do upowszechniania wszelkich form szeroko
rozumianej kultury: muzyki, tańca teatru, promowanie polskiej
kultury młodzieżowej w kraju i za granica, przeciwdziałanie
powstaniu patologii społecznych wśród młodzieży poprzez
zapewnienie jej alternatywnych form spędzania wolnego czasu
ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, propagowanie
zasady zrównoważonego rozwoju i ekologii, ochrona endemicznej
flory i fauny, propagowanie idei wykorzystywania źródeł energii
odnawialnej i wdrażanie praktycznych rozwiązań w tej dziedzinie
prowadzenie działalności na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
udział i samodzielne prowadzenie działań ratowniczych, pomoc
ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych,
działanie na rzecz ochrony środowiska, działanie na rzecz ochrony i
promocji zdrowia
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68

Kamiennogórskie Stowarzyszenie Kulturalne „Ars
Longa (v.b.)”

0000416696

ul. Jeleniogórska 61/69
58-400 Kamienna Góra

69

Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze w Bukówce

0000420356

Bukówka 36
58-420 Lubawka

70

Stowarzyszenie Brama Opawska

0000418713

Opawa 56
58-420 Lubawka

71

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
Ziemi Kamiennogórskiej MASZKARON

0000425256

Al. Wojska Polskiego 21
58-400 Kamienna Góra

72

Stowarzyszenie „Podaj rękę Kamienna Góra”

0000428372

ul. M. Fornalskiej 11
58-400 Kamienna Góra

73

Stowarzyszenie Wiejska Karuzela

0000435819

ul. Wiejska 8
58-400 Kamienna Góra

74

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Szarocinianki”

0000470665

Szarocin 70
58-400 Kamienna Góra

Cele zapisane w statucie
promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Kamiennej Góry i
powiatu kamiennogórskiego, edukacja mieszkańców,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Kamiennej Góry i powiatu
kamiennogórskiego, wspieranie i organizowanie zadań w zakresie
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa
Kamiennej Góry i regionu
zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego,
propagowanie zrównoważonego rozwoju regionu, doradztwo w
zakresie ochrony środowiska naturalnego, działalność edukacyjna i
poprawa świadomości przyrodniczej społeczeństwa, dążenie do
poprawy infrastruktury turystycznej i udostępnienia walorów
przyrodniczych regionu
podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi, ochrony
środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
wspomaganie działalności na rzecz poprawy warunków życia
społeczności lokalnej, szerzenie oświaty, organizacja kursów,
szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej
ochrona i zabezpieczenie przed dalszą degradacją budowli i
obiektów zabytkowych Kamiennej Góry i okolic, rewaloryzacja
obiektów oraz przystosowanie ich do zwiedzania, jak również
promocja ziemi kamiennogórskiej
ochrona zdrowia i pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym,
propagowanie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,
kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony
środowiska, dobroczynna działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych
podnoszenie walorów estetycznych, funkcjonalnych, turystycznych,
kulturalnych, edukacyjnych, historycznych Kamiennej Góry, a w
szczególności ul. Wiejskiej, promowanie ziemi kamiennogórskiej,
upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturalnym i
przyrodniczym ziemi kamiennogórskiej
Upowszechnianie i obrona praw kobiet oraz działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn; kultywowanie i szerzenie tradycji,
folkloru, kultury i sztuki wśród mieszkańców wsi; integracja
społeczna wsi; wykorzystanie walorów naturalnych okolicy, dla
celów promocji wsi Szarocin i poprawy jakości życia mieszkańców;
działalność na rzecz ochrony środowiska; działalność na rzecz
ochrony i promocji zdrowia mieszkańców, kultury fizycznej i sportu;
podnoszenie kultury osobistej mieszkańców; pomoc ofiarom
katastrof i klęsk żywiołowych
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75

Ochotnicza Straż Pożarna – Specjalistyczna Grupa
Ratownictwa Medycznego w Kamiennej Górze

76

Stowarzyszenie Kotlina Marciszowska

77

Stowarzyszenie Działań artystycznych i Kulturalnych
HARYGMA w Kamiennej Górze

0000501854

ul. Słowackiego 23/7
58-400 Kamienna Góra

78

Stowarzyszenie Sport, Zdrowie, Edukacja

0000508787

Podlesie 12/16,
58-420 Lubawka

79

Stowarzyszenie Dom
(dawna nazwa: Stowarzyszenie na rzecz osób
niepełnosprawnych intelektualnie przy Domu Pomocy
Społecznej w Szarocinie)

0000510697

Szarocin 1
58-400 Kamienna Góra

80

Stowarzyszenie Nasza Gmina Lubawka – „Kalwaria
Lubawska” w Lubawce

0000519618

Ul. Podgórze 33
58-420 Lubawka

0000480381

ul. Broniewskiego 13
58-400 Kamienna Górze

Pustelnik 26
58-410 Marciszów

Cele zapisane w statucie
Prowadzenie działalności na rzecz ratownictwa i ochrony ludności
oraz współdziałanie w tym zakresie z krajowym systemem
ratowniczo-gaśniczym, oraz systemem państwowego ratownictwa
medycznego, organami samorządowymi, rządowymi i innymi
podmiotami; udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w
czasie wypadków drogowych, pożarów, zagrożeń oraz innych klęsk i
zdarzeń; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach,
edukacja społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
rozwijanie wśród mieszkańców powiatu kultury fizycznej, sportu
oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
działa lania na rzecz ochrony środowiska; przeciwdziałanie patologii,
alkoholizmowi i wykluczeniu społecznemu; zabezpieczanie
ratownicze imprez masowych i innych; prowadzenie szkoleń
Popularyzacja Kotliny Marciszowskiej; wspieranie turystyki i
podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć
turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem budowy i rozwoju
tras pieszo-rowerowych ….
Rozwój szeroko pojętej kultury i sztuki we wszystkich dziedzinach,
poprzez działalność charytatywną oraz różnego rodzaju happeningi
kulturalne.
Wspieranie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, rekreacji
oraz aktywnego wypoczynku (w tym osób niepełnosprawnych).
Wspieranie rozwoju, promocja turystyki, krajoznawstwa,
organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży. Promocja i ochrona zdrowia,
zdrowego stylu życia. Wspieranie oświaty, edukacji i wychowania (w
tym osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów o utrudnionym
dostępie do oświaty, edukacji). Przeciwdziałanie patologiom
społecznym (alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia).
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Podejmowanie
działań w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania. Działalność na rzecz integracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta i gminy
Lubawka. Zapobieganie utraty i niszczenia zabytków architektury i
kultury. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w
zakresie działalności określonej w statucie stowarzyszenia. Promocja
i popieranie działań określonych w statucie. Pobudzanie
świadomości społeczeństw z zakresu: zabytków architektury,
kultury, sportu, turystyki, rekreacji i promocji tych działań. Ochrona
zabytków, przyrody i środowiska.
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Wrzosowisko Ogorzelec

0000538448

Ogorzelec 39/1
58-425 Ogorzelec

82

Wiejskie Stowarzyszenie Dance Life

0000544943

Szarocin 90
58-400 Kamienna Góra

83

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Białka

0000571230

Stara Białka 22
58-420 Lubawka

84

Kamiennogórskie Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji
„ZSZiO”

0000578300

Ul. R. Traugutta 2
58-400 Kamienna Góra

85

Stowarzyszenie „Złoty Dąb”

0000578266

Dębrznik 3
58-400 Kamienna Góra

Cele zapisane w statucie
Działanie na rzecz rozwoju wsi; zapobieganie dewastacji obiektów
architektury i niszczenia środowiska naturalnego; wszechstronne
propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności
kulturalnej, integracji, rozwoju sportu i turystyki; promocja i
popieranie walorów kulturalnych i oświatowych; pobudzanie
świadomości społeczeństw z zakresu dbania o środowisko i zabytki
kulturalne; ochrona zabytków kultury i środowiska wiejskiego.
Działanie na rzecz upowszechniania tradycji narodowych,
kulturalnych, tańca, muzyki, śpiewu; zapobieganie utraty i
niszczeniu zabytków architektury i kultury; wszechstronne
propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności
określonej w statucie stowarzyszenia; promocja i popieranie działań
określonych w statucie; pobudzanie świadomości społeczeństw z
zakresu: kultury, piosenki ludowej, zabytków architektury, sportu,
turystyki, rekreacji i promocji tych działań; ochrona zabytków,
przyrody i środowiska naturalnego.
Wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Stara Białka,
polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego),
gospodarczego, społecznego i przestrzennego; ochrona interesów
społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach
obowiązującego porządku prawnego.
Działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie: organizowania
spotkań, wymiany doświadczeń zgodnie z kierunkami kształcenia w
szkole; wspieranie uczniów zdolnych i ambitnych; ułatwiania startu
zawodowego i pomoc w poszukiwaniu pracy dla absolwentów Szkół;
pozyskiwania środków na działalność statutową Stowarzyszenia;
pozyskiwanie środków na inwestycje dotyczące obiektów
dydaktycznych i socjalnych, sal do praktycznej nauki zawodu,
bibliotek, obiektów sportowych oraz wyposażenie w/w obiektów w
niezbędny sprzęt; popularyzacja osiągnięć nauki, techniki,
gospodarki i twórców tych dziedzin; promowania edukacji
zawodowej, zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej;
prowadzenie zajęć sportowych oraz konkursów; wspomagania
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez kultywowanie
tradycji regionalnych, historycznych, muzycznych, teatralnych ziemi
kamiennogórskiej; wspomagania technicznego, szkoleniowego,
informacyjnego lub finansowego na rzecz Stowarzyszenia i jego
członków; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy; reprezentowania i obrony interesów
zawodowych i osobistych swoich członków
Działania podejmowane na rzecz rozwoju wsi Dębrznik; organizacja
imprez sportowo-kulturalnych; integracja miejscowej społeczności –
pozyskiwanie gruntów, dotacji i środków finansowych na poprawę
życia lokalnej społeczności.
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86

Stowarzyszenie „Niedamirów – Wioska Cudów"

0000582992

Niedamirów 67
58-420 Lubawka

87

Stowarzyszenie „My Krzeszowianie”

0000600032

ul. Nadrzeczna 17
58-405 Krzeszów

88

Stowarzyszenie „Świdna”

0000606658

Świdnik 8A
58-410 Marciszów

89

Stowarzyszenie na rzecz zdrowia psychofizycznego Alterno

0000641226

Pl. Wolności 8
58-420 Lubawka

Cele zapisane w statucie
Realizowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niedamirów
Inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i
gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i
rekreacji. Wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki.
Inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej.
Współpraca z instytucjami i podmiotami, których pomoc
organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi i
regionu. Popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych.
Aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa. Poprawa
standardu życia społeczności wiejskim. Pielęgnowanie tożsamości
narodowej i kulturalnej. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w środowisku wiejskim.
Inicjowanie i wspieranie działań społecznych i kulturalnych na
terenach wiejskich, prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym:
organizowanie zajęć dydaktycznych w celu pogłębiania wiedzy z
zakresu historii regionu, obrzędów i tradycji ludowych,
organizowanie i wspieranie wystaw historycznych i artystycznych na
terenach wiejskich, ochrona i pielęgnacja zabytków kultury
materialnej regionu, współpraca społeczna i kulturalna z partnerami
zagranicznymi w ramach pogranicza karkonoskiego.
Działalność na rzecz zdrowia psychofizycznego człowieka poprzez
organizację warsztatów, szkoleń, spotkań i wykładów o charakterze
coatchingowych, psychologicznym i psychoterapeutycznym, a także
poprzez organizację psychoterapii w tym również terapii uzależnień,
wydawanie publikacji i książek, doradztwo psychologiczne oraz
prowadzenie działalności badawczej; aktywność na rzecz nauki,
edukacji, oświaty i wychowania, zdrowego stylu życia, ochrony i
promocji zdrowia psychofizycznego, wyrównywania szans kobiet i
mężczyzn oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc
społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; prowadzenie działalności
na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym; rozwój postaw aktywnych
i prospołecznych, rozwój i wzbogacenie kultury.
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90

Stowarzyszenie Dziewięćsił

0000652892

ul. Jeleniogórska 36/6,
58-400 Kamienna Góra

91

Stowarzyszenie „Leszczynieckie Perspektywy”

0000671212

Leszczyniec 44
58-400 mienna Góra

Cele zapisane w statucie
Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego. Propagowanie
zasad zrównoważonego rozwoju i ekologii. Działalność na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych. Działalność w zakresie pomocy społecznej dla
osób w trudnej sytuacji życiowej. Promocja regionu Sudetów oraz
poprawa jego walorów estetycznych, krajobrazowych, turystycznych
i uzdrowiskowych. Promocja świadomej aktywnej turystyki.
Upowszechnianie wiedzy o historii regionu ze szczególnym
uwzględnieniem różnorodnych kultur na przestrzeni wieków i
obecnie. Działalność na rzecz ochron zabytków i dziedzictwa
kulturowego. Przeciwdziałanie bezrobociu. Propagowanie idei
ekonomii społecznej. Wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu.
Krzewienie i aktywne wsparcie idei wolontariatu. Działalność
kulturalna, oświatowa i rekreacyjna. Działalność na rzecz tworzenia i
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie idei
demokracji.
1.Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych
imprez; 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób; 3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4.
Działalność charytatywna; 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6. Ochrona i
promocja zdrowia; 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 9.
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10. Działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11. Nauka,
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 12.
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 13. Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 14.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 15. Ekologia
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 16.
Turystyka i krajoznawstwo; 17. Porządek i bezpieczeństwo
publiczne;
18.
Ratownictwo
i
ochrona
ludności;
19.
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 20. Działalność na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami; 21. Promocja i organizacja wolontariatu;
22. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 23. Współpraca
międzynarodowa.

OPP

NIE
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