Lp.

Nr ewid.

Nazwa stowarzyszenia

Status
opp

Dane teleadresowe

Prezes/Przewodniczący
adres

tel. (75)

tel.kom.

Cele stowarzyszenia

fax (75)

www

--

--

e-mail

KLUBY SPORTOWE W EWIDENCJI PREZYDENTA MIASTA
1.

001

Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra

-

Adam Cimosz

ul.Dwudziestolecia 3c/3 58-560 Jelenia Góra

7550044

2.

003

Narciarski Klub Sportowy "Gile"

-

3.

004

Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny

-

Marek Krzyżyński

ul.Mostowa 2 58-506 Jelenia Góra

7131454

Wiktor Żuryński

ul.Jana Kiepury 17/31 58-506 Jelenia Góra

4.

005

Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"

5.

006

Szkółka Piłkarska "GOL" Jelenia Góra

-

Paweł Siuta

ul.Wolności 309/5 58-560 Jelenia Góra

6.

007

Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki

-

Mirosław Wieczorkiewicz

ul.Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra

7.

010

Klub Sportowy "Czarne" - działalność zawieszona

-

Ryszard Smoliński

ul.Nowa 18 58-500 Jelenia Góra

8.

012

Klub Sportowy "PUB - GOL" Jelenia Góra

-

Lech Walczak

ul.Piotra Skargi 15/1 58-500 Jelenia Góra

--

9.

013

Power Boks-Jelenia Góra

-

Łukasz Janik

ul.Obrońców Pokoju 11/7 58-500 Jelenia Góra

--

10.

014

Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido w Jeleniej
Górze

-

Jerzy Sapiela

Pl.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29of 58500 Jelenia Góra (do korespondencji ul.
Słowackiego 54/3 58-500 Jelenia Góra)

--

11.

016

Elite Bike Team Jelenia Góra

-

Krzysztof Senderak

ul. Zygmunta Noskowskiego 11/32 58-506
Jelenia Góra

6418210

12.

017

Karkonoski Klub Kajakowy

-

Krzysztof Czaplicki

ul.Leona Wyczółkowskiego 56/6 58-500 Jelenia
Góra

7898580

13.

018

Jeleniogórski Klub Petanque

-

Robert Nazarko

ul. Chłopska 1 58-500 Jelenia Góra

6434830

14.

019

Szkoła Narciarska SunSki

-

Justyna Rosik

ul. Spółdzielcza 6/7 58-500 Jelenia Góra

15.

020

Klub Sportowy "STREET SQAD"

-

Adam Żegota

ul.Grunwaldzka 51 H2 nr 3/7 58-500 Jelenia
Góra

16.

022

Klub Siatkarski Jelenia Góra

-

Mikołaj Nikołajuk

ul.Lwówecka 18 58-503 Jelenia Góra

--

17.

023

Klub Szachowy "Jelonka" Jelenia Góra

-

Andrzej Dwilewicz

ul.Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra

--

18.

024

Klub Sportowy Wielosekcyjny „Spartakus”

-

Łukasz Korczyc

ul.Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia Góra

19.

026

Integracyjny Klub Sportowy "Jelenia Góra"

-

Jerzy Sarna

20.

027

Bokserski Klub Sportowy Red Fighters Jelenia
Góra

-

21.

028

Klub Sportowy ORLIK

22.

029

23.

030

TAK Andrzej Szustak
KRS
000022
5669

Al.Jana Pawła II 25 58-506 Jelenia Góra

--

7549575

608368136
--

--

601952560

6472060

606961013

7549575

-7525040

-6438550

504165876
602698309

665733324
--

Celem Klubu Sportowego jest rozwój sportu i kultury w dyscyplinach sportowych na terenie miasta.
Celem Klubu jest wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez aktywne uczestnictwo w sporcie i rehabilitacji społecznej, zawodowej
bez względu na wiek.

kks.jeleniagora@wp.pl gkrolikowski1@wp.pl

1.upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 2.ochrona i promocja zdrowia, 3.promowanie turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
4.organizowanie kursów i szkoleń sportowych, 5.działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 6.działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie
kontaktów i współpracy na płaszczyźnie sportowej, 7.działalność charytatywna, 8.promocja i organizacja wolontariatu, 9.prowadzenie działalności
redakcyjnej i wydawniczej szerzącej idee Klubu, 10.współpraca z innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Klubu, 11.uczestniczenie w
rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, 12.przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 13.reintegracja na
rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 14.reintegracja
społeczna i reintegracja zawodowa, 15.prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego.

--

gol.jgora@gmail.com

A.Dbałość o prawidłowy rozwój psychiczny i zdrowie dzieci i młodzieży Jeleniej Góry i okolic, B.Zorganizowanie i prowadzenie grup sportowych piłki nożnej
w Jeleniej Górze, C.Ograniczenie patologii wśród młodzieży, D.Stworzenie warunków do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku w szczególności dla
dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry i okolic, E.Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu i czynnego wypoczynku.

--

jcsw@wp.pl

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i popieranie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi sportów walki w regionie jeleniogórskim, a także
stwarzanie materialnych warunków dla realizacji tych celów.

www.kksjeleniagora.eu

--

-klub.simet@gmail.com,
zwiktor@si.simet.com.pl

--

515582551

Celem Klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stwarzanie swym członkom i uczestnikom odpowiednich warunków do
uprawiania sportu oraz wychowania fizycznego.

sjomek@op.pl

--

--

1.Planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości: obiektowe i sprzętowe KS oraz o pomoc organizacyjną i materialną sponsorów i
sympatyków KS, 2.Angażowanie wszystkich zainteresowanych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopni
sprawności i zainteresowań sportowych, 3.Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania KS terytorialnego i i poza nim,
4.Organizowanie zajęć sportowych dla zainteresowanych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej, organizowanie zainteresowanym
zawodnikom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych KS.

--

--

--

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Jeleniej Góry, głównie wśród młodzieży i uczniów, a także organizowanie i
propagowanie sportu kwalifikowanego.

--

--

--

1.Rozwijanie i popularyzacja boksu, 2.Tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i materialnych dla uprawiania boksu, 3.Propagowanie boksu wśród
młodzieży i osób dorosłych, 4.Reprezentowanie osób uprawiających boks w Polsce.

7525040

513092286

--

www.aikido.jgora.pl

info@aikido.jgora.pl

1.Konsolidowanie działalności stowarzyszeń, klubów i sekcji aikido dla dobra i rozwoju ruchu aikido, 2.Popularyzowanie w społeczeństwie aikido,
3.Promowanie w kraju i za granicą ruchu aikido, 4.Popieranie działalności członków w sprawach związanych z działalnością KSA, 5. Tworzenie warunków
organizacyjno-prawnych i materialnych dla uprawiania aikido, 6.Organizowanie i popularyzację działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia
odpowiednich warunków dla jej rozwoju w formie uprawiania aikido, 7.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 8.Upowszechnianie innych sportów i
japońskich sztuk walki, 9.Pozostała działalność związana ze sportem - PKD 92.62, 10.Promocja i organizacja wolontariatu, 11.Współdziałanie z władzami
samorządowymi, państwowymi i podmiotami gospodarczymi na zasadzie partnerstwa i pełnej autonomii zwłaszcza w zakresie inicjowania i koordynowania
programów związanych z edukacją, kulturą fizyczną i sportem, 12.Aktywizacja młodzieży poprzez zaangażowanie jej do działania na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.

607174440

--

www.hobas-team.pl

senderak90@gmail.com

--

www.kkk.org.pl

kkk@kkk.org.pl

1.Upowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej i sporcie, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin kolarskich, 2.Podnoszenie kwalifikacji sportowych
członków Stowarzyszenia, 3.Udział członków Stowarzyszenia w zawodach sportowych, 4.Odnoszenie sukcesów w zawodach sportowych, 5.Modernizacje
sprzętu sportowego członków, 6.Finansowanie udziału członków Stowarzyszenia w zawodach sportowych, 7.Zakup strojów sportowych dla członków
Stowarzyszenia.
Celem działania Karkonoskiego Klubu Kajakowego jest: 1.Pobudzanie, popieranie i rozwijanie wszystkich inicjatyw zmierzających do rozwoju i
upowszechniania freestyle'u Kajakowego oraz innych form kajakarstwa, 2.Organizacja zawodów sportowych i turystycznych, 3.Prowadzenie działalności
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, profilaktyki zdrowotnej oraz pozostałej działalności związanej ze sportem i kulturą fizyczną ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 4.Prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem wód.

--

606270628

--

609564237

--

783200369

--

--

www.sunski.pl
--

robertnazarko@o2.pl

Celem Klubu jest podejmowanie działań pożytku publicznego: 1.Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania,
doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania
zwyczajów w tym zakresie, 2.Planowanie i organizowania życia sportowego członków Klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, 3.Uczestniczenie
w imprezach sportowych organizowanych, 4.Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków
Klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym, 5.Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 6.Realizacja zadań z
zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 7.Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, 8.Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu, 9.Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń sprzętu sportowego.

www@sunski.pl

Celem Stowarzyszenia jest promocja narciarstwa zjazdowego. Szerzenie kultury fizycznej, propagowanie sportowego stylu życia, nauka narciarstwa dzieci,
młodzieży i dorosłych.

--

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Jeleniej Góry, gównie wśród młodzieży i uczniów, a także organizowanie i
propagowanie sportu kwalifikowanego.

--

www.ksjgora.pl

siatka@kpswjg.pl

1.Upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży, w tym studentów, 2.Rozwijanie
sportu kwalifikowanego w środowisku jeleniogórskim, 3.Powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego
Klubu i miasta. Integrowanie spraw wychowawczych i kształcenia z procesem szkolenia sportowego, 4.Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, profilaktyki zapobiegania zagrożeniom i patologiom, 5.Działanie w ramach integracji europejskiej.

697763713
603402160

--

www.jelonka.jgora.pl

ksz@jelonka.jgora.pl

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na terenie miasta Jelenia Góra. Troską
Stowarzyszenia jest rozwój intelektualny oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie dyscypliny sportu szachy.

-

513000287

--

ul.Norwida 2/19 58-500 Jelenia Góra

-

604805136,
600815898

--

www.iksjeleniagora.republika.pl iksjeleniagora@gmail.com

Bartosz Kamuda

ul.Ignecego Krasickiego 7/1 58-500 Jelenia Góra

-

--

www.redfighters.pl

kontakt@redfighters.pl

Ideą Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz podejmowanie działań edukacyjnych i
społecznych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport wskazując alternatywny sposób spędzania czasu wolnego do nałogów.

-

Robert Stachowski

ul.Groszowa 49 58-500 Jelenia Góra

-

881222700

--

www.orlikjg.za.pl

ks.orlik@wp.pl

1.Prowadzenie naboru chłopców i dziewcząt do sekcji piłki nożnej, 2.Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego chłopców i dziewcząt,
3.Organizowanie meczów, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach, 4.Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej i innych dyscyplin,
5.Propagowanie gry w piłkę nożną wśród dziewcząt, 6.Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 7.Rozwijanie wśród dzieci i
młodzieży biednej, zaniedbanej, pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych wychowawczych, etycznych i kulturalnych aspektów
sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską.

Klub Sportowy "Aktywnomania"

-

Grzegorz Leszek

ul.Karola Szymanowskiego 4/35 58-506 Jelenia
Góra

-

790669307

--

www.aktywnomania.pl

aktywnomania.pl@gmail.com

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie działalności, sportowej i turystycznej.

Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai

-

Piotr Cieśliński

ul.Karkonoska 8B 58-570 Jelenia Góra

-

796834516

--

www.karatejeleniagora.pl

biuro@karatejeleniagora.pl

1.Propagowanie, stosowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu, 2.Propagowanie, stosowanie i rozwijanie sztuki Karate Shinkyokushinkai i samoobrony,
3.Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, 4.Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 5.Prowadzenie
działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu, 6.Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich,
7.Propagowanie zdrowego trybu życia, 8.Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, i innym nałogom, poprzez sport, 9.Rozpowszechnianie wiedzy na
temat narkotyków, alkoholu, i innych nałogach informując o zagrożeniach płynących z ich zażywania, 10.Rozpowszechnianie wiedzy na temat
krajoznawstwa oraz organizowanie obozów sportowych, kolonii i innych form wypoczynku i aktywności fizycznej, 11.Promocja i organizacja wolontariatu.

--

693630807

--

--

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i
młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
1. Celem klubu jest Integracja społeczna osób w pełni sprawnych z osobami niepełnosprawnymi, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych
poprzez aktywne uczestnictwo w sporcie i rehabilitacji społecznej, zawodowej bez względu na wiek oraz stopień niepełnosprawności, oraz: 1.Zrzeszenie
osób pragnących uczestniczyć w zajęciach integracyjnych a także imprezach sportowych w kraju i zagranicą, 2.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego
życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu oraz o pomoc organizacyjną, finansową i materialną
sympatyków klubu, 3.Angażowanie wszystkich osób do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych, 4.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
5.Prowadzenie działalności charytatywnej i pomocniczej w imprezach jaki i wspólnych przedsięwzięciach z innymi stowarzyszeniami lub instytucjami,
6.Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 7.Wydawanie materiałów informacyjnych i instruktażowych dla
członków i sympatyków klubu a także osób zainteresowanych aktywnym trybem życia, 8.Współpraca z organami administracji samorządowej i państwowej
oraz wykonywanie zadań zleconych.

1.Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organizacji sportowych, 2.Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
działania Stowarzyszenia, 3.Upowszechnianie dalekowschodnich sztuk walki, 4.Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport, 5.Rozwój i
popularyzacja dalekowschodnich sztuk walki, 6.Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników
Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej, 7.Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dalekowschodnich sztuk walki, oraz
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania, 8.Współpraca z władzami
samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 9.Współudział w konstruowaniu programu
rozwoju dalekowschodnich sztuk walki i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych
w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

www.kyokushin-jelenia-gora.pl kyokushin.jg@onet.pl

24.

031

Jeleniogórski Klub Karate Kyokushin

-

Krzysztof Burkiewicz

ul.Jana Kasprowicza 2 58-500 Jelenia Góra

-

663501477

--

25.

032

"Klub Sportowy Towarzystwa IzerskoKarkonoskiego"

-

Zbigniew Leszek

ul.Wolności 254/7 58-560 Jelenia Góra

-

604358722

--

--

26.

033

Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra

-

Remigiusz Troć

ul.Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra

-

668125851

--

www.kts.jgora.pl

retroc@wp.pl

1.upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie tenisa stołowego wśród mieszkańców Jeleniej Góry i okolicznych miejscowości, głównie wśród
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 2.organizowanie i propagowanie sportu kwalifikowanego.

27.

034

Akademia Piłkarska "Chojnik"

-

Katarzyna Cyrek

ul.Cieplicka 17/4 58-560 Jelenia Góra

-

662112344

--

www.apchojnik.pl

kontakt@apchojnik.pl

1.Zrzeszenie członków w Akademii, 2.Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego, 3.Organizowanie meczy, obozów, zawodów sportowych i
uczestnictwo w rozgrywkach, 4.Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej, 5.Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Akademii,
6.Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, 7.Propagowanie osiągnięć sportowych członków.

28.

035

Klub Sportowy Just Swim Jelenia Góra

-

Szymon Kurowski

Al.Wojska Polskiego 21 58-500 Jelenia Góra

-

790219044

--

--

klub@justswim.pl

a/propagowanie i rozwijanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych, w
tym pływania; b/propagowanie śród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowego stylu życia; c/krzewienie wśród dzieci młodzieży i dorosłych idei
współzawodnictwa sportowego opartego na zasadzie fair play;d/kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży; e/integrowanie
różnych środowisk społecznych wokół idei krzewienia kultury fizycznej; f/promowanie wśród społeczeństwa dyscyplin sportowych, w szczególności
związanych ze sportami wodnymi, w tym pływania oraz triathlonu; g/ułatwianie uprawiania dyscyplin sportowych w ramach współzawodnictwa oraz w ramach
rekreacji dzieciom, młodzieży i dorosłym, w szczególności osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym; h/pomaganie osobom niepełnosprawnym
poprzez sport w uczestniczeniu w życiu społecznym; i/realizowanie programów autorskich, w tym programu Cała Jelenia Góra Pływa m.in.. poprzez
współpracę z miejskim programem Powszechnej Nauki Pływania oraz koordynowanie klas sportowych o profilu „pływanie”; j/obecność na wszystkich
obiektach o charakterze pływackim m.in. krytych pływalniach, aquaparkach, otwartych akwenach itp.., w szczególności w mieście Jelenia Góra; k/nauczanie
bezpiecznego zachowywania się nad wodą.

29.

036

„Berserker's Team Jelenia Góra”

-

Przemysław Juszczak

ul.Józefa Piłsudskiego 19 58-500 Jelenia Góra

-

789293123

--

--

30.

037

Klub Sportowy OPTYK - OKULAR Jelenia Góra

-

Krzysztof Berczuk

Al. Wojska Polskiego 46/6B 58-500 Jelenia Góra

-

-

--

--

31.

038

„ZORKA Jelonki Running Team”

-

Sławomir Meredyk

ul.Zaułek 15/3 58-500 Jelenia Góra

-

-

--

--

32.

039

Klub Sportowy „Energy Team Jelenia Góra”

-

Michał Kurowski

ul.Karłowicza 35/60 58-506 Jelenia Góra

-

796018983

--

--

33.

040

Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie
„STRZELEC”

-

Jacek Pawlus

ul.Jana Kiepury 55/22 58-506 Jelenia Góra

-

664550343

--

www.strzelec.org

34.

041

VICTORIA Jelenia Góra

-

Paweł Gluza

ul.Kasprowicza 51/5 58-500 Jelenia Góra

-

-

--

--

--

1.organizowanie, prowadzenie i propagowanie aktywności fizycznej szczególnie wśród mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej, 2.kształtowanie zasad
współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dążenie do osiągania najwyższego poziomu.

-

-

-

-

-

Celem Klubu jest: 1.planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe, sprzętowe szkoły oraz o
pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, 2.angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3.uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim, 4.organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej, 5.organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6.organizowanie uczniom wszystkich
klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 7.kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.

--

--

rafalalchimowicz@gmail.com

--

Celem Klubu Sportowego jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej.

1.Celem klubu sportowego jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród ogółu społeczności Miasta, powiatu jeleniogórskiego i sąsiednich
oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta i Powiatu jeleniogórskiego poprzez: 1.Upowszechnianie i rozwijanie
rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, 2.Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem
sportów walki, 3.Uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje pozarządowe,
4.Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich, sędziowskich i zawodniczych, 5.Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
6.Promocję dorobku sportowego mieszkańców Miasta i Powiatu jeleniogórskiego na arenie krajowe. 2.Cele klubu sportowego znajdują się w sferze zadań
publicznych określonych w artykule 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe określenie
celów i zadań publicznych zawierają par. 10-12 Statutu.
Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności społeczno - kulturalnej, edukacyjno - wychowawczej, charytatywno - opiekuńczo - zdrowotnej oraz
działalności w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu.
1.Propagowanie zdrowego trybu życia, a przede wszystkim biegania jako najprostszej formy ruchu, 2.Inicjowanie i rozwijanie masowych imprez biegowych, a
także innych imprez sportowych, 3.Przyczynianie się do podnoszenia poziomu organizacyjnego imprez sportowych, a w szczególności biegowych,
4.Rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe, w szczególności biegowe, 5.Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych zmierzających do
upowszechniania biegania i innych form ruchu, 6.Propagowanie imprez biegowych w Polsce i za granicą, 7.Propagowanie działalności edukacyjno oświatowej w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia, 8.Stworzenie wśród członków Stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego
zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej.

remigiusz.hryniewicki@gmail.com

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną. Promowanie sportu
jakim jest paintball.

klub@strzelec.org

1.działalność sportowa prowadzona w formie klubu sportowego, mająca na celu propagowanie i organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem strzelectwa sportowego i rekreacyjnego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które przez uczestnictwo doraźne lub
zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników
sportowych na wszelkich poziomach, 2.działalność rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie strzelectwa i jego historii, 3.zrzeszanie i wspieranie osób
zajmujących się kolekcjonowaniem broni, w tym zwłaszcza broni palnej wojskowej historycznej i współczesnej oraz innych militariów, 4.organizacja wystaw i
pokazów oraz prowadzenie edukacji historycznej i propagowanie strzelectwa.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE W EWIDENCJI PREZYDENTA MIASTA
1

Uczniowski Klub Sportowy "Amator" - działalność
zawieszona

3

Uczniowski Klub Sportowy "Amator"

37.

5

Uczniowski Klub Narciarski "15"

-

38.

8

Uczniowski Klub Sportowy "Ping-Pong"

-

39.

9

Uczniowski Klub Sportowy "Centrum" działalność zawieszona

40.

12

41.

35.

36.

-

-

ul.Gustawa Morcinka 31 58-500 Jelenia Góra

Marek Przeorski

ul.Grunwaldzka 64a 58-506 Jelenia Góra

Zdzisława KościukiewiczPilarek

ul.Kamiennogórska 9 58-570 Jelenia Góra

7-553-342

-

ul.Działkowicza 2/76 58-506 Jelenia Góra

-

-

Elżbieta Rybak

ul.Stefana Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra

Janowicki Uczniowski Klub Sportowy "Ski
Górnicki"

-

-

14

Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Karkonosze"

-

42.

16

Uczniowski Klub Narciarski "AS - SKI"

-

43.

17

Uczniowski Klub Sportowy "Jelenia Góra"

-

Kazimierz Kurzak

-

Jacek Dobrowolski

-

ul.Grunwaldzka 2 58-506 Jelenia Góra

752-36-92

752-25-47

-

767-18-95

ul.Cervi 11 58-560 Jelenia Góra

-

ul.Stefana Okrzei 7/4 58-500 Jelenia Góra

-

606268559

752-36-92

502711686

755-33-42

-

-

-

601919736

-

607343036

-

752-25-47

-

767-18-95

www.ukn15.republika.pl

mprzeorski@wp.pl
z_stemp@wp.pl

-

-

-

przerwa7@poczta.onet.pl

-

-

-

1.Celem działalności Klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów swojej szkoły, 2.Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości młodzieży, 3.Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania, 4.Szkolenie
młodzieży uzdolnionej sportowo.
Celem Klubu jest:1.planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o
pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, 2.angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3.uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim, 4.organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej, 5.organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6.organizowanie uczniom wszystkich
klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 7.kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
Celem Klubu jest:1.planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o
pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, 2.angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3.uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim, 4.organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej, 5.organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6.organizowanie uczniom wszystkich
klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 7.kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
Celem Klubu jest:1.planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o
pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, 2.angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3.uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim, 4.organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej, 5.organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6.organizowanie uczniom wszystkich
klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 7.kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.
Celem Klubu jest:1.planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o
pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, 2.angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3.uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim, 4.organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i
umysłowej, 5.organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6.kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Celem Klubu jest:1.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Szkoły Tańca oraz
o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków tańca, 2.Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim, 4.Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej, 5.Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6.Organizowanie uczniom wszystkich
klas form współzawodnictwa sportowego, 7.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
klub, 8.Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów sportowych.

monizamo@wp.pl

-

-

-

Celem Klubu jest:1.rozwijanie różnych form kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej a zwłaszcza narciarstwa zjazdowego, 2.kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu a szczególnie przez uczestnictwo
w różnych formach współzawodnictwa sportowego, 3.organizowanie imprez sportowych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim oraz
przygotowanie swoich członków do udziału w tych imprezach, 4.integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i sympatyków narciarstwa w aktywną
zbiorowość wspierającą rozwój sportów zimowych oraz kształtujących kulturalny poziom odbioru imprez sportowych przez widzów.

-

-

-

Celem Klubu jest:1.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o
pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, 2.Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim, 4.Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej, 5.Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6.Kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

-

606826306

-

-

adamfi@o2.pl

7-551-475

605596164

7-551-475

-

ukssp3.jgora@interia.pl

-

-

44.

18

Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka"

-

Adam Finster

ul.Stanisława Moniuszki 9 58-506 Jelenia Góra

45.

19

Uczniowski Klub Sportowy "KOPERNIKUS"

-

Renata Puluj

ul. PCK 14a 58-560 Jelenia Góra

46.

21

Akademia Piłkarska MOS Karkonosze

-

Marek Siatrak

ul.Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra

-

47.

22

Uczniowski Klub Sportowy "Pankracy" Jelenia
Góra

-

Mirosław Paweł Dębski

ul. Mikołaja Kopernika 1 58-500 Jelenia Góra

-

48.

23

Uczniowski Klub Sportowy „Jeleniogórski
Elektronik”

-

Sylwia Sawicz

ul. Grunwaldzka 64a 58-506 Jelenia Góra

7-524-581

-

519575989

-

-

www.pankracy.edu.pl

-

-

--

--

-

gimnazjum@pankracy.edu.pl

-

Celem Klubu jest: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 działania samorządu
terytorialnego i poza nim, 3. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 4.
Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia, 5.Organizowanie działalności sportowej
ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych klubu.
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.Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim, 4.Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5.Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6.Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego, 7.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
1.Planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży, dorosłych, 2.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, 3.Angażowanie wszystkich
uczniów oraz dzieci, młodzieży, dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych, 4.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
5.Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia, 6.Organizowanie zajęć sportowych
dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 7.Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 8.Organizowanie uczniom, dzieciom, młodzieży, dorosłym wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego, 9.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu, 10.Organizowanie
pomocy pedagogicznej dla członków klubu w celu minimalizacji wpływu poszczególnych dysfunkcji na osiągnięcia sportowe, 11.Organizowanie zajęć
1.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczestników w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną samych uczestników Klubu,
2.Angażowanie wszystkich uczestników do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych, 3.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania klubu, 4.Współpraca z organizacjami
krajowymi i zagranicznymi, 5.Uczestnictwo w lokalnych i ogólnokrajowych programach wychowawczych i sportowych, 6.Organizowanie zajęć sportowych dla
uczestników, w szczególności uczniów, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 7.Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 8.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu, 10.Krzewienie kultury fizycznej wśród uczestników, rozwijanie zainteresowań sportowych i turystycznych, 11.Podnoszenie stanu zdrowia i
sprawności fizycznej, 12.Eksponowanie w ramach działalności sportowo-wychowawczej zasad "fair play", 13.Ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie
kultury fizycznej, sportu i turystyki, 14.Organizowanie wypoczynków i akcji wyjazdowych, 15.Organizowanie oraz pomoc w organizacji stosownych kursów i
szkoleń, właściwych dla związków sportowych oraz stowarzyszeń i organizacji o podobnym profilu działania.
1.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i
materialną rodziców i sympatyków Klubu, 2.Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych ,3.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim, 4.Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5.Organziowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6.Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego, 7.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
8.Organizowanie sekcji sportowych, 9.Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego.

STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W KRS
49.

0000013198

Towarzystwo Chorych na Stwardnienia Rozsiane

50.

0000013289

Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im.
Ludomira Różyckiego

51.

0000013678

52.

TAK

Al.Jana Pawła II 7 58-500 Jelenia Góra

7541079

691334017

-

Roman Buczniewski

ul.Staromiejska 3 58-560 Jelenia Góra

7551308

502097459

Klub Sportowy "Maciejowa" - działalność
zawieszona

-

Jacek Masalski

ul.Wrocławska 77 58-514 Jelenia Góra

752-17-33

--

0000025766

Rada Przyjaciół Harcerstwa

-

Kazimierz Piotrowski

ul.Wiejska 41b 58-502 Jelenia Góra

6421830

--

53.

0000028285

Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

-

Ivo Łaborewicz

ul.Bohaterów Getta 2 58-500 Jelenia Góra

644-99-40

54.

0000028396

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet
Oddziału w Jeleniej Górze - w likwidacji

-

Janusz Jacek Smutek likwidator

ul.Wzgórze Wandy 25 58-500 Jelenia Góra

767-64-16

55.

0000029584

Stowarzyszenie Pomost

Krystyna Chmura

Al.Wojska Polskiego 18/301 58-500 Jelenia Góra

--

667755111

56.

0000031778

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
International Police Association Sekcja Polska

-

Zbigniew Markowski

ul.Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra

--

604424113
505138540

57.

0000037231

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Oddział w Jeleniej Górze

-

Karolina Szpak

ul.Wolności 2 58-500 Jelenia Góra

7526536

--

58.

0000038136

"Stowarzyszenie Radio Taxi 919"

-

Zbigniew Paradowski

ul.Zgorzelecka 9 58-500 Jelenia Góra

91-91,
7675555

--

--

--

59.

0000039724

"Stowarzyszenie Radio Taxi 910"

-

Jan Lorko

ul.Zgorzelecka 9 58-500 Jelenia Góra

752-27-77

--

--

--

radiotaxi1962@wp.pl

Reprezentacja interesów kierowców taksówek zrzeszonych w Stowarzyszeniu przed organami państwowymi i samorządowymi, organizacja usług
przewozowych, zapewnienie ich ciągłości i kultury obsługi klientów, rozszerzenie zakresu świadczeń oraz organizacja łączności bezprzewodowej pomiędzy
kierowcami, promocja i reklama usług świadczonych przez członków Stowarzyszenia, czuwanie nad przestrzeganiem przez członków etyki zawodowej i
rzetelnego wykonywania usług, organizacja wzajemnej pomocy wśród członków w przypadku zdarzeń losowych.

60.

0000040468

Yacht Club "Viking"

-

Jolanta Jackowska

ul.Ignacego Paderewskiego 18/54 58-506
Jelenia Góra

7525245

--

--

ycviking@poczta.onet.pl

61.

0000045674

Stowarzyszenie Biathlon Karkonoski w Jeleniej
Górze

-

Misiuk Zbigniew

ul.Karkonoska 5 58-570 Jelenia Góra

755-39-09

1.Rozwijanie i upowszechnianie żeglarstwa, 2.Umożliwianie członkom wypoczynku na wodzie, kształtowanie pozytywnych wzorców w zakresie racjonalnego
i kulturalnego spędzania wolnego czasu, 3.Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 4.Pomoc członkom w organizacji rejsów i
wypraw żeglarskich, 5.Szkolenie żeglarskie członków i sympatyków żeglarstwa.
1.Popularyzowanie Biathlonu na terenie Dolnego Śląska, 2.Współdziałanie w procesie wychowania młodzieży, 3.Skupianie sympatyków Biathlonu w aktywną
i twórczą organizację współuczestniczącą we wszechstronnym rozwoju Biathlonu Karkonoskiego, 4.Podnoszenie kultury odbioru imprez sportowych przez
widzów, 5.Rozwijanie zainteresowania Biathlonu w środowisku społecznym, 6.Integracja działaczy i zawodników Biathlonu środowiska dolnośląskiego.

62.

0000047246

Karkonoskie Stowarzyszenie Biegaczy Górskich

-

Danuta Kwiatkowska-Kszczot ul.Stanisława Moniuszki 8/19 58-506 Jelenia
Góra

-

696199389

--

63.

0000050772

Jeleniogórski Klub Oyama

-

Rafał Szymon Majda

ul.Okrężna 56 58-500 Jelenia Góra

-

602186770

--

64.

0000053954

Karkonoski Klub Amazonek

TAK

Agata Kluczyńska

ul.1 Maja 60 58-500 Jelenia Góra

--

887080777

--

TAK

608843667
--

601319159
--

7559310

644-99-42

Celem Towarzystwa Muzycznego jest rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej.

www.ognisko-muzyczne.jgora.pl somart-53@tlen.pl

-6421830

towarzystwo.smjg@gmail.com

1.Zrzeszenie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym,
gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 2.Wyzwalanie inicjatyw osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak
najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, aby
zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem, 3.Likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie, pełnosprawnej społeczności
problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami, 4.Artykułowanie i reprezentowanie
interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej w szczególności poprzez współpracę ze Światową Federacją
Towarzystw Stwardnienia Rozsianego oraz poszczególnymi organizacjami innych krajów.

Ligia Jamer

-www.rph.pl

--

--

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Jeleniej Góry, głównie wśród młodzieży i uczniów, a także organizowanie i
propagowanie sportu kwalifikowanego.

rph.zarzad@gmail.com

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie organizacji harcerskich oraz organizacji wywodzących swoje tradycje i działania ze skautingu, a także wspieranie
dzieci i młodzieży niezorganizowanej poprzez stwarzanie im warunków do wszechstronnego rozwoju oraz nieskrępowanego kształtowania ich osobowości w
duchu idei harcerstwa, a w szczególności: 1.Wszechstronne działanie na rzecz organizacji harcerskich, 2.Działanie na rzecz integracji dzieci i młodzieży
oraz rozpowszechniania idei harcerstwa, 3.Wspieranie społecznej aktywności obywateli, między innymi na rzecz takich grup społecznych jak: dzieci
niepełnosprawne, dzieci "ulicy" oraz środowisk patologii społecznej i ekonomicznej, a także innych grup dzieci i młodzieży wymagających szczególnego
wsparcia, 4.Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 5.Wspieranie dobroczynności.

jgora@ap.wroc.pl

TPJG jest stowarzyszeniem mającym przede wszystkim na celu aktywizację swoich członków oraz innych środowisk społeczno-zawodowych na rzecz
wszechstronnego rozwoju Jeleniej Góry.

--

--

--

Celem Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia jest: A.Współpomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratownictwa medycznego,
profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej poprzez gromadzenie na ten cel środków finansowych i rzeczowych, B.Aktywizowanie
społeczeństwa do ofiarności na realizację celów określonych w pkt. A., C.Wyrażenie opinii o działalności i potrzebach lecznictwa, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej.

--

--

--

Celem statutowym jest niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą zarówno fizyczną, psychiczną, seksualną oraz zaniedbaniem.

7526046

www,ipapolska.pl, www.ipadolnyslask.pl

wiktor_borefszo@interia.pl

Współpraca ze wszystkimi sekcjami narodowymi. Celem działania jest tworzenia więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy
zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie, tym samym do tworzenia więzów przyjaźni i współpracy międzynarodowej i idei tolerancji we
wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. Ponadto celami są: A.Dążęnie do rozwoju kontaktów kulturalnych
między członkami, B.Przyczynianie się do pogłębienia ich wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych, C.Dążenie w miarę możliwości do
wzajemnej pomocy w sferze socjalnej, D.Przyczynianie się w miarę możliwości do pokojowej koegzystencji narodów i do utrzymania pokoju światowego.

7526536

www.jgora.sarp.org.pl

jgora@sarp.org.pl, biuro@jgora.sarp.org.pl

1.Celami SARP są: 1.Dbałość o jakość architektury środowiska-zabudowanego oraz naturalnego-pojmowanych jako interes publiczny, 2.Tworzenie
warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, 3.Rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu. 2. Działalność SARP: 1.Dotyczy
gospodarki odpadami przestrzennej, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, 2.Ma charakter naukowy, naukowo-techniczny, oświatowy, kulturalny i
charytatywno-opiekuńczy.
1.Reprezentacja interesów kierowców taksówek zrzeszonych w Stowarzyszeniu przed organami państwowymi i samorządowymi, 2.Organizacja usług
przewozowych, zapewnienie ich ciągłości, kultury obsługi klientów, rozszerzenie zakresu świadczeń oraz organizacja łączności bezprzewodowej pomiędzy
kierowcami, 3.Promocja, reklama usług świadczonych przez członków Stowarzyszenia, 4.Czuwanie nad przestrzeganiem przez kierowców-członków etyki
zawodowej i rzetelnego wykonywania usług, 5.Organizacja wzajemnej pomocy wśród członków w przypadku zdarzeń losowych.

755-39-09

--

--

--

www.oyama.com.pl

--

--

rafalmajda@oyama.com.pl

Krzewienie zamiłowania do biegania w formie rekreacyjnej i sportowej, rozwijanie działalności prowadzącej do umasowienia kultury fizycznej i warunków
zdrowotnych dla uprawiających rekreację biegową oraz ćwiczenia fizyczne, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, tworzenie dogodnych warunków
dla uczniów Stowarzyszenia do udziału w biegach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz innych organizatorów biegów różnego rodzaju w kraju i za
granicą.
1.Organizowanie oraz stworzenie odpowiednio dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej i sportu przez rozwój i propagowanie sportów i sztuk
walki wśród szerokich rzesz społeczeństwa; 2.Propagowanie działalności sportowej i zrzeszanie członków; 3.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 4.Reprezentowanie barw Klubu i Miasta w imprezach sportowych; 5.Przeciwdziałanie patologiom społecznym; 6.Działanie
na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 7.Organizowanie zajęć sportowych w celu
wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej dzieci, młodzieży i dorosłych; 8.Organizowanie sekcji sportowych i szkolenia w zakresie sportu
wyczynowego; 9.Popularyzowanie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność informacyjno-propagandową.

amazonkijelenia@wp.pl

1.Wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi. 2.Propagopwanie profilaktyki nowotworowej.

domanda@op.pl

65.

0000054144

Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej "Karkonosze" w Jeleniej Górze

-

Marian Mójta

ul.Wita Stwosza 6 58-560 Jelenia Góra

66.

0000054501

Stowarzyszenie Potomków Żołnierzy Związku
Walki Zbrojnej "Polska Żyje"

-

Jerzy Feliks Lipiński

ul.Sołtysia 5/2 58-560 Jelenia Góra

67.

0000055201

Stowarzyszenie Radio Taxi Mercedes 96-26

-

Sławomir Wójcik

68.

0000055585

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Oddział Wojskowy

-

69.

0000056257

Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra
Stowarzyszenie

TAK

70.

0000059581

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób
Bezrobotnych

71.

0000060388

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział
Terenowy w Jeleniej Górze

72.

0000060587

73.

-

601061195

--

--

7551414

530934802

--

--

Pl.Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37 58500 Jelenia Góra

7676550

501209626

--

www.taxi-jgora.pl

Edward Frąckiewicz

ul.Podchorążych 33/5 58-503 Jelenia Góra

7647051
w.324, 310

--

--

--

Marcin Piotr Koperek

ul.Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra

7524486

--

-

Janusz Jędraszko

ul.Wolności 28 58-500 Jelenia Góra

TAK

Leszek Karbowski

Al.Jana Pawła II 7 58-500 Jelenia Góra

6436575

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla
"Panorama"

-

Lucjan Kowalczyk

ul.Szmaragdowa 12 58-560 Jelenia Góra

764-71-48

0000062117

„Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Jelenia
Góra-Erftstadt i miasta partnerskie”

-

Ewa Olchówka

ul.Michałowicka 16 C 58-570 Jelenia Góra

7648483

74.

0000063382

"Stowarzyszenie Radio Taxi Śnieżka"

-

Redzisław Adamczyk

ul.Wiejska 29 58-508 Jelenia Góra

75.

0000068443

Dolnośląski Związek Narciarski

-

Zofia Czernow

76.

0000069544

Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"

-

77.

0000069765

Młodzieżowy Klub Szachowy "Liczyrzepa"

78.

0000070063

79.

--

500219616
607604587

7524486
-6430163

1) uczestniczenie w rozwoju i upowszechnianiu, kultury fizycznej, masowego odpoczynku rekreacyjnego, a także rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej
wśród społeczeństwa niezależnie od wieku, płci i statusu materialnego, 2) rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności
fizycznej społeczeństwa, dorosłych, młodzieży, dzieci, osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów, 3) krzewienie zamiłowania do systematycznego
uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, 4) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów we współpracy między społeczeństwami
poprzez sport i rekreację, 5) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez sport i rekreację, 6) przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym, 7) kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w TKKF patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania
obowiązków społecznych i obywatelskich, 8) integrowanie różnych grup społecznych wokół idei usprawniania, aktywności ruchowej, rekreacji i zabawy, 9)
tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych do propagowania i rozwoju organizacji, 10) upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa,
11) promowanie i organizowanie wolontariatu, 12) opracowanie nowych form działalności programowej.

iya3@vp.pl

--

Utrzymanie więzi intelektualnej i duchowej między potomkami żołnierzy Związku Walki Zbrojnej oraz działalność upamiętniająca bohaterstwo żołnierzy
Z.W.Z. - organizowanie obchodów rocznic, wydarzeń historycznych, - organizowanie otwartych spotkań poświęconych patriotycznym tradycjom narodowym,
- kształtowanie poczucia wartości etycznych i patriotycznych tradycji narodowych w życiu codziennym Polaków, - działania na rzecz umacniania
praworządności i sprawiedliwości społecznej, - budowa symbolicznego pomnika żołnierzy nie posiadających własnych mogił, - niesienie pomocy
charytatywnej, humanitarnej, moralnej i prawnej dzieciom z rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Reprezentowanie interesów kierowców taksówek zrzeszonych w Stowarzyszeniu przez organami państwowymi i samorządowymi; organizacja usług
przewozowych, zapewnienie ich ciągłości, kultura obsługi klientów, rozszerzenie zakresu świadczeń oraz organizacja łączności poza przewodowej pomiędzy
kierowcami; promocja i reklama usług świadczonych przez członków Stowarzyszenia; współpraca i wymiana doświadczeń z innymi zrzeszeniami
taksówkarzy w Jeleniej Górze; pomoc członkom w zakupach, naprawach i utrzymaniu pojazdów samochodowych do wykonywania zawodu; organizacja
wzajemnej pomocy wśród członków i ich rodzin, w tym świadczeń socjalnych.

kontakt@taxi-jgora.pl

--

Popularyzacja turystyki w środowisku wojskowym Oddziału Wojskowego PTTK: 1.Budzi i pogłębia umiłowanie regionu, kraju, kształtuje postawy
patriotyczne, upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, 2.Rozwija kulturę, kulturę fizyczną oraz rekreację przez
turystykę i krajoznawstwo, 3.Krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne. 4.Szerzy kulturę turystyki, wykorzystuje poznawcze,
wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownictwa, 5.Pomaga w turystyce indywidualnej, organizuje rajdy, złazy, zloty, rejsy, spływy i inne imprezy, 6.Tworzy i
upowszechnia system odznak turystki kwalifikowanej PTTK, zachęcającej do rozwoju kultury fizycznej i kultury wędrowania, 7.Szerzy wiedzę ekologiczną,
inspiruje i prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie, 8.Aktywnie uczestniczy w
ochronie dóbr kultury, 9.Popularyzuje walory turystyczne i krajoznawcze oraz dorobek Polski wśród turystów zagranicznych oraz ułatwia turystom Polskim
wyjeżdżającym za granicę poznawanie walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów, 10.Współdziała i udziela fachowej pomocy towarzystwom i
organizacjom opiekującymi się Polakami i dziedzictwem kultury Polskiej za granicą, 11.Szkoli kadry dla realizacji celów oddziału PTTK, 12.Kultywuje tradycje
turystyczne oraz krzewi historię i dorobek PTTK, 13.Prowadzi działalność przewodnicką i umożliwia przewodnikom tworzenie organizacji samorządowych w
ramach Oddziału PTTK.

www.kssudety.pl

kssudety1@o2.pl

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych na terenie działania Klubu oraz
wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport.

www.jsob.jgnet.pl

januszjedraszko@poczta.neostrada.pl

Walka z bezrobociem oraz jego negatywnymi zjawiskami społecznymi.

www.wtzjelenia.za.pl

lkarbowski@o2.pl, twkjejeniagora@o2.pl

Działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce i wśród polonijnych, a w szczególności: 1.Pomoc społeczna osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans, 2.Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich
rodzin, 3.Działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej, 4.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych, 5.Ochrona i promocja
zdrowia wśród niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i rozwój rehabilitacji leczniczej, 6.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 7.Upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych, 8.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój
przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, 9.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku niepełnosprawnych,
10.Krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych, 11.Rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku
niepełnosprawnych a zwłaszcza dzieci i młodzieży, 12.Rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, 13.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród osób niepełnosprawnych, 14.Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym
jako jako źródłom niepełnosprawności, 15.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 16.Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 17.Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako konsumentów, 18.Działania na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskiem osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz,19.Promocja i
organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

--

--

lucjan.kowalczyk@neostrada.pl

1.Dbałość o infrastrukturę osiedla, 2.Ochrona praw mieszkańców osiedla, 3.Prowadzenie wspólnych działań inwestycyjnych.

516168440

--

--

ewa.olchowka@gmail.com

1)pogłębianie współpracy pomiędzy Jelenią Górą a miastami partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa, sportu, kultury, gospodarki, ochrony środowiska,
turystyki, sztuki oraz związków wyznaniowych; 2)upowszechnianie wiedzy o Jeleniej Górze i promowanie Jeleniej Góry poza granicami kraju;
3)nawiązywanie i pogłębianie kontaktów towarzyskich, kulturalnych, naukowych, gospodarczych i sportowych między mieszkańcami Jeleniej Góry i miast
partnerskich; 4)nawiązywanie i utrzymywanie więzi między organizacjami i instytucjami społecznymi oraz klubami sportowymi działającymi w Jeleniej Górze i
w miastach partnerskich; 5)podejmowanie wszelkich innych działań, służących rozwojowi kontaktów między mieszkańcami Jeleniej Góry i miast
partnerskich; 6)realizacja projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych – projekty związane ze wspieraniem włączenia społecznego, projekty edukacyjne
związane z inwestowaniem w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, projekty związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

7535835

603931422

--

--

taxi.sniezka@wp.pl

Reprezentacja interesów kierowców taksówek w stowarzyszeniu przed organami państwowymi i samorządowymi, - Organizacja usług przewozowych,
zapewnienie ich ciągłości, kultury obsługi, rozszerzenie zakresu świadczeń oraz organizacja łączności bezprzewodowej między kierowcami, - Promocja i
reklama usług świadczonych przez członków, - Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania usług, Organizacja wzajemnej pomocy wśród członków w przypadku zdarzeń losowych.

ul.Karkonoska 5 58-570 Jelenia Góra

755-87-87

691136486

755-87-87

biuro@odzn.pl

Związek kieruje całokształtem spraw dotyczących narciarstwa w regionie, dba o jego rozwój poprzez podnoszenie poziomu sportowego oraz ilości
uprawiających tę dyscyplinę sportu, szczególnie młodzieży uczącej się.

Małgorzata Włostowska

ul.Słowackiego 14 58-500 Jelenia Góra

762-16-34

608198080

762-16-35

--

mks11@poczta.onet.pl

Celem Klubu jest: A.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły
oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, B.Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, C.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim, D.Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej, E.Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, F.Organizowanie różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego, G.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

-

Stanisław Zygarowicz

ul.Marii Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia
Góra

641-86-40

603394461

--

liczyrzepamks@poczta.onet.pl

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i popieranie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi szachów w regionie jeleniogórskim.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział "Sudety Zachodnie"

-

Krzysztof Tęcza

ul.1 Maja 86 58-500 Jelenia Góra

7525851

--

752-36-27

www.pttk-jg.pl

pttk@pttk-jg.pl

0000072928

Stowarzyszenie "PEGAZ"

-

Janina Jaszczur

ul.Groszowa 7 58-500 Jelenia Góra

7523230

--

752-32-30

www.pegaz-ngo.pl

pegaz_ngo@o2.pl

Celem statutowym Oddziału PTTK jest działalność w zakresie, turystyki, kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. Celami statutowymi
Oddziału PTTK są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:1)krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku
dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i
obozów, 2)podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez
współdziałanie z towarzystwami i organizacjami skupiającymi i opiekującymi się Polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą, 3)nauki, edukacji,
oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych , upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i
perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa, 4)ekologii i
ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody, 5)upowszechniania wiedzy i
umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację imprez turystycznych związanych z
poznawaniem historii
oręża
polskiego, a
także popierania
wszelkich
służącego irozwojowi
sprawności
i kultury
fizycznej, 6)promocji
1.Prowadzenie
edukacji
pozaszkolnej,
2.Prowadzenie
dziennej
opiekiform
nadwypoczynku
dziećmi, 3.Wspieranie
upowszechnianie
rozwoju
przedsiębiorczości,

80.

0000073876

Stowarzyszenie Wspierania Integracji z Unią
Europejską

TAK

Jowita Jeleńska

ul.Marcina Kasprzaka 9 58-560 Jelenia Góra

6426366

--

642-69-22

www.swiue.pl

info@swiue.pl

1.Prowadzenie działalności popularyzacyjnej i edukacyjnej dotyczącej integracji europejskiej, 2.Podnoszenie kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa
młodych ludzi i bezrobotnych, 3.Prowadzenie aktywnej współpracy partnerskiej z różnymi organizacjami, firmami i instytucjami z kraju i zagranicy,
4.Wspieranie działań na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury, edukacji, sztuki, bezpieczeństwa, turystyki, rozwoju lokalnego oraz rozwoju demokracji,
5.Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 6.Rozwijanie przedsiębiorczości poprzez
wspieranie MPS, branży rolniczej oraz innych grup gospodarczych, 7.Działanie na rzecz jedności europejskiej respektującej różnorodność kulturową,
tradycje narodowe oraz rozwoju świadomości narodowej, 8.Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz wolności i praw człowieka we wspólnej
europie, 9.Wspieranie ekologii, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego w rozwijającej się europie.

81.

0000074035

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

-

Andrzej Kurpiewski

ul. Wolności 268 58-560 Jelenia Góra

--

601442495

www.ztp.eko.org.pl

ztp@eko.org.pl, nsandra@poczta.onet.pl

Celem działania Towarzystwa jest ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej, podejmowanie działań służących jej ochronie oraz rozbudzanie w
społeczeństwie zainteresowań przyrodą.

82.

0000074277

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

-

Paweł Domagała

Al.Jana Pawła II 25 58-506 Jelenia Góra

--

662832942

waldekamotyka@wp.pl

1.Wywołanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa, 2.Organizowanie społecznej
aktywności w dziedzinie edukacji młodego pokolenia, 3.Wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wspierającej działalność szkół i placówek oświatowowychowawczych, 4.Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszelkich inicjatyw służących unowocześnianiu działalności edukacyjnej, podnoszeniu
efektywności nauczania i wychowania, 5.Organizowanie społecznego ruchu rodziców, nauczycieli, zakładów pracy, spółek akcyjnych, związków
zawodowych, instytucji i organizacji dla realizacji zadań kształtowania prospołecznych postaw dzieci i młodzieży, 6.Inspirowanie i wspomaganie ruchu
postępu pedagogicznego w szkolnictwie oraz prowadzenie różnorodnych działań uspołeczniających proces kształtowania i wychowania.

--

www.odzn.pl

--

-7522881

--

4.Aktywizacja zawodowa kobiet, młodzieży i osób bezrobotnych, 5.Łagodzenie skutków bezrobocia, 6.Działania na rzecz równego statusu kobiet i
mężczyzn, 7.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu we wszystkich grupach społecznych, 8.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 9.Działania na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 10.Wspieranie rozwoju lokalnego w tym rozwoju obszarów wiejskich w procesie adaptacji do warunków ekonomicznych i
społecznych UE, 11.Wspieranie rolników, mieszkańców wsi i małych miast w procesie adaptacji do warunków ekonomicznych i społecznych UE,
12.Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, 13.Wspieranie rozwoju agroturystyki i dodatkowych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych,
14.Rozwijanie współpracy i kontaktów międzynarodowych, 15.Działania na rzecz rozwoju kultury, 17.Promocja walorów turystycznych i bazy noclegowej
regionu Sudetów, 18.Ochrona środowiska naturalnego, 19.Wspieranie organizacji pozarządowych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 20.Wspieranie i
organizowanie wolontariatu.

Organizowanie i popularyzowanie idei czynnego uczestnictwa w imprezach sportowych w biegach na nartach, łyżworolkach oraz dbanie o rozwój tych
dyscyplin przez podnoszenie poziomu sportowego oraz ilości osób uprawiających te dyscypliny sportu.

83.

0000074789

Stowarzyszenie Narciarskie i Wrotkarskie "SkiRoll"

-

Radosław Surowiak

ul.Okrężna 82 58-500 Jelenia Góra

84.

0000075322

Miejski Klub Sportowy Finepharm Jelenia Góra

-

Franciszek Zenon Brykner

ul.Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra

85.

0000075371

Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Oddziale
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

Kazimierz Pichlak

ul.Michała Kleofasa Ogińskiego 6 58-506 Jelenia 7537581
Góra

--

--

86.

0000076692

Klub Lotnika "Śmigiełko"

-

Konrad Mieczkowski

ul.1 Maja 67/67of 58-500 Jelenia Góra

--

--

--

87.

0000080122

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniej Górze

-

Norbert Lisowski

ul.Wiejska 85b 58-502 Jelenia Góra

6418900

660682502

--

--

88.

0000081365

Karkonoski Klub Techniki i Racjonalizacji

-

Jan Woźniak

ul.Juliusza Słowackiego 4 58-500 Jelenia Góra

7523814

605388440

89.

0000082052

Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Uzdolnionej
Artystycznie "ARS"

-

Halina Wysocka

ul.Józefa Piłsudskiego 26 58-500 Jelenia Góra

7522330

90.

0000084459

Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"

-

Henryk Ciechanowski

ul.Wolności 39 of. 58-500 Jelenia Góra

-

669036357

--

--

ciechan1801@o2.pl

1.Organizowanie działalności sportowej na terenie powiatu grodzkiego i powiatu ziemskiego Jeleniej Góry, 2.Propagowanie i organizowanie sportu
kwalifikowanego, w szczególności w środowisku jeleniogórskim, 3.Spełnianie przez sport roli wychowawczej i propagandowej, kształtowanie wysokiego
morale oraz godnej postawy sportowej, 4.Integrowanie w procesie szkoleniowym spraw wychowawczych i wyczynu sportowego, 5.Prowadzenie szkolenia
ogólnorozwojowego i sportowego dzieci i młodzieży szkolnej.

91.

0000085648

Miejski Klub Sportowy "Karkonosze - Jelenia
Góra"

TAK

Tomasz Kowalczyk

ul.Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra

-

603629008

--

--

dudki3@o2.pl

92.

0000087555

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Jeleniej Górze

TAK

Piotr Jan Rostkowski

ul.Wolności 56 58-500 Jelenia Góra

7526558

7526558

--

lzs@neostrada.pl

1.Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Jeleniej Góry, głównie wśród dzieci, młodzieży oraz organizowanie i propagowanie sportu
kwalifikowanego, 2. Organizowanie szkolenia sportowego zgodnie z zasadami ustalonymi przez związki sportowe, 3. Organizowanie imprez sportowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz związku sportowego, 4.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim, 5.Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej,
6.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Wyłącznym celem Powiatowego Zrzeszenia LSZ jest: wszechstronne krzewienie kultury fizycznej, krajoznawstwa, turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży,
promocji zdrowia oraz innych działań na rzecz mieszkańców wsi i miast, ze środowisk z trudną sytuacją materialną, zagrożonych strukturalnym bezrobociem
i patologiami społecznymi.

93.

0000087934

Zrzeszenie Handlu i Usług

-

Marek Szopiński

ul.Wolności 82 58-500 Jelenia Góra

7526636

690074085

7526636

www.zhiu.jgora.pl

94.

0000087998

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "Silesia
Europaea"

-

Mirosław Salecki

ul.Józefa Piłsudskiego 21/4 58-500 Jelenia Góra 752-58-40

601429857

752-58-40

--

biuro@silesiaeuropaea.pl

95.

0000088038

Stowarzyszenie "Moto-Sport"

-

Tomasz Olaf Paluch

ul.Podleśna 52 58-500 Jelenia Góra

752-15-66

--

752-15-66

--

--

96.

0000090246

Internetowe Centrum Szachowe

-

Andrzej Dzieniszewski

ul.Teatralna 10/6 58-500 Jelenia Góra

752-20-85

--

752-20-85

97.

0000090266

Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej

-

Barbara Głębocka

ul.Jana Matejki 17 58-500 Jelenia Góra

717-32-34

98.

0000090268

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Profilaktyki
Społecznej

-

Tomasz Nowak

ul.Wolności 32 58-500 Jelenia Góra

752-66-77

99.

0000090300

Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa

-

Janusz Wojtas

ul.Cieplicka 172 58-570 Jelenia Góra

7553770

100.

0000090357

OSP "Jagniątków"

-

Józef Gajewski

ul.Myśliwska 4a 58-571 Jelenia Góra

101.

0000090389

Jeleniogórska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT

-

Dorota, Rozanna Nyczko

Al.Wojska Polskiego 54 58-500 Jelenia Góra

102.

0000091062

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Koło w Jeleniej
Górze

-

103.

0000091797

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w
Stanie Wojennym w latach 80-89 za Działalność
w NSZZ "Solidarność"

-

TAK

--

Janina Grondecka

--

ul.Mieczysława Karłowicza 3/55 skrytka
pocztowa 463

642-50-44
-

--

--

752-65-53

-668927914

--

--

603356844
-606265202

--

--

--

--

646-66-80

752-38-14

-www.stowarzyszenie.jgnet.pl

www.kktir.republika.pl

7522330

---

--

752-34-39

-mksprjg@interia.pl

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki ręcznej wśród mieszkańców Jeleniej Góry, głównie młodzieży, uczniów, a także
organizowanie i propagowanie sportu kwalifikowanego.

stowarzyszenie@jgnet.pl

Celem Stowarzyszenia jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów "Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej"

--

Celem Klubu jest popularyzacja lotnictwa wśród społeczeństwa, wychowanie lotnicze młodzieży poprzez rozwijanie zamiłowań technicznych, zdobywanie
odznak i sprawności lotniczych.

osp.raszyce@vp.eu

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 ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; 4.Rozwijanie wśród członków OSP
kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; 5.Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich; 6.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

kktir@op.pl

1.Tworzenie i wdrażanie nowych technik i technologii przez współudział w kształtowaniu rozwoju gospodarczego polegający na inicjowaniu i wdrażaniu
postępu techniczno-organizacyjnego i ekonomicznego; 2.Współpraca z zakładami, zakładowymi i międzyzakładowymi klubami techniki i racjonalizacji
polegająca na w szczególności na organizowaniu przedsięwzięć inspirujących i ukierunkowujących pracę tych klubów oraz udzielaniu im pomocy w rozwoju
ruchu wynalazczego; 3.Współudział w inicjowaniu i rozwijaniu teorii oraz praktyki w dziedzinie wynalazczości i racjonalizacji pracowniczej; 4.Krzewienie
kultury technicznej i społecznych postaw; 5.Inspirowanie twórczych i postępowych inicjatyw i rozwiązań w zakresie postępu techniczno-organizayjnego;
6.Podnoszenie poziomu kwalifikacji załóg pracowniczych i kadry kierowniczej w dziedzinie organizacji procesów innowacyjnych oraz działania na rzecz
pełnego wykorzystania ich wiedzy i inwencji twórczej; 7.Popularyzowanie problematyki ochrony własności przemysłowej; 8. Kształtowanie pozytywnych
warunków dla rozwoju wynalazczości i racjonalizacji pracowniczej, inicjowanie wykorzystania innowacji; 9.Aktywizowanie i organizowanie środowisk
zawodowych i naukowych w celu rozwijania wynalazczości i racjonalizacji pracowniczej;
10.Aktywowanie i organizowanie przy współpracy z organizacjami młodzieżowymi środowisk młodzieży pracującej i uczącej się na rzecz rozwoju
wynalazczości pracowniczej;
11.Reprezentowanie i obrona interesów twórców projektów wynalazczych.

--

--

Celem działalności Towarzystwa jest tworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży i opieka nad ich kształceniem a także
rozwijanie mecenatu i możliwości kształcenia artystycznego.

Wszechstronna ochrona interesów zawodowych i gospodarczych zrzeszonych członków i oraz utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z
zasadami etyki i godności zawodowej, w duchu kontynuacji sprawdzonych wieloletnich tradycji i kupieckich.

zhiu@wp.pl

1.Rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa ziemi jeleniogórskiej, 2.Popularyzacja i promocja dokonań
twórców kultury polskiej na terenie ziemi jeleniogórskiej i lokalnych twórców kultury w innych regionach Rzeczypospolitej Polskiej, 3.Popularyzacja i
promocja dokonań twórców kultury z zaprzyjaźnionych ośrodków w krajach Unii Europejskiej i pozostałych krajach europy, na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem ziemi jeleniogórskiej.
Ogólnym celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana popularyzacja sportów motorowych, we wszystkich ich rodzajach. Na cel ten składają się m.in.:
1.Pomoc Klubom i Związkom zajmującym się sportami motorowymi w przygotowaniu i organizacji imprez sportowych, 2.Wspomaganie finansowe Klubów i
Związków Sportowych, a także młodych sportowców, rokujących na przyszłość osiągnięcie wysokich wyników sportowych, 3.Pozyskiwanie wysokiej jakości
sprzętu, do uprawiania sportów motorowych, celem przekazania go wybranym Klubom i Zawodnikom, 4.Promowanie polskich sportów motorowych i
zawodników wśród inwestorów krajowych i zagranicznych, dla uzyskania pomocy finansowej, 5.Pośredniczenie i załatwienie reklam podmiotów
gospodarczych, na sprzęcie i ubraniach zawodników uprawiających sporty motorowe, 6.Promowanie działalności publikatorskiej i wydawniczej na rzecz
sportów motorowych, 7.Wspołpraca ze środkami masowego przekazu dla upowszechniania sportów motorowych i wyników objętych opieką przez
Stowarzyszenie, a także w miarę możliwości tworzenie własnych środków masowego przekazu, 8.Świadczenie pomocy dla zawodników wycofujących się z
czynnego uprawiania sportów motorowych, a także dla zawodników, którzy ulegli wypadkom, czy kontuzjom, podczas uprawiania tych sportów,
9.Finansowanie dodatkowej opieki zdrowotnej oraz dodatkowych ubezpieczeń zawodników startujących w sportach motorowych, 10.Organizowanie obozów i
szkoleń zawodników, 11.Współpracowanie ze stowarzyszeniami, organizacjami, fundacjami, instytucjami i grupami ludzi realizującymi podobne cele,
12.Prowadzenie działalności zleconej przez organy administarcji państwowej różnych szczebli i samorządowej, zgodnie z celami Stowarzyszenia,
13.Prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu zdobycie środków finansowych na realizację celów statutowych, 14.Inne działania nie zakazane
przez prawo, na rzecz sportów motorowych.

www.szachy.pl

ics@szachy.pl

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi szachów, a także stwarzanie materialnych warunków dla realizacji tych
celów poprzez: 1.Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych, 2.Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników, 3.Organizowanie, prowadzenie i
popieranie różnych form działalności społecznej w zakresie wychowania poprzez szachy oraz kultury gry fair, 4.Organizowanie i popieranie wydawania i
dystrybucji książek, podręczników, czasopism i innych wydawnictw o tematyce szachowej, 5.Prowadzenie działalności archiwizacyjnej w ramach biblioteki
publikacji elektronicznych, 6.Organizowanie i wspomaganie organizowania imprez kulturalnych o tematyce szachowej, 7.Wspieranie rozwoju szachów
kwalifikowanych, 8.Popularyzowanie i popieranie wymiany międzynarodowej grup szachowych i turystyki szachowej, 9.Popularyzację szachów w
ogólnoświatowej sieci komputerowej Internet, 10.Organizowanie i popieranie zamierzeń inwestycyjnych i organizacyjnych związanych z rozwojem szachów,
11.Organizowanie i popieranie dystrybucji sprzętu szachowego 12.Wspieranie ruchu społecznego wokół celów Stowarzyszenia.

www.agrosudety.pl

sttwinfo@gmail.com

Celem Stowarzyszenia "Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej" jest propagowanie i rozwijanie wypoczynku w formach właściwych dla szeroko
rozumianej turystyki w terenach o charakterze wiejskim oraz pomoc w organizowaniu i prowadzeniu wypoczynku w tych formach.
Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęte działanie na rzecz profilaktyki społecznej i wychowania w trzeźwości.

-www.sympatycy.sobieszow.pl

--

--

--

sympatycy.sobieszow@iwp.plnteria.pl, jwojtasCelem Stowarzyszenia jest inicjowanie, podejmowanie, rozwijanie i promowanie oraz wspieranie działalności społecznej zmierzającej do rozwoju
Sobieszowa, poprawy wizerunku, wyglądu i prestiżu tej dzielnicy jako zaspokajanie aspiracji i potrzeb społecznych środowiska lokalnego.

--

dorotanyczka.not@onet.eu

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 i innych klęsk i zdarzeń,
3.Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4.Rozwijanie wśród członków OSP
kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 5.Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich, 6.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciw pożarowej.
1) współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu
potrzeb środowiska polskich inżynierów i techników; 2) obrona interesów stowarzyszeń członkowskich, jak również wspomaganie ich statutowych działań; 3)
inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, gospodarki, innowacji, edukacji, kultury i ekologii; 4) kształtowanie
etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju; 5) wspieranie i upowszechnianie wiedzy
specjalistycznej w dziedzinie nauk technicznych, jak również w zakresie teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi; 6) działanie na rzecz
podnoszenia prestiżu i poziomu zawodowego oraz statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej; 7) dbałość o dorobek i tradycje
polskiej myśli naukowej i technicznej oraz gospodarczej; 8) upowszechnianie wiedzy i umiejętności technicznych w społeczeństwie, w tym wśród młodzieży;
9) dbałość o przestrzeganie wysokich standardów zawodów technicznych.

--

--

--

--

--

1.Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym, 2.Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym
spełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie, 3.Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych, 4.Inspirowanie ludzi
młodych do podejmowania działalności gospodarczej, 5.Ułatwienie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, 6.Promocja kultury,
w szczególności tworzenie przez ludzi młodych i do nich adresowanej, 7.Ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole, 8.Propagowanie idei
samorządności wśród młodych ludzi, 9.Promocja ekologii i ochrony środowiska, 10.Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi
młodych, 11.Działanie na rzecz obronności kraju.

642-73-97

--

--

--

--

1.Integracja środowiska osób, które dotknięte zostały w latach 1980-1989 represjami władz oraz osób zaangażowanych w tworzenie NSZZ "Solidarność", a
także czynienie wspierających działalności opozycyjną w latach 1980-1989; 2.Organizacja i promowanie aktywnego osób wymienionych w pkt 1 w życiu
społecznym, politycznym i gospodarczym kraju; 3.Doprowadzenie do pełnej rehabilitacji osób dotkniętych represjami i popieranie indywidualnych roszczeń
Stowarzyszenia o naprawienie krzywd, jakich doznały w latach 1980-1989 w znaczeniu moralnym i wymiarze materialnym; 4.Pomoc prawna w dochodzeniu
słusznych roszczeń członków Stowarzyszenia związanych z doznanymi represjami, a także -w miarę możliwości- w ich aktualnych sprawach bytowych;
5.Doprowadzenie do publicznego napiętnowania i ewentualnej odpowiedzialności prawnej osób szczególnie zaangażowanych w represje wobec osób
prowadzących działalność opozycyjną w latach 1980-1989; 6.Ubezpieczenie przed zniszczeniem materialnym dowodów działalności opozycyjnej na terenie
woj. jeleniogórskiego w latach 1980-1989, udokumentowanie historii tworzenia NSZZ "Solidarność" w w/w rejonie, doprowadzenie do powstania
scentralizowanego archiwum i ewentualnej stałej ekspozycji pamiątek i dokumentów, a także powstania opracowań historycznych; 7.Uczestniczenie w
działalności na rzecz rozwoju regionu jeleniogórskiego; 8.Dotarcie do osób, które z przyczyn politycznych zostały zmuszone do opuszczenia kraju.

104.

0000091921

Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe (JWOPR)

Krzysztof Czaplicki

ul.Melchiora Wańkowicza 13 58-500 Jelenia
Góra

789-85-80

105.

0000092293

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

106.

0000093651

Jeleniogórski Okręgowy Związek Żeglarski

-

Wiesław Dzierzba

ul. Jagiellońska 27 58-560 Jelenia Góra

755-13-61

-

Stanisław Przędzielewski

Al.Wojska Polskiego 18 pok. 213 58-500 Jelenia 7526535
Góra

107.

0000093681

Niemiecki Chrześcijański Związek "Karkonosze"

-

Mariusz Cesarz

ul.Działkowicza 28 58-506 Jelenia Góra

108.

0000094273

Towarzystwo Miłośników Muzyki

-

Józef Sukniewicz

ul.Józefa Piłsudskiego 60 58-500 Jelenia Góra,
do korespondencji ul. Michała Drzymały 4/5 58500 Jelenia Góra

109.

0000095811

Polsko-Niemieckie Towarzystwo KulturalnoOświatowe "Wihajster"

-

Agnieszka Korman

ul.Kruszwicka 6a 58-500 Jelenia Góra

110.

0000095978

Stowarzyszenie Instruktorów i Wykładowców
Kształcenia Kierowców

-

Jan Bujak

ul.Wolności 28 58-500 Jelenia Góra

755-36-29

111.

0000096547

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

-

Antoni Lewkowicz

ul.Melchiora Wańkowicza 13 58-500 Jelenia
Góra

752-22-46

112.

0000096592

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne

-

Henryk Piotr Garbat

ul.Wojska Polskiego 37 58-500 Jelenia Góra

113.

0000096778

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej "Cieplice"

-

Andrzej Jasiukowicz

Al.Jana Pawła II 25 58-506 Jelenia Góra, do
755-94-96
korespondencji:OTKKF"Cieplice" 58-560 Jelenia
Góra 9 skr.poczt. 54

114.

0000097562

Stowarzyszenie "Miłośnicy Cieplic"

-

Agnieszka Dojs

Pl.Piastowski 28 58-560 Jelenia Góra

115.

0000097928

Karkonoskie Towarzystwo Naukowe

-

Henryk Gradkowski

ul.Lwówecka 18 58-503 Jelenia Góra

116.

0000098629

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej "Orle"

-

Ireneusz Piotr Błaszczyk

ul.Wita Stwosza 6 58-560 Jelenia Góra

117.

0000099120

Euro Taxi 96-25 Jeleniea Góra

-

Janusz Sierko

ul.Wolności 82 58-500 Jelenia Góra

118.

0000099121

Młodzieżowy Klub Koszykówki Młodzieżowego
Domu Kultury Jelenia Góra - w likwidacji

-

Stanisław Chromiński

ul.Marii Skłodowskiej-Curie 12 58-500 Jelenia
Góra

119.

0000099323

Okręgowy Związek Piłki Nożnej

-

Andrzej Kowal

ul.Złotnicza 8/1 58-500 Jelenia Góra

120.

0000100375

Rotary Club Jelenia Góra

-

Zbigniew Formicki

ul. „Pałac Staniszów” 100 Staniszów 58-500
Jelenia Góra

-

764-38-68
752-68-50

--

--

--

645-33-63
--

--

605119466
601319159

---

609120345

601575748

-698521342

--

604906448

-601061195

789-85-80

www.jwopr.republika.pl

jwopr@op.pl

Celem działania Jeleniogórskiego WOPR jest czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach (śródlądowych i morskich przybrzeżnych), a w
szczególności: 1.Pobudzanie, popieranie i rozwijanie wszelkich inicjatyw zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia
ludzkiego na wodach, 2.Zwiększenie udziału społeczeństwa w ratowaniu tonących, upowszechniania nauk i umiejętności pływania, 3.Niesienie
bezpośredniej pomocy tonącym, 4.Prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem wód, 5.Prowadzenie
działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, profilaktyki zdrowotnej oraz pozostałej działalności związanej ze sportem i kulturą fizyczną ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 6.Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii
technicznych.

755-13-61

www.pszs-jg.republika.pl

pszs-jg.@op.pl

Celem Związku jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży i szkolnej na obszarze działania Związku.

www.jozz.horyzont.jgora.pl

ycviking@poczta.onet.pl

1.Popularyzacja, organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, 2.Rozwijanie i upowszechnianie turystki żeglarskiej i żeglarstwa
regatowego, 3.Prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki morskiej i wodnej, 4.Umożliwianie
szerokim rzeszom społeczeństwa wypoczynku na wodzie, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego
czasu, 5.Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

bhc50@op.pl

1.Organizację nabożeństw chrześcijańskich w języku niemieckim, 2.Naukę języka niemieckiego, 3.Pielęgnowanie tradycji i kultury śląskiej, 4.Poznawanie
niemieckiej historii i kultury, 5.Poznawanie przyrody i zabytków Śląska.

--

764-38-68
--

755-36-29

7522246
w.24
--

--

--

645-33-00
--

--

--

-

--

--

-

692643114
501366666

7526783
-

Zadaniem Towarzystwa jest wzbogacanie wiedzy jego członków o muzyce, a przez to otwartość działań - społeczna popularyzacja i upowszechnianie kultury
muzycznej w mieście i regionie.

www.filharmonia.jgora.pl/towarzysjus41@o2.pl

--

1-96-25

7526783

-

-

wihajster2@gmail.com

-

-

1.Współpraca między polakami, a obywatelami krajów niemieckiego obszaru językowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w zakresie
kultury, sportu, nauki i wypoczynku, 2.Wymiana doświadczeń i działalność szkoleniowa, 3.Likwidiwanie wzajemnych uprzedzeń i budowanie wzajemnego
pozytywnego wizerunku, 4.Budowanie związków pomiędzy polskim i niemieckim obszarem kulturowym.
1.Ochrona praw instruktorów, wykładowców i kursantów w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, 2.Upowszechnianie wiedzy oraz
prowadzenie poradnictwa z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
3.Współudział w koordynacji działań ośrodków szkolenia kierowców, centrów egzaminacyjnych oraz Urzędem Wojewódzkim, jako jednoski sprawujacej
nadzór nad szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców, 4.Udzielenie pomocy instruktorom, wykładowcom i kursantom w zakresie wyjaśniania
nieporozumień z ośrodkami szkolenia kierowców, centralami egzaminacyjnymi i Urzędem Wojewódzkim, jako jednostki sprawującej nadzór nad szkoleniem i
egzaminowaniem kandydatów na kierowców, 5.Popularyzacja turystyki i sportu motorowego.

www.pzw.jgora.pl

biuro@pzw.jgora.pl

Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego, racjonalne użytkowanie wód, kształtowanie etyki wędkarskiej oraz przestrzeganie zasad
ochrony i połowu ryb.

www.jtf.com.pl

jtf@jtf.com.pl

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie i popieranie fotografii, krzewienie wiedzy i osiągnięć technicznych w zakresie fotografii oraz popularyzowanie
fotografii jako jednej z dyscyplin sztuki. Przyczynianie się do rozwoju twórczości fotograficznej ze szczególnym wyeksponowaniem piękna regionu
jeleniogórskiego. Towarzystwo ma również na celu popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach poprzez prowadzenie działalności społecznie
użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie: a/kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i przyrody, b/działań na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami fotograficznymi.

--

--

1.Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa, 2.Krzewienie zamiłowania do systematycznego
uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta, 3.Organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci niepełnosprawnych i z
rodzin patologicznych.

www.miłośnicy.cieplic.pl

milosnicy.cieplic@poczta.fm, a.dojs@messag 1.Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju Uzdrowiska zgodnie z kierunkami rozwoju i planami perspektywicznymi Miasta i regionu, 2.Utrzymanie

www.ktn.jgora.pl

ktn@ktn.jgora.pl

Celem KTN jest praca nad rozwojem nauki we wszystkich jej dziedzinach, rozbudzanie i organizowanie życia naukowego oraz umacnianie więzi teorii z
praktyką i przyczynianie się do społeczno-gospodarczego rozwoju demokratycznej Polski. Towarzystwo popiera badania naukowe dotyczące obszaru Polski
oraz inspiruje i wykonuje badania wdrożeniowe, których celem jest rozwój regionu dolnośląskiego.

iya3@vp.pl

1)uczestniczenie w rozwoju i upowszechnianiu, kultury fizycznej, masowego odpoczynku rekreacyjnego, a także rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej
wśród społeczeństwa niezależnie od wieku, płci i statusu materialnego, 2)rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności
fizycznej społeczeństwa, dorosłych, młodzieży, dzieci, osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów, 3)krzewienie zamiłowania do systematycznego
uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, 4)działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów we współpracy między społeczeństwami
poprzez sport i rekreację, 5)wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez sport i rekreację, 6)przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym, 7)kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w TKKF patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania
obowiązków społecznych i obywatelskich, 8)integrowanie różnych grup społecznych wokół idei usprawniania, aktywności ruchowej, rekreacji i zabawy,
9)tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych do propagowania i rozwoju organizacji, 10)upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa,
11)promowanie i organizowanie wolontariatu, 12)opracowywanie nowych form działalności programowej.

eurotaxi9625@interia.pl

1.Reprezentowanie interesów kierowców taksówek oraz innych członków Stowarzyszenia zrzeszonych w Stowarzyszeniu przed organami państwowymi,
samorządowymi, 2.Organizacja usług przewozowych, zapewnienie ich ciągłości, kultury obsługi klientów, rozszerzenie zakresu świadczeń oraz organizacja
łączności bezprzewodowej między kierowcami, 3.Promocja i reklama usług świadczonych przez członków Stowarzyszenia,4.Czuwanie nad przestrzeganiem
przez członków etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania usług,5.Organizacja wzajemnej pomocy wśród członków w przypadku zdarzeń losowych.

--

www.taxieuro9625.pl

--

kontaktów z dawnymi mieszkańcami Cieplic Śląskich, 3.Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i mieszkańcami miast partnerskich Cieplic,
4.Popieranie rozwoju kultury i działań służących uświadamianiu jej roli w procesie samopoznania i integracji narodów europy, 5.Pielęgnowanie tradycji i
podtrzymywanie obyczajów, panujących na terenie Uzdrowiska Cieplice, 6.Dbałość o kulturę i gospodarczą promocją gminy, 7.Stwarzanie warunków dla
prowadzenia działalności kulturalnej, 8.Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu podejmowania przez władze Miasta decyzji odnośnie ważnych
przedsięwzięć, dotyczących Miasta.

--

1.Prowadzenie sekcji koszykówki w grupach wiekowych: od dzieci do juniorów, 2.Organizowanie szkolenia sportowego, 3.Organizowanie imprez sportowych,
4.Udział w rozgrywkach ligowych O.Z. KOSZ. i innych, organizowanych przez powołanie do tego celu organizacje, 5.Organizowanie osób dorosłych w
uczestnictwie na rzecz Klubu.

www.ozpn.jgora.pl

zarzad@ozpn.jgora.pl

Celem działania OZPN jest rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej.

www.rotary-jgora.pl

sekretarz@rotary-jgora.pl

Klub jako członek stowarzyszenia Rotary International realizuje jego podstawowy cel, którym jest pielęgnowanie i propagowanie ideału służby społecznej
jako podstawy wartości przedsięwzięć, a szczególnie: 1.rozwóju i wykorzystywania wzajemnych kontaktów w służbie dla bezpieczeństwa, 2.przestrzegania
wysokiego poziomu etycznego w działalności gospodarczej i pracy zawodowej, uznawania wartości wszystkich pożytecznych zajęć zawodowych oraz
szacunku dla zawodu każdego rotarianina, traktowanego jako sposobność służebna społeczeństwu, 3.stosowania ideału służby społecznej w praktyce życia
osobistego, zawodowego i społecznego każdego rotarianina, 4.umacniania porozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez ogólnoświatowe
kontakty między ludźmi zjednoczonymi wokół ideału służby społecznej. Celem Klubu jest uczestnictwo w realizacji zadań publicznych w zakresie:
1.działalności charytatywnej, 2.organizowania i finansowania działalności charytatywno-opiekuńczej, 3.pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych
przeznaczanych na pomoc charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą,
4.organizowania i uczestniczenia w imprezach charytatywnych, służących pozyskiwaniu środków finansowych, a także przychylności i poparcia ludzi
reprezentujących różne
zawody oraz środowiska, na rzecz realizacji celów statutowych klubu (stowarzyszenia), 5.pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 6.organizowania i finansowania pomocy socjalnej czy wychowawczej dzieciom i młodzieży,
7.wspierania zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży, 8.organiozwania i finansowania wspierania niezamożnej, uzdolnionej młodzieży,
9.otaczania opieką
potrzebującej pomocy, szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej i akademickiej oraz absolwentów szkół dowolnego typu w ramach współpracy Klubów
rotariańskich,
10.organizowania międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach współpracy Klubów rotariańskich, 11.działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
między innymi
poprzez finansowanie zakupu sprzętu medycznego i leków, 12.działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 13.promocja zatrudnienia i aktywizacja
zawodowa
osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 14.upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn,
15.działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 16.działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania między
innymi poprzez
wyposażanie instytucji oświatowych i szkół w książki oraz pomoce szkolne, a także poprzez okresowe przyznawanie stypendiów dla uczniów i studentów,
17.działania na rzecz krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 18.działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
19.upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 20.działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
21.działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 22.upowszechniania ochrony wolności i praw
człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 23.działania w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
24.pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 25.pomoc organizowania wolontariatu, 26.działania na
rzecz integracji
europejskiej, rozwijania kontaktówi i współpracy między innymi poprzez wymianę miedzynarodową dzieci i młodzieży, 27.działaności wspomagającej rozwój
wspólnot
i społeczności loklanych, 28.podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
29.podejmowania innych działań mających na celu wspomaganie społeczności lokalnej w kraju i za granicą w zakresie edukacyjnym, kulturalnym,
zapewnienia ochrony zdrowia
i podnoszenia jakości życia, 30.ratownictwa i ochrony ludności, 31.wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego i finansowego organizacji
pozarzadowych
w wyżej wymienionym zakresie.

Stanisław Schubert

ul.Osiedle Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra

7524254

603080938

7523183

www.kson.pl

biuro@kson.pl

Celem Sejmiku jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w sferze zadań publicznych, do których należą: 1.Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz seniorów, zarówno członków organizacji tworzących Sejmik, jak i osób niezrzeszonych w żadnej organizacji, w szczególności w
zakresie: 1)pomocy społecznej; 2)integracji zawodowej i społecznej oraz jej promocji; 3)wspieranie działalności organizacji członkowskich oraz rzecznictwo
ich interesów w sprawach wspólnych; 4)rzecznictwo interesów niezrzeszonych osób niepełnosprawnych; 5)działalności charytatywnej; 6)nauki i edukacji;
7)kultury; 8)sportu, turystyki, krajoznawstwa i rekreacji; 9)promocji i ochrony zdrowia; 10)promocji i organizacji wolontariatu. 2.Inne działania w sferze zadań
publicznych, szczególnie w zakresie: 1)aktywizacji społeczno-zawodowej oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarówno członków
organizacji tworzących Sejmik, jak i osób niezrzeszonych w żadnej organizacji; 2)przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom; 3)działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 4)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji, a w szczególności monitoring przestrzegania prawa i działania na rzecz transparentności życia publicznego; 5)działań
na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 6)podejmowanie innych przedsięwzięć w ramach
działalności statutowej.

-

Barbara Matiasz Płońska

ul.Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra

7525017,
6495325

606360443

7525017,
6495325

www.gwardia.e-meteor.pl

prezes.gwardia@gmail.com

1.Rozwój kultury fizycznej na terenie działania Stowarzyszenia a w szczególności w środowisku pracowników Policji i ich rodzin; 2.Upowszechnianie kultury
fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 3.Działalność sportowa w sekcjach.

Towarzystwo Kolarskie "Karkonosze Tour"

-

Janusz Maceluch

ul.Groszowa 18/6 58-500 Jelenia Góra

752-26-66

696872833

752-26-66

www.baltyk-karkonosze.com

maceluch@wp.pl

Upowszechnianie, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego kolarstwa na terenie województwa dolnośląskiego oraz organizacja imprez kolarskich.

0000101203

Oddział Terenowy Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników Służb
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Jeleniej Górze

-

Gustaw Gwóźdź

ul.Lwówecka 18 58-503 Jelenia Góra

-

605418941
605418985

www.ospsbhp.jgora.pl

bhpjg@wp.pl

1.Tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służ bezpieczeństwa i higieny pracy, 2.Reprezentacja i
obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia, 3.Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, 4.Wyrazenie
opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 5.Dbałość o zachowanie
godności pracownika służb bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

125.

0000101335

Automobilklub Karkonoski

-

Marek Kisiel

ul.Kolejowa 5a 58-570 Jelenia Góra

7-554-559

607228778

klub@ak-karkonoski.pl

1.Inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę i poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa, 2.Działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu
drogowego i ochrony środowiska, 3.Organizowanie i popularyzowanie sportu motorowego, 4.Organizowanie turystyki motorowej, 5.Propagowanie
popularnego sportu motorowego wśród młodzieży, 6.Integrowanie środowiska automoblistów, 7.Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami o podobnym charakterze zakresie działania.

126.

0000103108

Stowarzyszenie Pracowników Technicznych STP
w Jeleniej Górze

-

Mirosław Osiecki

Al.Wojska Polskiego 54 58-500 Jelenia Góra

7526553

668171393

auto_domag@interia.pl, biuro@spt.org.pl

1)promowanie rozwoju nauki i techniki, 2)prezentowanie stanowiska w przedmiocie zagadnień związanych z włókiennictwem, odzieżownictwem i
przemysłem skórzanym, 3)działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych, 4)reprezentowanie wspólnych
problemów kadry inżynieryjno-technicznej oraz realizowanych przez tę kadrę zadań naukowo-techniczno-organizacyjnych wobec społeczeństwa oraz
organów państwowych, gospodarczych, społecznych, związkowych i innych, 5)organizowanie imprez integracyjnych dla kadry inżynieryjno technicznej i
ekonomicznej, 6)udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Stowarzyszenia Pracowników Technicznych SPT, obrona ich praw osobistych i zawodowych,
7)wpływ na rozwój techniki, nauki i gospodarki, 8)sprawdzanie kwalifikacji posiadanych przez osoby zatrudnione na stanowiskach pracy związanych z
dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w drodze organizowanego egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną na
wniosek Stowarzyszenia Pracowników Technicznych SPT zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

127.

0000105344

Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia
Góra

TAK

Antoni Kurzyński

ul.Grunwaldzka 64a 58-506 Jelenia Góra

7523692

606268559

7523692

mprzeorski@wp.pl

1.Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych, 2.Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego, 3.Organizowanie i wspomaganie organizowania
imprez sportowych, 4.Współdziałanie ze szkołami w zakresie sportu dzieci i młodzieży, 5.Wspieranie ruchu społecznego wokół celów Klubu,
6.Organizowanie i popieranie zamierzeń inwestycyjnych oraz organizacyjnych związanych z rozwojem sportu dzieci i młodzieży.

128.

0000105401

„Sudecki Klub Wysokogórski”

Bartosz, Tadeusz Duda

ul.Jana Kilińskiego 22/3 58-500 Jelenia Góra

643-89-03

601576532

767-91-30

www.sudeckikw.pl

biuro@sudeckikw.pl

Prowadzenie i rozwijanie działalności z zakresu alpinizmu, alpinizmu jaskiniowego i sportów górskich.

129.

0000115220

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
Oddział Dolnośląski

Andrzej Biernacki

ul.Janusza Kusocińskiego 12 58-570 Jelenia
Góra

www.szr-od.org

biuro@szr-od.org

1.Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej, 2.Udzielanie wszechstronnej
pomocy rodzicom zastępczym, 3.Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących
w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia, 4.Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji samorządowej oraz innych
instytucji, 5.Pozyskiwanie środków na realizację celów Statutowych.

130.

0000116595

Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych Jelenia Góra-Wałbrzych

-

Monika Siofer

Al.Wojska Polskiego 54 58-500 Jelenia Góra

752-65-53

501339072

www.ksrm-jg-wch.eu

list@ksrm-jg-wch.eu

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim rzeczoznawców majątkowych, w szczególności:
1.Podnoszenie rangi i ochrona praw zawodowych rzeczoznawców majątkowych, 2.Dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu i
sprzyjanie doskonaleniu kwalifikacji zawodowych, 3.Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Stowarzyszenia,
4.Upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o zawodzie rzeczoznawcy majątkowego.

131.

0000118140

Towarzystwo Aktywnych Kobiet "Tak"

-

Iwona Zielińska

ul.Bohaterów Getta 2/1 58-560 Jelenia Góra

6422244

796819796

--

132.

0000118256

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy
Radiotechników "Radar"

TAK

Marek Gołębiowski

ul.Lwówecka 18 58-503 Jelenia Góra

-

662183102

--

133.

0000120429

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieszowie

-

Wojciech Gral

ul.Cieplicka 168 58-570 Jelenia Góra

-

510238569

--

134.

0000120678

Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"

-

Damian Dutkiewicz

ul.Juliusza Słowackiego 14 58-500 Jelenia Góra 752-60-77

660685516

135.

0000121145

Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy i Promocji
Zdrowia

-

Elżbieta Tarnowska

ul. Poznańska 14/1 58-500 Jelenia Góra

753-35-96

603033610

136.

0000129552

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego-Grupa Karkonoska

-

Mirosław Górecki

ul.Sudecka 79 58-500 Jelenia Góra

7524734

137.

0000129701

Jeleniogórski Klub Shidokan Karate

-

Przemysław Jończy

ul.Łabska 31/5 58-560 Jelenia Góra

138.

0000131325

Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe

Zbigniew Stępień

ul.Karkonoska 5 58-570 Jelenia Góra

139.

0000131557

Miejski Klub Sportowy "Bobry"

-

Artur Jonio

ul.Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra

140.

0000140729

Stowarzyszenie "CLK"

-

Piotr Kowalczyk

ul.Tytusa Chałubińskiego 9d 58-570 Jelenia
Góra

141.

0000143022

Stowarzyszenie "Wiem"

-

Hanna Strojny-Kogut

ul.Macieja Rataja 10/5 58-560 Jelenia Góra

142.

0000146543

Bractwo Rycerskie Zamku "Chojnik"

-

Andrzej Ciosański

siedziba-Zamek Chojnik; adres do
korespondencji ul. Chrobrego 98 59-550
Wojcieszów

751-27-27

143.

0000156137

Samodzielne Koło Terenowe nr 72 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego

Sylwia Kędzior

ul. Bronisława Czecha 1a 58-570 Jelenia Góra

7553527

121.

0000100516

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

122.

0000100548

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe
"Gwardia"

123.

0000100993

124.

TAK

-

TAK

TAK

TAK

--

755-39-09

755-34-36

--

783313226

-694017325
--

660234990
602390069

--

7-554-559 www.ak-karkonoski.pl

--

--

752-34-39

752-60-77

www.spt.org.pl

--

-

www.radar.jgora.pl

www.paulinum.jelenia-gora.pl

754-14-54
755-39-09

-

--

dutkiewiczdamian@poczta.onet.pl

--

1.Integracja środowisk kobiecych, 2.Uaktywnienie i promocja kobiet, 3.Działalność na rzecz społeczeństwa w dziedzinie: równości praw kobiet, obrony praw
dziecka, kultury, ekologii, zdrowia, turystyki i rekreacji, polityki społecznej i socjalnej, oświaty, 4.Profesjonalne przygotowanie kobiet do zwiększonego udziału
w organach przedstawicielskich, 5.Wspieranie i inspirowanie działalności wolontarystycznej wśród kobiet.
a) zachowanie w pamięci pokoleń, historii i tradycji: jeleniogórskich wojskowych szkół radiotechnicznych, garnizonu jeleniogórskiego oraz polskich jednostek
radiotechnicznych; b) obrona czci, honoru i godności żołnierzy polskich; c) wspieranie pomocą osób środowiska byłych żołnierzy zawodowych znajdujących
się w trudnych sytuacjach życiowych; d) podejmowanie przy współpracy z resortem Obrony Narodowej, zadań w zakresie szkolenia rezerwistów Wojska
Polskiego; e) podejmowanie zadań w zakresie wychowywania patriotyczno-obywatelskiego i obronnego społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży; f)
organizowanie różnych form działalności społeczno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej; g) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych do realizacji
zadań statutowych; h) obrona praw społecznych i socjalnych środowiska żołnierzy rezerwy i weteranów wojskowych; i)prowadzenie środowiskowego klubu
na potrzeby żołnierzy rezerwy i weteranów wojskowych, w przypadku posiadania odpowiedniej bazy materialnej i organizacyjnej.

marygol@wp.pl

--

--

6412333

-

--

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 klęsk i zdarzeń; 3.Infirmowanie
ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; 4.Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i
sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; 5.Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich; 6.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
1.Organizowanie i propagowanie działalności sportowej w środowisku wojskowym, cywilnym a w szczególności w środowiskach szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich Jeleniej Góry, 2.Propagowanie i organizowanie imprez biegowych w tym: -biegów na orientację, -biegów przełajowych i ulicznych,
-biegów lekkoatletycznych, -duatlonu i triatlonu, -imprez na rowerach górskich, - narciarskich biegów na orientację.
1.Promocja zdrowia z uwzględnieniem działań profilaktycznych, zwiększanie skuteczności zapobiegania chorobom, 2.Poprawa stanu zdrowia ludności
poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, 3.Organizowanie i wspieranie edukacji ogółu społeczeństwa
oraz osób fizycznych i prawnych udzielających świadczenia zdrowotne, 4.Prowadzenie studiów i badań rynkowych, doradztwo w zakresie funkcjonowania,
zarządzania placówkami ochrony zdrowia, tworzenia programów zdrowotnych, 5.Działania na rzecz przestrzegania karty praw pacjenta, 6.Oddziaływanie na
kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego zdrowotności społeczeństwa, 7.Występowanie do organów posiadających inicjatywę
ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących polityki zdrowotnej społeczeństwa, 8.Współdziałanie z
organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa.

karkonoska@gopr.pl

1.Niesienie pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone; 2.Zapobieganie wypadkom w górach; 3.Ochrona środowiska górskiego.

przemyslaw.jonczy@wp.pl

1.Rozwijanie i popularyzacja Shidokan Karate, 2.Tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i materialnych dla uprawiania Shidokan Karate,
3.Propagowanie idei Shidokan Karate wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 4.Reprezentowanie osób uprawiających Shidokan Karate w Polsce.

www.mkskarkonosze.pl

biuro@mkskarkonosze.pl

www.bobry.jasky.pl

mksbobry@op.pl

Celem działania Statutowego Klubu jest: 1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród dorosłych mieszkańców z
terenu działalności Klubu, szczególnie Miasta Jeleniej Góry, 2.Dążenie do osiągania w wybranych dyscyplinach sportu najwyższego poziomu, 3.Godne
reprezentowanie środowiska, regionu i Miasta Jeleniej Góry, 4.Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
wszystkich typów szkół, 5.Prowadzenie swojej działalności w systemie edukacji narodowej, współdziałania ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i
zadań sportowych.
Krzewienie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie tenisa stołowego i łucznictwa wśród mieszkańców Jeleniej Góry, głównie wśród młodzieży, uczniów, a
także organizowanie i propagowanie sportu kwalifikowanego.

www.gopr.org
-

1.Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 2.Wspieranie społecznej aktywności obywateli; 3.Działanie na rzecz swobodnego dostępu do
informacji; 4.Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych; 5.Promowanie rozwoju kultury i nauki; 6.Pomoc w organizacji wolnego czasu dzieci i
młodzieży; 7.Promowanie nowoczesnej techniki; 8.Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego.

--

--

--

piotrek@sobieszow.net

--

--

--

--

1.Działalność interwencyjna, organizacyjna i integrująca osoby zgłaszające się po pomoc; 2.Tworzenie grup samopomocy i wsparcia; 3.Współpracę i
wzajemną pomoc członków centrum poradnictwa; 4.Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej; 5.Opracowanie, zgłaszanie i realizowanie
programów docelowych dla poszczególnych zainteresowanych grup samopomocowych; 6.Inne działania nie stojące w sprzeczności z celami wymienionymi
w pkt 1-6 oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o Stowarzyszeniach.

--

--

--

--

1.Aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr historycznych; 2.Propagowanie kultury i wiedzy historycznej o Polsce średniowiecznej; 3.Prezentowanie oręnża i
strojów okresu średniowiecza; 4.Popularyzowanie postaw i obyczajów rycerskich; 5.Ochrona środowiska naturalnego.

726125708

7553527

www.szkola-spoleczna.pl

gimsto@wp.pl

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i
dorosłych.

-

Bogusław Regulski

ul. Łomnicka-Lotnisko 58-500 Jelenia Góra

145.

0000162123

Stowarzyszenie "Wspólne Miasto"

-

Robert Roman Prystrom

ul.Marii Konopnickiej 1 58-500 Jelenia Góra, do
korespondencji ul.Gustawa Morcinka 51 58-500
Jelenia Góra

-

784804760

-

146.

0000167561

Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy
Nr 7

-

Jolanta Łukasiewicz

ul.1 Maja 43 58-500 Jelenia Góra

-

691385826,
507946682

--

147.

0000172961

Stowarzyszenie Cieśli i Dekarzy w Jeleniej Górze

-

Krzysztof Leszek

ul.Wolności 82 58-500 Jelenia Góra

767-80-63

148.

0000173568

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z
Korupcją - w likwidacji

Grzegorz Niedźwiecki likwidator

ul.Michała Drzymały 25 58-506 Jelenia Góra

643-19-90

149.

0000183820

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Domów
Gerharta Hauptmana

-

Robert Szuber

ul.Michałowicka 32 58-570 Jelenia Góra

150.

0000185492

Jeleniogórska Rada Biznesu

-

Zdzisław Dąbrowski

Al.Jana Pawła II 15 58-506 Jelenia Góra

643-22-82

151.

0000186949

Stowarzyszenie Promocji Kultury XXI

-

Tadeusz Kosiński

ul.Wolności 36/1a 58-500 Jelenia Góra

643-11-80

152.

0000188572

Towarzystwo Rowerzystów 4 Lipca

-

Maciej Chojnacki

ul.1 Maja 86 58-500 Jelenia Góra

153.

0000190280

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie

Mirosław Andrzejewski

ul.Kruszwicka 3 58-500 Jelenia Góra

154.

0000190731

Korpus Pomocy Wzajemnej "KPW"

Kazimierz Klimek

ul.Cieplicka 30 58-560 Jelenia Góra

155.

0000198933

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski
Oddział Regionalny

Ryszard Wach

Al.Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra

156.

0000199289

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom przy
Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

-

Anna Sinica

ul.Michała Kleofasa Ogińskiego 6 58-500 Jelenia 753-71-36
Góra

606248599

754-23-35

--

157.

0000200854

Integracyjne Stowarzyszenie Artystyczne na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
"Pentatonika"

-

Beata Ignatowska

ul.Na Skałkach 4/10 58-500 Jelenia Góra

505360300

--

--

158.

203334

"Stowarzyszenie Jeleniogórskie"

-

--

--

--

159.

0000203655

Jeleniogórski Klub Literacki

-

--

--

--

160.

0000204576

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

-

694182584

--

--

--

161.

0000207183

Klub Tenisowy "Jelenia Góra"

-

Piotr Paczóski

ul.Jana Kiepury 53/45 58-506 Jelenia Góra

--

601882432

--

--

--

162.

0000207532

Jeleniogórskie Towarzystwo Gospodarcze

-

Zofia Czernow

ul.1 Maja 25 58-500 Jelenia Góra

--

--

--

--

1.Pobudzanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych, 2.Wspiernie rozwoju przedsiębiorczości, 3.Integrowanie środowiska przedsiębiorców oraz
zainteresowanych działalnością gospodarczą, 4.Aktywizacja lokalnego rynku pracy, 5.Doskonalenie wiedzy fachowej i kwalifikacji zawodowych
przedsiębiorców oraz zainteresowanych działalnością gospodarczą, 6.Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.

163.

0000210022

"Izersko-Karkonoskie Towarzystwo KolarskoNarciarskie"

-

Zbigniew Leszek

ul.Strumykowa 2 58-500 Jelenia Góra

--

--

--

--

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej.

TAK

-

TAK

ul.Józefa Grabowskiego 7 58-500 Jelenia Góra

Elżbieta Kotlarska
-

--

7679279

--

797737580

753-43-15

--

ul.Bankowa 27 58-500 Jelenia Góra

642-99-67

ul.Wolności 8of 58-500 Jelenia Góra

752-46-95

600542605

--501724256,
609148529
--

502145371,
725328838

602318931

--

660763362

--

604358722

7523701

1)stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków Aeroklubu; 2)szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych;
3)upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego; 4)integracja środowiska
lotniczego i sympatyków lotnictwa; 5)promocja lotnictwa; 6)wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, w szczególności w zakresie
sportu lotniczego; 7)wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej; 8)reprezentowanie interesów członków Aeroklubu wobec władz instytucji krajowych i
międzynarodowych; 9)działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym; 10)pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako
czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 11)podnoszenie kwalifikacji zawodowych w lotnictwie oraz aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy; 12)podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym; 13)wspomaganie rozwoju techniki lotniczej, wynalazczości i
innowacyjności w lotnictwie oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w działalności lotniczej; 14)upowszechnianie wiedzy i
umiejętności na rzecz obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrona ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; 15)szkolenie i
doskonalenie umiejętności członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego i państwowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych;
16)promocja i organizacja wolontariatu w działalności lotniczej.

Aeroklub Jeleniogórski

--

512215612

aeroklubjg@jg.home.pl

0000158034

TAK

7526020

www.aeroklub.jgora.pl

144.

767-80-63

643-19-90
-643-22-82

643-11-80

--

7679279

--

7522800

-

www.dysleksja.dodn.jgora.pl

--

www.ropoiwzk.com

robert.prystrom@interia.pl, wspolne_miasto@ 1.Działanie na rzecz społeczności lokalnych zorganizowanych w ramach struktur samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich, 2.Aktywizacja i

integracja społeczności lokalnych, 3.Działania szkoleniowe i edukacyjne dla mieszkańców, a szczególnie w zakresie: samorządu lokalnego, integracji Polski
z UE, organizacji i działania inicjatyw pozarządowych, organizacji i działania wspólnot mieszkaniowych, wspierania działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, a w szczególności likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, 4.Ochrona i reprezentowanie interesów właścicieli
nieruchomości, 5.Popularyzowanie nowoczesnych metod zarządzania nieruchomościami, 6.Prowadzenie poradnictwa prawnego w zakresie działania
samorządu lokalnego, 7.Popularyzowanie rekreacji i turystyki jako form aktywnego stylu życia, 8.Działanie na rzecz profilaktyki zdrowotnej, 9.Działanie na
rzecz organizacji i promocji lokalnej przedsiębiorczości, 10.Organizacja inicjatyw charytatywnych, 11.Promocja regionu jeleniogórskiego w kraju i za granicą,
12.Wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży, a w szczególności promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, 13. Inicjatywy na rzecz
rozwijania życia kulturalnego, a w szczególności kreowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym, 14.Wspieranie i tworzenie
inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, 15.Działanie na rzecz promocji ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

wanda@dodn.wroc.pl

www.jrb.jgora.pl

--

www.4lipca.zafriko.pl

1.Działalność oświatowa upowszechniająca nowe technologie, nowoczesne metody organizacji i realizacji działań w dziedzinie wykonywania pokryć
dachowych i izolacji, 2.Działalność naukowo-teczniczna w dziedzinie pokryć dachowych, izolacji i ochrony środowiska, 3.Wspieranie i podejmowanie
inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju branży pokryć dachowych i izolacji, 4.Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w prowadzonej przez nich
działalności gospodarczej, 5.Zapewnienie członkom Stowarzyszenia możliwości udziału w działalności kulturalnej i rozrywkowej oraz wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

seba.jg@o2.pl

ropoiwzk@poczta.onet.pl

--

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, psychologów zmierzających do wzbogacania możliwości
edukacyjnej dzieci i młodzieży, do pomocy diagnostyczno-terapeutycznej w przypadkach specjalnych trudności w uczeniu się (szczególnie czytania i pisania,
tzw. dysleksji, dysgrafii) i tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego (szczególnie na terenie szkoły).

-kontakt@jrb.jgora.pl

-Merytoryczne i finansowe wspieranie przedsięwzięć Domów Gerharta Hauptmanna w Erknert, Kloster/Hinddensee, Jagniatkowie oraz Domu Carla i Gerharta
Hauptmannów w Szklarskiej Porębie (Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze).
Ochrona lokalnej przedsiębiorczości poprze: - inicjatywę w zakresie opiniowania polityki gospodarczej władz miasta tj, wydatków budżetowych, wysokości
podatków lokalnych i opłat, wprowadzenie na teren Jeleniej Góry zewnętrznej konkurencji zagrażającej firmom miejscowym, - współpraca przy tworzeniu
oraz opiniowaniu planów rozwojowych miasta przy uwzględnieniu uwarunkowań gospodarczych, geograficznych i ekologicznych, - rozwój rynku pracy,
stwarzanie perspektyw zawodowych dla młodzieży.

kultura-spkxxi@wp.pl

1.Propagowanie i rozwój wszelkich form kultury, twórczości i nowoczesnej dydaktyki artystycznej, polskiej oraz innych narodów, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury europejskiej, 2.Wspieranie lokalnej aktywności kulturalnej, tworzącej więzi między środowiskami kulturalnymi różnych narodów,
zmierzającej do integracji europejskiej oraz wyrównującej szansę twórców i administratorów życia kulturalnego, 3.Kształtowanie wrażliwości estetycznej
członków Stowarzyszenia, 4.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych twórców, organizatorów życia artystycznego oraz członków Stowarzyszenia,
5.Reprezentowanie oraz obrona interesów i praw wszystkich członków Stowarzyszenia oraz środowisk kulturalnych.

maciejka@dami.pl

1.Planowanie i organizowanie życia sportow-rekracyjnego członków i sympatyków Stowarzyszenia w oparciu o własny sprzęt oraz pomoc materialną i
organizacyjną członków i sympatyków Stowarzyszenia, 2.Angażowanie członków do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanej do wieku,
stopnia sprawności i zainteresowań, 3.Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez o charakterze współzawodnictwa dla członków i
sympatyków w celu rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 4.Realizacja opracowań w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
projektowanie i wytyczanie nowych szlaków rowerowych, opiniowanie projektów budowy i modernizacji przebiegu dróg publicznych pod kątem uwzględnienia
w ich ciągach ścieżek rowerowych, 5.Współpraca z lokalnymi i regionalnymi organizacjami, instytucjami na polu rekreacji, sportu i wypoczynku, 6.Rozwijanie
współpracy międzynarodowej w zakresie sportu i rekreacji poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć z podmiotami zagranicznymi o podobnym profilu
działalności w oparciu o środki własne i pomocowe, 7.Propagowanie nowych form rekreacji, promowanie aktywnych i zdrowotnych form życia i odpoczynku
w oparciu o regionalne i lokalne walory przyrodniczo-kulturowe, 8.Krzewienie idei rekreacji w formach turystyki rowerowej i narciarskiej wśród dzieci i
młodzieży.

www.olimpiady-specjalne.jelenia. olimpiady@jelenia.gora.pl, k.gaslowski@olimp1.Realizacja misji, celów i głównych założeń ruchu Special Olimpics, 2.Reprezentowanie sportu polskiego dla osób z upośledzeniem umysłowym w

kontaktach z narodowymi programami Olimpiad Specjalnych oraz Special Olympics International, 3.Zapewnienie udziału polskiej reprezentacji w
europejskich i światowych Igrzysk Special Olympics oraz innych imprezach tej organizacji poza granicami kraju, 4.Pozyskiwanie środków na rzecz Ruchu
Olimpiad Specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej szeroko pojętego poszanowania osób z
upośledzeniem umysłowym oraz ich integracji ze społeczeństwem, 6.Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja sportu, rekreacji, rehabilitacji
ruchowej, turystyki i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym,
jak również ich rodzin, o charakterze krajowym i międzynarodowym.

--

www.tpddolnyslask.pl

--

tpd_d_wroclaw@op.pl

--

beata.ignatowska@wp.pl

--

jan_kotlarski@poczta.onet.pl

Upowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych, poszkodowanych i pokrzywdzonych przez los. Opieka nad rodzinami osób niepełnosprawnych,
poszkodowanych i poszkodowanych przez los. Pomoc prawna, finansowa i fizyczna dla rodzin niepełnosprawnych, poszkodowanych i pokrzywdzonych
przez los.
Pomoc dla osób niepełnosprawnych, poszkodowanych i pokrzywdzonych przez los w przystępowaniu do życia w społeczeństwie.
Troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności: - tworzenie
społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, - przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury
fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, - ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem
pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia dzieci oraz pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i
przestępstw, - upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki;zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie
działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania
obywatelskiego dzieci.
1.Poprawa profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji leczonych dzieci, 2.Minimalizowanie stresów i związanych z pobytem uciążliwości, 3.Poprawa
zaopatrzenia Oddziału Pediatrycznego w niezbędne leki, sprzęt, środki czystości i środki specjalnej opieki nad noworodkiem i niemowlęciem,
4.Propagowanie, popularyzowanie i wdrażanie postępowych idei i osiągnięć z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji chorych dzieci, 5.Pomoc dzieciom
rehabilitowanym po urazach i wypadkach komunikacyjnych, 6.Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej do działania na rzecz ludzi chorych,
7.Rozwijanie działalności popularyzacyjno-propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
1.Integrowanie osób niepełnosprawnych z szerszym środowiskiem społecznym, 2.Uczenie współdziałania osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi,
3.Uwrażliwienie osób pełnosprawnych na potrzeby osób niepełnosprawnych, 4.Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, 5.Stwarzanie możliwości
rozwoju uzdolnień osób niepełnosprawnych, 6.Aktywizowanie środowiska lokalnego do działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną,
7.Upowszechnianie działalności muzycznej w kraju i za granicą, 8.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z niepełnosprawnymi,
9.Upowszechnianie doświadczeń i wymiana informacji w środowisku osób zainteresowanych.
1.Działanie na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kotliny Jeleniogórskiej, 2.Wspomaganie inicjatyw władz lokalnych mających na celu podnoszenie
standardu i poziomu życia społeczności lokalnej, 3.Popieranie i promocja wszelkich konstruktywnych działań lokalnych na rzecz rozwoju społecznego i
gospodarczego Kotliny Jeleniogórskiej, 4.Podnoszenie świadomości wśród mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej dotyczącej rozwoju społecznego i
gospodarczego, 5.Działanie na rzecz lokalnej infrastruktury kształtującej poziom życia społeczności lokalnej, 6.Informowanie i prowadzenie działań
opiniotwórczych w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego regionu, 7.Inicjowanie działań i współpraca z władzami lokalnymi w zakresie akcesji
Polski do Unii Europejskiej, 8.Popularyzacja wiedzy samorządowej i kształtowanie zachowań prospołecznych, 9.Pobudzanie działań zmierzających do
integracji społeczności lokalnych, 10.Udział w przedsięwzięciach społecznych, kulturalnych, proekologicznych i sportowych organizowanych na terenie
Kotliny Jeleniogórskiej, 11.Promocja Miasta i regionu w kraju i zagranicą, 12.Działalność publikacyjna i współpraca ze środkami masowego przekazu,
13.Aktywne współdziałanie z Radą Miasta Jeleniej Góry i Urzędem Miasta, 14.Wspieranie działań na rzecz niepełnosprawnych, a w szczególności likwidacja
barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Doskonalenie warsztatu literackiego, szczególne uwzględnienie terapii słowem jako wspieranie twórcze na rzecz osób niepełnosprawnych. Tworzenie
warunków dla pełnego udziału członków stowarzyszenia w życiu kulturalno - społecznym regionu, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych.
1.Współdziałanie z organizacjami i instytucjami polskimi i niemieckimi, o podobnych celach, w pogłębianiu wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy
narodami: Polskim i Niemieckim, 2.Popularyzowanie kultury i sztuki oraz tradycji narodu, 3.Popularyzowanie we wszystkich dziedzinach pracy Towarzystwa
osiągnięć kulturalnych, gospodarczych i naukowych Polski i Niemiec, 4.Umacnianie przyjacielskich więzi i współżycia ludności niemieckiej z ludnością
polską, 5.Udzielanie pomocy i opieki członkom Towarzystwa w trudnych sytuacjach życiowych.
1.Dbałość o zdrowie dzieci, młodzieży i dorosłych. Umożliwienie im - bez względu na płeć, pochodzenie społeczne, wykształcenie, zawód, światopogląd równoprawnego uprawiania sportu oraz uczestnictwa w rekreacji, 2.Upowszechnianie i popularyzacja sportu i rekreacji, 3.Propagowanie zasad uczciwego
współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Cezary Staroń

ul.Staromiejska 5/3 58-560 Jelenia Góra

--

884632170

--

www.jgoradown.pl

jgoradown@op.pl

Działanie na rzecz pomocy rodzinom dzieci z Zespołem Downa w zakresie ochrony zdrowia, doboru terapii, kontaktu ze specjalistami, rehabilitacji oraz
szeroko pojętej pomocy społecznej; Niesienie pomocy dzieciom z Zespołem Downa i ich rodzicom i opiekunom we wszystkich dziedzinach życia; Ochrona
życia, zdrowia i godności dzieci z Zespołem Downa i ich rodziców i opiekunów oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia;
Gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej i warunkach socjalnych dzieci z Zespołem Downa z terenu regionów jeleniogórskiego, legnickiego i
wałbrzyskiego; Otoczenie efektywną opieką dzieci z Zespołem Downa; Integracja osób z Zespołem Downa z resztą społeczeństwa.

-

Jerzy Gadzimski

ul.Morcinka 31 58-500 Jelenia Góra

--

603229003

--

www.mkskarkonosze.com

trenerbasket@op.pl

Celem Klubu jest podejmowanie i popieranie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży na terenie miasta Jelenia Góra i pobliskich
miejscowości, a także stwarzanie materialnych warunków dla realizacji tych celów poprzez: 1.Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych;
2.Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego; 3.Organizowanie i wspomaganie organizowania imprez sportowych; 4.Współdziałanie ze szkołami w
zakresie sportu dzieci i młodzieży; 5.Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz w miarę potrzeb powoływanie
fundacji, zakładów, agencji lub wstępowanie do spółek; 6.Wspieranie ruchu społecznego wokół celów Klubu; 7.Organizowanie i popieranie zamierzeń
inwestycyjnych oraz organizacyjnych związanych z rozwojem sportu dzieci i młodzieży.

„Unus Pro Multis"

-

Henryk Przywrzej

ul.Wolności 202/2 58-560 Jelenia Góra

--

0000218590

Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu
"BOBEREK"

-

Jerzy Chędoszko

ul.Długa 6 of. 58-500 Jelenia Góra

7523725

889762156

168.

0000219975

Dolnośląski Miejski Tenisowy KS " Spartakus"

-

Robert Prystrom

ul.Marii Konopnickiej 1 58-500 Jelenia Góra

644-99-45

888163586

169.

0000223202

Automobilklub Jeleniogórski "Radar" - w likwidacji

-

Adam Bogulak - likwidator

ul.Obrońców Pokoju 26a 58-500 Jelenia Góra

--

--

--

--

--

170.

0000223751

Regionalny Komitet Obywatelski w Jeleniej Górze
- w likwidacji

-

Tadeusz Sułkowski-likwidator

ul.1 Maja 25 58-500 Jelenia Góra

--

--

--

--

--

171.

0000223756

Towarzystwo Sportowe Moto-Ski Jelenia Góra - w
likwidacji

-

Bogdan Deja - likwidator

ul.Cieplicka 56 58-500 Jelenia Góra

--

--

--

--

172.

0000224269

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Telewizyjne
"TEST" - w likwidacji

-

Tomasz Kędzia - likwidator

ul.Marii Skłodowskiej-Curie 13 58-500 Jelenia
Góra

--

--

--

--

--

173.

0000232069

Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych
"Pomocna Dłoń"

-

Teresa Adamowicz

ul.Mieczysława Karłowicza 23/17 58-506 Jelenia
Góra

--

--

--

174.

0000232303

Stowarzyszenie Edukacji Twórczej i Terapii
"Pracownia Przystanek"

-

Koryna Opala-Wnuk

ul.Druciana 2/39 58-500 Jelenia Góra

752-21-09

--

--

175.
176.

0000236557
0000238310

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Centrum Promocji Regionalnej

-

Krystyna Demkowicz
Jolanta Tadajewska

ul.Jasna 11 58-500 Jelenia Góra
Staniszów 23 58-500 Jelenia Góra

642-20-17
-

177.

0000244446

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jagniątkowa

-

Anna Pawlukiewicz

ul.Michałowicka 13 58-570 Jelenia Góra

-

178.

0000248498

Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej
nr 8

TAK

Paweł Wróbel

ul.Ignacego Paderewskiego 13 58-506 Jelenia
Góra

-

606107581

179.

0000260133

Klub Turystyki Kwalifikowanej "MORENA"

-

Mateusz Caban

ul.Cieplicka 183 58-570 Jelenia Góra

-

508209704

180.

0000263238

Stowarzyszenie "ALEF"

-

Andrzej Łagoda

ul.Kolejowa 3-4 58-570 Jelenia Góra

181.

0000265463

Azymut Zdrowie

Bogumiła Błaszczyk

ul.Macieja Rataja 10/3 58-560 Jelenia Góra

182.

0000265778

Instytut Polskiego Rynku Nieruchomości

-

Michał Benedykt Stępień

ul.Michała Kleofasa Ogińskiego 4/1 58-506
Jelenia Góra

183.

0000276874

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody "Smogorniak"

-

Andrzej Bogusław Matusiak

ul.Jana Kiepury 25/3 58-506 Jelenia Góra

-

184.

0000281118

Grupa Ratownictwa SpecjalistycznegoOchotnicza Straż Pożarna w Jeleniej Górze

-

Robert Zdzisław Domański

ul.Długa 1/9 58-500 Jelenia Góra

-

185.

0000281173

Stowarzyszenie HAYIRAKAN-KULTURA JUTRA

-

Grzegorz Zenon Gumuła

ul.PCK 4/1 58-560 Jelenia Góra

-

602303374,
660451808

-

www.akt.art.pl

akt@akt.art.pl

Stwarzanie warunków do promocji kultur i kultury. Ochrona kultur ginących, ich dokumentacja i prezentacja. Wspieranie dążeń do zachowania odrębności
etnicznej i kulturowej narodów, mniejszości etnicznych i narodowych, społeczności lokalnych. 1.Prezentacja kultur narodowych, etnicznych, lokalnych,
2.Kontakt i współdziałanie ludzi o różnym pochodzeniu etnicznym, narodowościowym orientacjach i poglądach, 3.Budowanie tolerancji poprzez poznanie
kultury innych narodów odległych i żyjących między nami, 4.Stwarzanie atmosfery sprzyjającej kreowaniu uniwersalnych wartości humanistycznych,
będących ponad działaniami etnicznymi, religijnymi, politycznymi i subkulturowymi, 5.Tworzenie projektów tras kulturowych, tras dyscyplinarnych, łączących
różne tradycje, różne kierunki w sztuce, 6.Promocja działań artystycznych.

186.

0000291559

STOKUR Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne

-

Marcin Piotrowski

ul. Bankowa 13/1 58-500 Jelenia Góra

611-20-11

607292632

-

www.stokur.pl

biuro@stokur.pl

1.Krzewienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych szacunku do "słowa pisanego", mówionego, śpiewanego, 2.Przełamywanie barier i zahamowań przed
śpiewaniem, 3.Edukacja kulturalna i artystyczna, 4.Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 5.Inicjowanie i współdziałanie przy
inicjatywach zmierzających do zapewnienia ochrony dóbr kultury, 6.Promowanie i wspieranie ludzi sztuki ze szczególnym uwzględnieniem twórców "ziemi
jeleniogórskiej", 7.Promowanie integracji europejskich poprzez poznawanie kultury innych narodów europejskich i związków kulturowych pomiędzy narodami,
8.Propagowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja sportu i czynnego wypoczynku, 9.Działania na rzecz Stowarzyszenia
właściwej bazy dla rozwoju sportu, 10.Pomoc dla osób narażonych na wykluczenie społeczne, 11.Promocja regionu jeleniogórskiego w Polsce oraz na
arenie międzynarodowej.

164.

0000210992

„Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i
Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa”

165.

0000212134

Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra

166.

0000214419

167.

TAK

TAK

755-61-50
-

642-82-50

--

693595051
--608084901

-

606358256

508240820

603301071

-

--

--

--

www.boberek.pl

644-99-45

-752-30-50

--

www.kopd.jeleniagora.pl
--

7525995

-

1.Propagowanie idei trzeźwości. Działanie na rzecz zmiany życia rodzinnego osoby uzależnionej od alkoholu, 2.Działalność na rzecz abstynenckiego modelu
życia, oddziaływanie na otoczenie poprzez własną trzeźwą postawę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 3.Organizowanie trzeźwego życia towarzyskiego
poprzez rekreację i wypoczynek członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, 4.Integracja członków Stowarzyszenia w swoim środowisku abstynenckim oraz
społecznością lokalną, 5.Udzielanie pomocy osobom uzależnionym w kwestii podjęcia leczenia oraz ich rodzinom jako współuzależnionym, 6.Udzielanie
wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju oraz podnoszenie umiejętności potrzebnych do życia w abstynencji, 7.Działanie na rzecz
integracji środowisk zajmujących się przeciwdziałaniu uzależnienia od alkoholu, wspomaganie ich działalności.

RobertPrystrom@interia.pl

1.Promocja tenisa ziemnego jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, 2.Opieka nad tenisowym szkoleniem dzieci, młodzieży i
dorosłych, 3.Rozwijanie rekreacji i tenisa amatorskiego, 4.Promowanie zdrowego trybu życia, 5.Organizacji współzawodnictwa sportowego, 6.Popularyzacja i
rozwój tenisa ziemnego w Jeleniej Górze.

1.Ochrona i promocja zdrowia poprzez otoczenie chorych członków opieką oraz udzielania pomocy im w zaspakajaniu potrzeb leczniczych i socjalnych,
2.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec administracji publicznej, instytucji i
organizacji pozarządowych.

tadamowicz3@wp.pl
--

Celem Stowarzyszenia jest inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, poprzez działania arteterapeutyczne i terapeutyczne dotyczące edukacji
twórczej i rozwoju osobistego dla wszystkich potrzebujących terapeutycznej a także problemami przystosowawczymi.
Ochrona praw i interesów dziecka.

tkopd.jg@wp.pl
--

Promocja dolnego śląska, powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry; Promocja wszelkich przejawów aktywności mieszkańców dolnego śląska, powiatu
jeleniogórskiego i Jeleniej Góry; Promocja produktów wytwarzanych na terenie dolnego śląska, powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry; Promocja kultury,
tradycji i zabytków dolnego śląska, powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry; Budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz realizacja idei sprawiedliwości
społecznej; Budowa społeczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez zapewnienie wszystkim obywatelom równego dostępu informacji oraz
promowanie różnorodnych metod kształcenia i zdobywania wiedzy; Zwalczanie bezrobocia, w szczególności wśród ludzi młodych, długotrwale bezrobotnych
oraz środowisk wykluczonych; Propagowanie i realizacja idei obywatelskiej kontroli funkcjonowania administracji publicznej, podmiotów gospodarczych oraz
innych instytucji publicznych; Reprezentowanie interesów i pomoc środowiskom wykluczonym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji; Promowanie
idei jedności europejskiej; Ochrona interesu obywateli przed jego naruszeniem przez administracje, podmioty gospodarcze lub instytucje użytku publicznego;
Realizacja polityki równych szans, w szczególności poprzez dążenie do poprawy warunków życia i zwiększenie szans grup społecznych znajdujących się w
trudnej sytuacji; Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju; Popieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju edukacji, ekologii, współpracy europejskiej,
demokracji w Polsce i krajach europejskich; Promowanie przedsiębiorczości; Pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy; Doradztwo w zakresie rynku pracy i
zwalczania bezrobocia; Propagowanie wiedzy na temat funduszy Unii Europejskiej oraz ich efektywnego pozyskiwania i wykorzystania; Doradztwo w
zakresie realizacji projektów finansowych w ramach funduszy Unii Europejskiej; Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, organami władzy
publicznej oraz przedsiębiorcami.

--

1.Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju:społecznego, kulturalnego i gospodarczego Jagniątkowa, 2.Wspieranie demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

www.spnr8jg.republika.pl

spnr8jg@op.pl

1.Działalność w zakresie sfery zadań publicznych, prowadzoną na rzecz ogółu społeczności, w szczególności integracji dzieci niepełnosprawnych w
społeczeństwie, działalność ta jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia; Dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży; Współudział w
inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjych; Udzielenie pomocy uczniom w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; Dbałość o najwyższą
jakość wiedzy popularyzowanej wśród uczniów w ramach zajęć szkolnych; Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozalekcyjnego
w szkole i poza nią; Organizowanie zajęć rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych; Wyposażenie sprzętu do ćwiczeń i rehabilitacji dla uczniów
niepełnosprawnych; Wybudowanie i wyposażenie bazy sportowej dostosowanej dla niepełnosprawnych; Szeroko rozumiana pomoc materialna i finansowa
dzieci; Wszystkie działania mające na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki oraz poprawę warunków uczenia; Inicjowanie organizowania
działań mających na celu podniesienie świadomości rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki o przysługujących im
prawach.

www.KTKMORENA.pl

KLUB@KTKMORENA.PL

1.Propagowanie turystki oraz aktywnych form wypoczynku, 2.Propagowanie idei oraz tradycji turystycznej, a także turystycznego stylu życia,
3.Propagowanie kultury ekologicznej oraz pozytywnych postaw prospołecznych, 4.Edukacja poprzez zabawę, pracę i sport.

-

-

Cele Stowarzyszenia obejmują: produkcję i impresariat spektakli teatralnych i koncertów, wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, działalność
kulturalno-edukacyjną na terenach wiejskich i małych miejscowościach, kulturalną współpracę międzynarodową w ramach pogranicza karkonoskiego.

bogumila8@wp.pl

1.Poprawa profilaktyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów,2.Wspieranie usług leczniczych i terapeutycznych dla osób po wydarzeniach traumatycznych,
3.Udzielanie wsparcia dla rodzin osób po przeżyciach traumatycznych, 4.Pomoc w usprawnianiu i rehabilitacji osób po wypadkach i urazach, 5.Promowanie
zdrowia psychicznego, 6.Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych między innymi poprzez psychoedukację i psychoprofilaktykę,
6.1Zwalczanie zagrożeń zdrowotnych i społecznych dotyczących: uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków, uzależnienia od nikotyny,
przemocy, AIDS, 6.2Działanie na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia: promocja zdrowia poprzez wychowanie fizyczne i promowanie zdrowego stylu,
propagowanie zasad prawidłowego odżywiania, 7.Wspieranie finasowo-rzeczowe szpitala.

www.iprn.pl

biuro@iprn.org.pl

Podejmowanie działań na rzecz kształtowania i rozwoju samorządności, rozwoju rynku nieruchomości oraz integracji specjalistów rynku nieruchomości, a w
szczególności realizacja następujących celów: -podejmowanie działań na rzecz podniesienia rangi zawodu pośrednika, oraz osób działających pod ich
nadzorem, -wprowadzanie norm etyki zawodowej oraz zasad współpracy w środowisku specjalistów rynku nieruchomości, -reprezentacja interesów
pośredników oraz specjalistów rynku nieruchomości wobec władz i organów administracji państwowej i lokalnej, innych organizacji, instytucji krajowych i
zagranicznych, -wypracowanie standardów i zasad etyki, kontrola i egzekwowanie ich przestrzegania, -działalność o charakterze oświatowo-szkoleniowym, organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji i zjazdów, -działalność gospodarcza i wydawnicza.

www.smogorniak.org

sops.biuro@smogorniak.org

Celem Stowarzyszenia jest:1.Przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz utrzymywania w dobrym stanie obiektu pod nazwą "Smogorniak"
położonego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, 2.Prowadzenie i popieranie wszelkich działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
3.Kreowanie uniwersalnych wartości humanistycznych będących ponad podziałami etnicznymi, religijnymi, politycznymi i subkulturowymi.

-

-

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przełamywaniu polskiej ksenofobii, kształtowaniu atmosfery zaufania i szacunku dla
dorobku kulturalnego i umysłowego chrześcijańskiej europy, a także przyczynianiu się do propagowania idei wspólnej europy oraz wspieraniu
organizacyjnym i rzeczowym osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

biuro@boberek.pl

--

755-61-50

642-82-40

--

--

-

-

-

1.Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie: zagrożeniom zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, zagrożeniom ekologicznym, katastrofom,
wszelkim innym sytuacjom stanowiącym zagrożenie dla ludzi, zwierząt, mienia czy środowiska oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą
Pożarną, jednostkami systemu: Państwowe Ratownictwo Medyczne, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2.Udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, katastrof, klęsk oraz innych zdarzeń, 3.Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach:
pożarowych, ekologicznych, katastrofami, klęskami, innymi zdarzeniami, oraz sposobach ochrony przed nimi, 4.Upowszechnianie, w szczególności wśród
członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturowej i oświatowej, 5.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz Statutu, 6.Działanie na rzecz ochrony środowiska, 7.Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

187.

0000301853

Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Alei
Wojska Polskiego w Jeleniej Górze

-

Jędrzej Hałatek

ul.Wolności 29/1 58-500 Jelenia Góra

188.

0000302778

"Stowarzyszenie Światowe Dni Roweru"

-

Dariusz Andrzej Maląg

ul.Wiejska 81 B 58-506 Jelenia Góra

-

189.

0000315086

Creativo

-

Marcin Roszak

ul.Malinnik 7 58-560 Jelenia Góra, do
korespondencji: Plac Piastowski 6

-

190.

0000316900

Stowarzyszenie Klub Żeglarski Horyzont

-

Zbigniew Stanisław Rzeszutek skrytka pocztowa 84 58-560 Jelenia Góra

191.

0000326421

Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym,
Chorym i Pokrzywdzonym im. Jana Pawła II

-

Barbara Ewa Biedak

ul.1 Maja 30/2 "b" 58-500 Jelenia Góra

192.

0000328478

„Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie”

-

Wojtowicz Moszyńska Halina
Jadwiga

ul. Cieplicka 172 58-570 Jelenia Góra do
korespondencji: ul.Świerkowa 14 58-570 Jelenia
Góra

193.

0000334240

Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra

-

Michał Kasztelan

ul.Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra

6137814

506122702

194.

0000336863

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i
Rodzinie "Nadzieja"

-

Żaneta Beata Babul

ul.Józefa Ignacego Kraszewskiego 58-500
Jelenia Góra

7525238

195.

0000343427

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło
Jeleniogórskie

TAK

Bogusław Gałka

ul.Grunwaldzka 51 58-500 Jelenia Góra

196.

0000344692

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Urologii
Jeleniogórskiej "UROVITA"

-

197.

0000347248

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie i Ruchowo "Przyjaciele"

198.

0000347496

Karkonoski Klub Jeździecki

199.

0000348150

Stowarzyszenie Ratowania Uśmiechu

200.

0000349788

201.

752-52-10

Głównym celem Stowarzyszenia jest udział w programach rewitalizacyjnych i innych dotyczących Alei Wojska Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem:
A)remontów dachów i elewacji wraz z likwidacją barier architektoniczno-urbanistycznych, B)remontów balkonów i tarasów, C)remontów instalacji
elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych (likwidacja WC na korytarzach), D)remontów oświetlenia ulicznego (doświetlenie przejść dla pieszych), E)remontów
nawierzchni ulic i chodników i wyznaczenie ścieżek rowerowych, F)należytej dbałości o zieleń uliczną wraz z montażem ławek i koszy na śmieci,
G)remontów podwórek i ogrodów, H)zmiany organizacji ruchu ulicznego, mającej na celu ograniczenie uciążliwego ruchu samochodowego; oraz realizacja
następujących celów: 1)Wspomaganie rozwoju i promocji Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, 2)ochrona struktury zabytkowej, 3)prowadzenie
działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych w szczególności
na rzecz społeczności lokalnej, a także współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, 4)sztuki, ochrony i dziedzictwa kulturalnego i
historycznego, 5)kształtowanie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego wraz z jego kulturą oraz
członków społeczności lokalnej, 6)integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami lokalnymi oraz jej członkami i
wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego, 7)podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, 8)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 9)ekologia i ochrona dziedzictwa narodowego,
10)porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 11)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 12)promocja i organizacja wolontariatu, 13)upowszechnianie i rozwijanie kultury
regionalnej oraz lokalnych wartości jako produktu turystycznego.

sawpjg@onet.eu

-

-

-

-

-

-

1.Promocja Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, poprzez organizację wydarzeń o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym pod
nazwą „Światowe Dni Roweru”, 2.Promocja Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Karkonoszy i Gór Izerskich jako obszaru do uprawiania sportu
rowerowego przez amatorów i profesjonalistów, 3.Promocja sportu, głównie rowerowego, 4.Propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 5.Promowanie
zdrowego stylu życia, 6.Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

-

-

-

-

Stowarzyszenie realizuje następujące cele: 1.organizacja konferencji i szkoleń; 2.rozwój kultury; 3.kreowanie wydarzeń promujących rozwój regionu;
4.integracja różnych środowisk branżowych regionu; 5.kreowanie i tworzenie polityki informacyjnej związanej z promocją regionu; 6.działanie na rzecz
integracji europejskiej; 7.działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup niezrzeszonych i osób dorosłych.

-

www.skzhoryzont.pl

-

794282716,
796336575

-

www.pomoc.jg.com

-

501955059

-

www.zas.sobieszow.pl

zas@sobieszow.pl

6137814

www.kprjeleniagora.ubf,pl

sekretariat@kprjeleniagora.pl

512380933
601886022

7525238

www.nadzieja.jgora.pl

kspdirnadzieja@gmail.com

7526122

697915670

7526122

www.jeleniagora.bratalbert.org.pl tpbajg@wp.pl

Piotr Wilk

ul.Michała Kleofasa Ogińskiego 6 58-506 Jelenia 7537530
Góra

600652590

-

-

urovita@onet.eu

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego polegającej na: a) Ochronie i promocji zdrowia w Oddziale Urologicznym
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

-

Barbara Zagrobelna

ul.Osiedle Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra

607519384

-

-

basiazag@onet.pl

TAK

Aleksandra Grażyna
Kowalska

ul. Solna 5 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

kowalska.aleksandra@poczta.fm

1.Zapewnienie normalnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w społeczeństwie, 2.Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych intelektualnie, 3.Ułatwienie dostępności medycznych dla niepełnosprawnych intelektualnie, 4. Ułatwienie członkom stowarzyszenia
wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, 5. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, 6.Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań
statutowych
1.Popularyzowanie sportu, rekreacji i turystyki konnej, wiedzy o koniu i sporcie konnym oraz hippoterapii, 2.Aktywizowanie członków Stowarzyszenia i jego
sympatyków do różnych form upowszechniania kultury fizycznej, uprawiania sportu, rekreacji i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji i aspektów
zdrowotnych, 3.Propagowanie sportu jako formy wypoczynku czynnego i poprawiania kondycji zdrowotnej społeczeństwa, 4.Uczestniczenie w różnych
przejawach i formach życia sportowego i rekreacyjnego na obszarze terenu działania, 5.Prowadzenie działalności gospodarczej w celu wypracowania
środków finansowych do realizacji celów statutowych, 6.Upowszechnianie oraz rozwijanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych,
7.Upowszechnianie oraz rozwijanie kultury fizycznej i sportu wśród osób ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.

-

Sylwia Rehlis

ul. Józefa Piłsudskiego 21/8 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz propagowania kultury i sztuki.

Stowarzyszenie JAK-Jeleniogórska Alternatywa
Kulturalna

-

Paweł Mikołaj Krzaczkowski

ul. Barta Zwycięzcy 3/1 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

0000354201

Stowarzyszenie "Alias" Sport, Kultura, Turystyka

-

Maciej Modzelewski

Al.Wojska Polskiego 18A/12 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

1.promocja kultury poprzez organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i animacyjnym z dziedziny; muzyka, literatura, teatr, film, fotografia oraz sztuki
plastyczne; 2.integracja osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywizację w dziedzinie kultury; 3.promocja miasta Jelenia Góra i regionu poprzez działalność
kulturalną; 4.publikacja wydawnictw literackich, muzycznych i multimedialnych związanych z wydarzeniami kulturalnymi odbywającymi się na terenie
działania Stowarzyszenia; 5.kulturalna aktywizacja dzieci, młodzieży oraz seniorów; 6.promocja kultury polskiej poza granicami kraju; 7.promocja wartości i
działań proekologicznych.
Działalność związana ze sportem, rekreacją i kulturą, popularyzacją aktywnego wypoczynku, sportu i kultury fizycznej, organizacją imprez sportowych,
rekreacyjnych oraz kulturalnych, inicjowaniem, wspieraniem i pomocą w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
promocją terenów Kotliny Jeleniogórskiej oraz wspieraniem organizacyjnym i rzeczowym osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie
działania.

202.

0000356462

Karkonoskie Stowarzyszenie Osób
Laryngektomowanych

TAK

Zbigniew Czarnecki

ul.Osiedle Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra

-

-

203.

0000356707

Stowarzyszenie "Pozytywnie"

-

Grzegorz Bielewicz

ul.Stefana Żeromskiego 15/2 58-500 Jelenia
Góra

-

-

-

204.

0000360201

Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

-

Ewa Grabowska

ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6/40 58-506
Jelenia Góra

753-71-68

-

205.

0000360279

"Teatr Odnaleziony" Stowarzyszenie
Niezależnych Inicjatyw Kulturalno-Teatralnych

-

Łukasz Duda

ul.Ignacego Paderewskiego 36/2 58-506 Jelenia
Góra

-

-

206.

0000360307

Stowarzyszenie Niedosłyszących "Lira"

Danuta Karczmarczyk

ul.Osiedle Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra

-

207.

0000361309

Stowarzyszenie Goduszyn

Maria Jęczmyk

ul.Goduszyńska 42 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

7525308

7524254

rzbigniew@si.simet.com.pl,
biuro@skzhoryzont.pl

1.Wspieranie uprawiania żeglarstwa, w każdej formie w tym także żeglarstwa dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 2.Organizacja szkoleń, rekreacji i
turystyki żeglarskiej wszędzie, gdzie jest to możliwe, między innymi nad Jeziorem Pilchowickim. 3.Rozwój sportu żeglarskiego oraz ekologicznej rekreacji
wodniackiej. 4.Organizowanie własnych form rekreacji, turystyki, krajoznawstwa, sportu oraz wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 5.Tworzenie
więzi między ludźmi uprawiającymi żeglarstwo. 6.Wychowywanie w duchu etyki żeglarskiej i proekologicznych zachowań wodniackich. 7. Szerzenie wiedzy
żeglarskiej. 8. Kultywowanie i propagowanie tradycji żeglarskich w każdej formie. 9.Pomoc członkom Stowarzyszenia w różnych sytuacjach życiowych.

501748113

TAK

6471455

601898245

wiktoria2002r@hotmail.com

Celem Stowarzyszenia jest: a)dbałość o ludzi starszych, niedołężnych, samotnych, chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych i pokrzywdzonych,
b)utrzymywanie więzi duchowych i bytowych między członkami oraz sympatykami organizacji, c)kształtowanie poczucia godności każdego człowieka,
d)przeciwstawianie się zjawiskom patologii społecznej, e)działania na rzecz umacniania sprawiedliwości społecznej, f)zachęcanie do kierowania się w życiu
zasadami i wartościami, g)ochrona praw ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych i pokrzywdzonych, h)ochrona praw dzieci, i)czynny
udział w życiu publicznym.
1.Budowanie dialogu pomiędzy obywatelami i władzami samorządowymi, 2.Angażowanie obywateli w życie publiczne, 3.Działanie na rzecz osób
potrzebujących, 4.Budowanie poczucia współodpowiedzialności, zarówno władz, jak i mieszkańców za losy miejscowości, 5.Promowanie współdziałania z
innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działalności, jak i podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 6.Wspieranie i propagowanie kultury, dziedzictwa kulturowego i historii, 7.Popularyzacja i
promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ekologia.
Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w dziedzinie piłki ręcznej - wśród mieszkańców Jeleniej Góry, głównie
wśród młodzieży i uczniów, a także organizowanie i propagowanie sportu kwalifikowanego.
1.Udzielanie wszechstronnej pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom dorosłym, 2.Prowadzenie działalności
profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną, 3.Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej,
4.Działanie na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 5.Propagownie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa
dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej, 6.Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, 7.Pozyskiwanie
środków finansowych na realizację celów statutowych, 8.Tworzenie form wprowadzających nowe treści uwzględniające zaspokajanie potrzeb w zakresie
szeroko rozwiniętej osobowości osób objętych wspomaganiem "Stowarzyszenia", 9.Realizuje zadania publicznego na rzecz podopiecznych w sferze pomocy
społecznej w tym pomocy dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom
potrzebującym pomocy - w duchu patrona, św. Brata Alberta.

biuro@kson.pl

Stowarzyszenie zrzesza osoby po operacji krtani oraz osoby wspierające bez względu na stopień niepełnosprawności w celu ich społecznej integracji,
rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw
obywatelskich. Stowarzyszenie reprezentuje swych członków wobec samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

www.pozytywnie.org

biuro@pozytywnie.org

--

www.ksi.jgora.pl

ksi.jgora@gmail.com

1.Działanie na rzecz społeczności lokalnych zorganizowanych w ramach struktur samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 2.Aktywizacja i
integracja społeczności lokalnych, 3.Działania szkoleniowe i edukacyjne dla mieszkańców, a szczególnie w zakresie: integracji Polski z Unią Europejską,
organizacji i działania inicjatyw pozarządowych, wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności likwidacji barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych, organizacji edukacyjnej dla dzieci, szkolenia dla dzieci prowadzone nowoczesnymi technikami, nauczanie przez zabawę,
szkolenia z zakresu samorozwoju kierowane dla ludzi chcących poszerzać swoje horyzonty i rozwijać swoją osobowość, działania szkoleniowe w zakresie
rozwoju zasobów ludzkich, szkolenia z zakresu biznesu a w szczególności, cykliczne spotkania przy grze Cashflow oraz działania na rzecz rozwoju z
zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania, marketingu, ekonomii, psychologii, promocja zdrowego stylu życia, 4.Popularyzowanie rekreacji i turystyki,
jako form aktywnego stylu życia, 5.Działanie na rzecz profilaktyki zdrowotnej, 6.Działanie na rzecz organizacji i promocji lokalnej przedsiębiorczości,
7.Organizacja inicjatyw charytatywnych, 8.Promocja regionu jeleniogórskiego w kraju i za granicą, 9.Wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży, a w
szczególności promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień,
10.Inicjatywy na rzecz rozwijania życia kulturalnego, a w szczególności kreowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym,
11.Wspieranie i tworzenie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, 12.Działanie na rzecz promocji ekologii i ochrony środowiska
naturalnego,
13.Prowadzenie i wspieranie działań antykorupcyjnych, 14.Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezdomnych, 15.Aktywizacja obszarów wiejskich,
16.Aktywizacja kobiet w życiu zawodowym i społecznym, w szczególności promowanie nowoczesnych rozwiązań w biznesie, wspieranie przedsiębiorczości,
Celem Stowarzyszenia jest: 1.Wszechstronne działanie na rzecz pielęgniarstwa operacyjnego, 2.popularyzacja zawodu i pracy instrumentariuszki.

-

www.teatrodnaleziony.pl

teatr@teatrodnaleziony.pl

515328537

-

www.lira.org.pl

lirakson2010@gmail.com, danutakarczmarczyStowarzyszenie zrzesza osoby z dysfunkcją słuchu, ich rodziny, przyjaciół oraz osoby wspierające bez względu na stopień niepełnosprawności, w celu ich

660135014

-

758200796

1.Animacja społeczności lokalnej, 2.Budowanie obrazu własnej osoby podmiotu i kreowanie świadomości kulturowej i kulturalnej, 3.Inspiracja podmiotów
uczestniczących do indywidualnych programów kulturalnych, 4.Animowanie działań artystycznych, badawczych i stwarzania możliwości ich zaistnienia oraz
nawiązywanie kontaktów z twórcami z Polski i z zagranicy oraz podejmowanie wraz z innymi przedsięwzięć artystycznych, animacyjnych i badawczych,
5.Dostosowanie i wzajemne przenikanie odmiennych kulturowo realiów środowiskowych i społecznych.

społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w
celu ochrony ich praw obywatelskich.

-

stowarzyszenie@goduszyn.pl, maria_jeczmykCelem Stowarzyszenia jest promocja, integracja, edukacja, oraz propagowanie działań na rzecz poprawy warunków bytowych i życiowych mieszkańców,
oraz aktywna działalność w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju dzielnicy.

208.

0000361408

"Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych"

-

Marcin Wierzchucki

Al.Jana Pawła II 7 58-500 Jelenia Góra

209.

0000362783

Związek Sybiraków Oddział w Jeleniej Górze

-

Bożena Teresa Dudzińska

Al.Jana Pawła II 7 58-500 Jelenia Góra

210.

0000364786

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Jeleniej Górze

Kazimierz Małko

ul.Ludwika Waryńskiego 14 58-500 Jelenia Góra 7525961

601487589

211.

0000365308

"A&A Sudety" Radio - Taxi Jelenia Góra

-

Edward Ilnicki

ul.Ludomira Różyckiego 19/112 58-506 Jelenia
Góra

196-60,
7428913

722153553

212.

0000367907

Stowarzyszenie Omnis

-

Zbigniew Józef Abramowicz

Al.Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra

-

535630422

213.

0000367958

Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku

-

Stanisław Schubert

ul.Osiedle Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra

214.

0000368119

Stowarzyszenie "Skalny Most" - w likwidacji

-

Michał Koczura

ul. Wita Stwosza 28/100 58-560 Jelenia Góra

-

215.

0000372843

Rio Grappling Club Jelenia Góra

-

Tomasz Daniel Zackiewicz

ul.Jagiellońska 26 E 58-560 Jelenia Góra

-

216.

0000373320

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych "Od Nowa"

-

Kamila Beata Amerek

Al.Wojska Polskiego 12/5A 58-500 Jelenia Góra

-

217.

0000374247

Gildia Przewodników Sudeckich

-

Gracjan Kielijański

ul.Stanisława Skarżyńskiego 6/9 58-500 Jelenia
Góra

-

218.

0000376880

Postaw na Przyszłych Noblistów Stowarzyszenie Przyjaciół "Czwórki"

-

Janusz Wiktor Żukowski

ul.Mieczysława Karłowicza 33 58-506 Jelenia
Góra

219.

0000376883

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych

-

Wojciech Rachmiel

ul.Artura Grottgera 3A 58-500 Jelenia Góra

220.

0000378212

Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
"Refugium"

-

Józef Henryk Leśniak

ul.Wolności 70 58-500 Jelenia Góra

221.

0000385701

Karkonoskie Stowarzyszenie Spadochronowe
"WINGS"

-

Krzysztof Mariusz Kiebała

ul.Jana Sobieskiego 53 58-500 Jelenia Góra

222.

0000386088

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u
Erazma i Pankracego

Paweł Staworzyński

ul. Mikołaja Kopernika 1 58-500 Jelenia Góra

223.

0000386662

Stowarzyszenie Ludzi Ciekawych Życia"Pegaz"

Adam Lesław Smoliński

ul.Osiedle Rpbotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra

TAK

TAK
-

-

7675905

7523183

7542338

-

--

-

www.zwiazeksybirakow.strefa.pl/jsybirak_jgora@interia.pl

1.Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia
zdrowotne, kombatanckie itp.., 2.Prowadzenie działalności charytatywnej, 3.Świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego ZSRR, 4.Roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po
zmarłych i poległych Sybirakach, 5.Upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami, 6.Przeciwstawianie się wszelkim przejawom
totalitaryzmu, nietolerancji, będących zagrożeniem wolności człowieka i jego godności, 7.Współpracę z organizacjami o podobnych celach, również z tymi,
które mają siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 8.Popularyzację i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz
poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich, 9.Prowadzenie działalności pożytku publicznego.

-

www.jeleniagora.psouu.org.pl

zk.jeleniagora@psouu.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich
praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin.

www.taxi-jeleniagora.pl

aasudetyradiotaxi@onet.pl, biuro@taxi-jeleniaCelami Stowarzyszenia są: 1.Reprezentacja interesów, praw kierowców taksówek oraz innych członków Stowarzyszenia przed organami państwowymi i

7440962

-

Celem Forum jest integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych oraz tworzenie warunków dla aktywnego udziału organizacji osób niepełnosprawnych w
życiu społecznym a także wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez stwarzanie im warunków do wszechstronnego rozwoju a w szczególności działania
na rzecz: 1)wspierania działalności charytatywnej; 2)ochrony i promocji zdrowia; 3)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy wśród osób niepełnosprawnych; 4)upowszechniania i ochrony praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na
rzecz równych praw w społeczeństwie; 5)swobodnego dostępu do informacji, w szczególności o niepełnosprawności oraz na rzecz osób niepełnosprawnych,
niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 6)nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z
niepełnosprawnością; 7)krajoznawstwa oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych, 8)upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób
niepełnosprawnych; 9)wspierania dobroczynności; 10)pomocy społecznej, w szczególności pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
11)działań na rzecz integracji europejskiej środowisk osób niepełnosprawnych oraz rozwijania kontaktów i współpracy między nimi;
12)wspierania działalności wspomagającej techniczne, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe zrzeszające osoby
niepełnosprawne oraz podmioty wspierające
środowisko osób niepełnosprawnych.

-

-

-

jfoon@wp.pl

samorządowymi, 2.Organizacja usług przewozowych, zapewnienie ich ciągłości, kultury obsługi klientów, rozszerzenie zakresu świadczeń oraz organizacja
łączności bezprzewodowej z centralą i między kierowcami, 3.Promocja i reklama usług świadczonych przez członków Stowarzyszenia, 4.Czuwanie nad
przestrzeganiem etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania usług, 5.Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi stowarzyszeniami taksówkarzy
działającymi na terenie Jeleniej Góry, 6. Organizacja wzajemnej pomocy w przypadku zdarzeń losowych.

biuro@stowarzyszenieomnis.org.pl

1.Promowanie, inicjowanie i wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego oraz aktywizacja zawodowa pocztowców, w tym realizacja zadań w zakresie: promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; - działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym; - edukacji, oświaty i wychowania; - kultury i sztuki; - rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; - działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2.Integracja środowiska pocztowców oraz osób związanych zawodowo lub społecznie z działalnością
pocztową, w tym nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń ze środowiskiem pocztowym innych krajów, w tym realizacja zadań w zakresie: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami; - turystyki i krajoznawstwa; - wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 3.Tworzenie warunków wzajemnej pomocy oraz udzielanie wsparcia członkom stowarzyszenia i ich rodzinom w
trudnych sytuacjach zawodowych i życiowych, w szczególności w zakresie
pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej, w tym realizacja zadań w zakresie: - pomocy społecznej rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; - wypoczynku dzieci i młodzieży.

-

www.kson.pl

biuro@kson.pl

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie osób niewidomych i słabo widzących, poprzez prowadzenie społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w
dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej.

-

www.skalnymost.org

skalnymost@gmail.com

1.Propagowanie turystyki oraz aktywnych form wypoczynku, 2.Propagowanie kultury ekologicznej i pozytywnych postaw prospołecznych, 3.Propagowanie
bezpieczeństwa w turystyce, 4.Wspieranie rozwoju, rehabilitacji i resocjalizacji osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych
wykluczeniem, 5.Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, 6.Propagowanie Dolnego Śląska, 7.Propagowanie kultury i sztuki, 8.Propagowanie edukacji
pozaszkolnej i rozwijanie zainteresowań młodzieży, 9.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

-

-

www.bjjcrew.eu

rgc_jeleniagora@o2.pl

-

-

a) propagowanie i rozwijanie Brazylijskiego Jiu-Jitsu, Grapplingu, Muay Tai, Kick Boxingu, Boksu i Mieszanych Sztuk Walki w Polsce, b) podnoszenie
poziomu wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie Brazylijskiego Jiu-Jitsu, Grapplingu, Muay Thai, Kick Boxingu, Boksu, Mieszanych Sztuk Walki
oraz kultury fizycznej, c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci
i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie szeroko pojętej działalności opiekuńczej: rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej, terapeutycznej oraz poradnictwa na rzecz
dzieci - w tym dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

537782149

515761005

661572203

-

7542338

www.gildia-przewodnicy.pl

www.zostannoblista.pl

643-30-68

-

6-433-069

-

-

-

-

-

gildia.przewodnicy@o2.pl

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem przewodników górskich sudeckich oraz osób działających na rzecz turystyki lub regionu Sudetów, zawiązanym w celu
aktywizacji i wielokierunkowego rozwoju turystyki, popularyzacji historii i tradycji tych ziem i harmonijnego rozwoju obszaru Sudetów. Działa również na rzecz
rozwoju gospodarczego, ochrony przyrody. Ze względu na położenie oraz bliskość granicy polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej, Stowarzyszenie będzie
zabiegało o współpracę z osobami i organizacjami z Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec dla realizacji celów statutowych.

zostannoblista@gmail.com

1.prowadzenie działalności na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego, miasta, regionu i kraju, 2.inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych
przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, 3.działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji , w tym także edukacji europejskiej,
4.działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych, 5.wspieranie uczniów zdolnych w zdobywaniu
wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju, 6.inicjowanie i prowadzenie akcji ogólnospołecznych związanych z oświatą, kulturą fizyczną i ekologią,
7.współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi, 8.promowanie i
popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do konkurencyjności na rynku edukacyjnym a tym samym do podniesienia jakości edukacji, 9.działanie na
rzecz osób niepełnosprawnych.
a)popularyzacja problematyki ubezpieczeniowej oraz wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, b)krzewienie wiedzy, budowanie świadomości na
temat roli ubezpieczeń w życiu społecznym i gospodarczym, b)promowanie i organizowanie ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń grupowych
osobowych i na życie, w zakresie nie stanowiącym "czynności ubezpieczeniowych" w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej, c)doradztwo i pomoc poszkodowanym i ich rodzinom oraz ochrona interesów konsumenckich, d)reprezentacja i obrona interesów
społeczno-prawnych i zawodowych członków stowarzyszenia
1.Niesienie pomocy ofiarom wszelkich form przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej; 2.Niwelowanie negatywnych skutków krótko i długofalowych
występujących u osób dotkniętych zachowaniami przemocowymi; 3.Wzrost świadomości społecznej na temat wszelkich aspektów związanych z przemocą
oraz jej skutkami; 4.Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 5.Ochrona i promocja zdrowia
psychicznego; 6.Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 7.Działalność na
rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 8.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji; 9.Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej; 10.Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym; 11.Przeciwdziałnie wykluczeniu społecznemu; 12.Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 13.Promocja i organizacja wolontariatu; 14.Nauka, edukacja i wychowanie; 15.Działalność na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16.Pomoc resocjalizacyjna i postpenitencjarna oraz pomoc w readaptacji społecznej osobom opuszczjacym zakłady karne, 17.Działania na rzecz pomocy
osobom niepełnosprawnym
Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu spadochronowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną.

wera_jg@o2.pl

-

602716000

-

www.wingstore.pl

office@wingstore.aero

-

500183198

-

www.sep.edu.pl

kontakt@sep.edu.pl

642-98-98

699926058

-

6464648

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, w szczególności w zakresie edukacji i wychowania katolickiego,
działalności społecznej i kulturalnej oraz ekologicznej, turystycznej i sportowej.

-

1.podnoszenie szans życiowych osób niepełnosprawnych; 2.propagowanie wśród osób niepełnosprawnych szans edukacyjnych odpowiadających
wyzwaniom stawianym przez rynek; 3.inspirowanie rozwoju ruchu społeczno-kulturalnego, a zwłaszcza turystyczno-krajoznawczego i sportowego w
środowisku osób niepełnosprawnych; 4.inicjowanie działań zmierzających do budowania więzi lokalnych i międzyludzkich; 5.popieranie wszelkich inicjatyw
mających przygotować osoby niepełnosprawne do funkcjonowania w realiach procesów integracyjnych zachodzących w świecie; 6.upowszechnianie wśród
osób niepełnosprawnych dostępu do dobrej książki i do nowoczesnych technik teleinformacyjnych; 7.propagowanie wśród grona osób niepełnosprawnych
kultury i tradycji oraz świadomości poczucia dumy z własnego dziedzictwa; 8.działnie na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród osób
niepełnosprawnych; 9.upowszechnianie znajomości prawa, zwłaszcza tych zawierających odniesienie do sytuacji osób niepełnosprawnych;
10.upowszechnianie wiedzy na temat różnych inicjatyw społecznych, woluntarystycznych, filantropijnych i innych, ukierunkowabych na niesienie pomocy
oraz organizacji godziwego życia ludziom poszkodowanym przez los;
11.kształtowanie życia koleżeńskiego osób niepełnosprawnych w integracji z ludźmi zdrowymi, poprzez szkolenia, kursy, wystawy, pokazy, odczyty,
dyskusje, sympozja, konferencje, wycieczki,
rajdy, zawody sportowe, imprezy rekreacyjne, pielgrzymki, spotkania towarzyskie i inne formy aktywności; 12.upowszechnianie zdrowego odżywiania i
promocja profilaktyki prozdrowotnej;
przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom; 13.działanie rzeczywiste i propagandowe na rzecz pełnej integracji osób niepełnosprawnych z
pełnosprawnymi; 14.pozyskiwanie
funduszy na realizację zadań statutowych

224.

0000391269

Stowarzyszenie "GUROHOLICY.PL"

-

Mariusz Dariusz Kowalczyk

ul.Alfreda Wiłkomirskiego 9/25 58-505 Jelenia
Góra

-

225.

0000391837

Stowarzyszenie FORFIT

-

Paweł Maczel

ul.Józefa Piłsudskiego 27 58-500 Jelenia Góra

-

226.

0000396189

All-ternatywa Stowarzyszenie Jeleniogórskiej
Młodzieży

-

Paweł Leszek Gluza

ul.Osiedle Robotnicze 47 A 58-500 Jelenia Góra

-

227.

0000399057

Jeleniogórskie Stowarzyszenie "Elektronik"
promocja i wspieranie rozwoju technologii IT

-

Jacek Pakosz

ul.Grunwaldzka 64a 58-506 Jelenia Góra

-

228.

0000410853

Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów

-

Wiesław Jerzy Kucab

ul.Jana Kiepury 61/17 58-506 Jelenia Góra

-

607495737

-

229.

0000414873

"Nowoczesne Miasto"

-

Stanisław Sudoł

ul.Ludomira Różyckiego25/45 58-506 Jelenia
Góra

-

506074408

-

230.

0000417102

"Jeleniogórskie Stowarzyszenie Pośredników w
Obrocie Nieruchomościami"

-

Jan Mikita

ul.1 Maja 27 58-500 Jelenia Góra

-

601556494

-

231.

0000420130

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
im. Matki Teresy

-

Jadwiga Wodyńska

ul.Jana Sobieskiego 21/1 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

232.

0000420452

Stowarzyszenie "Tempus fugit"

-

Maciej Krzysztof Molczyk

ul.Tetmajera 6/12 58-570 Jelenia Góra

-

-

-

233.

0000422344

Stowarzyszenie "Magiczny Jagniątków"

-

Danuta Drozdowska

ul.Karkonoska 118 58-570 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

234.

0000425660

Dolnośląski Związek Sportu Tanecznego

-

Kazimierz Kurzak

ul.Grunwaldzka 2 58-506 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

235.

0000428591

Bractwo Kurkowe Ziemi Jeleniogórskiej

-

Bogusław Wojdak

do korespondencji: ul. Poprzeczna 1A 58-553
Łomnica

236.

0000428922

Stowarzyszenie Sportowe "Golf Club Jelenia
Góra"

-

Edward Ostrowski

ul.Tkacka 18A/1 58-500 Jelenia Góra

509544993

-

727942942

-

647-55-64

509500459

-

691385828

-

www.guroholicy.pl

-

-

-

www.allternatywa.pl

-

-

allternatywa.jgora@gmail.com

-

-

1.Organizacja Form turystyki aktywnej, szerzenie kultury turystycznej oraz upowszechnianie prozdrowotnego i sportowego stylu życia, 2.Krzewienie,
rozwijanie, upowszechnianie i propagowanie sportów związanych z górami, m.in. Sportów wspinaczkowych, taternictwa, turystyki wysokogórskiej, alpinizmu i
himalaizmu, trekkingu, kolarstwa górskiego, skitouringu, snowboardu, narciarstwa wyskokogórskiego i narciarstwa biegowego, itp., 3.Kreowanie i
upowszechnianie wizerunku Sudetów, w szczególności Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego jako regionu atrakcyjnego turystyczie w kraju i
zagranicą, 4.Współpraca z systemami informacji turystycznej IT, a także współudział w tworzeniu i promocji produktów turystycznych, 5.Rozwijanie oświaty,
kultury fizycznej, rekreacji oraz dbanie o ochronę środowiska poprzez turystykę i krajoznastwo, 6.Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych,
gospodarczych, kulturalnych, naukowych oraz turystycznych służących rozwojowi regionu, 7.Wspieranie programów w zakresie turystyki oraz infrastruktury
turystycznej, 8.Krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych, 9.Pomoc w uprawianiu turystyki indywidualnej, organizowanie rajdów,
zlotów, wycieczek i innych imprez. Tworzenie i upowszechnianie systemów odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczych, kultury fizycznej i
kultury wędrowania, 10.Doszkalanie przewodników i pilotów turystycznych oraz poszerzanie uprawnień w zakresie turystyki, 11.Prowadzenie działalności
edukacyjnej, wychowawczej, oświatowej i instruktażowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, w zakresie wiedzy o sportach
górskich, tematyce górskiej oraz bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom i krzewienia zasad prawidłowego zachowania się w górach, 12.Propagowanie
działań na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym ukierunkowaniem na środowisko górskie, 13.Rozwiajnie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w górach, 14.Integracja środowiska przewodników górskich i wszechstronne propagowanie nieodzownej
celowości pracy przewodnickiej na terenie górskim. Promocja przewodników górskich, 15.Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 16.Upowszechnianie idei przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na sprawność fizyczną, płeć,
wiek oraz wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego, 17.Propagowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów
organizacji, 18.Rozwój działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 19.Rozwój i ustawiczne
kształcenie członków stowarzyszenia
1.upoeszechnianie oraz działanie na rzecz kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, 2.propagowanie oraz działanie na rzecz integracji społecznej,
edukacji, oświaty, kultury, sztuki i tradycji, 3.działania wychowawcze i prozdrowotne, 4.działania z zakresu krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku,
5.działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 6.promocja i organizacja wolontariatu,
7.działania na rzecz osób niepeniosprawnych
1.Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 2.Aktywizacja i integracja młodzieży, 3.Wspieranie zainteresowań młodzieży, 4.Udzielanie
pomocy dzieciom i młodzieży zgłaszającym się w sprawach dla nich trudnych, 5.Wspieranie inicjatyw i umożliwienie aktywnego udziału młodzieży w życiu
ich otoczenia (rodziny, klasy, szkoły, grupy zrzeszonej, dzielnicy, miasta, kraju, itp.), 6.Stwarzanie dogodnych warunków do kształcenia kulturalnego
młodzieży i jej rozwoju twórczego, 7.Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodzież i do niej adresowanej, 8.Promocja niszowych grup
młodzieżowych z terenu Jeleniej Góry i okolic, 9.Ułatwienie młodzieży kontaktu z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, 10.Prowadzenie działań
szkoleniowych i edukacyjnych dla młodzieży, 11.Popularyzowanie rekreacji i turystyki jako form aktywnego stylu życia, 12.Organizacja inicjatyw
charytatywnych oraz promocja wolontariatu, 13.Promocja regionu jeleniogórskiego w kraju i za granicą, 14.Propagowanie wiedzy o regionie, kształtowanie
wartości, świadomości miejsca pochodzenia, 15.Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwijania życia kulturalnego, a w szczególności kreowania wydarzeń
kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym, 16.Tworzenie możliwości do poznania innych krajów Unii Europejskiej i całego świata, 17.Integracja
młodzieży z różnych środowisk, różnego pochodzenia, religii i narodów, 18.Działanie na rzecz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w tym z
organizacjami samorządowymi innych miast i państw, 20.Prowadzenie działalności zapobiegających powstawaniu patologii wśród młodzieży i całego
społeczeństwa, 21.Propagowanie sportu, aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia, 22.Promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

1.Udzielanie wsparcia i wszechstronnej pomocy w działalności Szkoły oraz inicjowanie i organizowanie działań na rzecz społeczności Szkoły, 2.Zrzeszanie i
integracja absolwentów i sympatyków Szkoły oraz osób popierających i wdrażających technologie informatyczne do zastosowań w praktycznym
wykorzystaniu, 3.Pomoc i współpraca z władzami Szkoły przy realizacji zadań statutowych placówki zmierzająca do utrzymania wysokiej pozycji i prestiżu
szkoły oraz niniejszego stowarzyszenia, 4.Promocja (propagowanie) osiągnięć dydaktyczno - naukowych, kulturalnych i sportowych Szkoły oraz pomoc w
rozwijaniu talentów uczniów Szkoły, 5.Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji uczniów i pracowników Szkoły oraz osób w tym zainteresowanych
umożliwiające spełnianie funkcji społecznych i zawodowych, 6.Działania na rzecz aktywizacji zawodowej absolwentów szkoły, inspirowanie do
podejmowania aktywności w realiach gospodarki rynkowej, pomoc w poszukiwaniu pracy zgodnie z posiadanym wykształceniem i umiejętnościami.

www.karkonoskiestowarzyszenie.wiesio_k@op.pl, wieslaw.kucab@karkonoskiea)prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, b)upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,

c)stwarzanie właściwych warunków do uprawiania kolarstwa oraz innych sportów ruchowych, d)propagowanie rozwoju kolarstwa i innych dziedzin sportu
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, e)propagowanie postaw otwartości i tolerancji społecznej, f)promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji
sportowej wg zasad fair play, g)organizacja zawodów, imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych), h)prowadzenie
działalności sportowej, organizacja zawodów sportowych oraz imprez turystycznych a także imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
i)organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych, j)nawiązanie współpracy oraz prowadzenie działalności sportowej z partnerami zagranicznymi na
terenie całej unii europejskiej, k)szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi, l)stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk kolarskich
oraz wyczynowych sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach, ł)wspieranie młodych talentów kolarskich i
promocja młodych sportowców i ich osiągnięć,
m)propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie
podczas organizowanych wyjazdów
(dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych - edukacja w zakresie sędziowania, organizacji wyścigów).

-

www.jelspon.pl

nowoczesnemiasto@vp.pl

1.Rozwój społeczny i gospodarczy Jeleniej Góry, 2.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy miasta, w tym rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
3.Działania na rzecz nawiązywania ścisłej współpracy z władzami Jeleniej Góry w sprawach planowania i realizacji projektów dotyczących rozwoju Jeleniej
Góry, 4.Działania na rzecz zwiększenia informacji mieszkańców i transparentności działań władz miasta na rzecz rozwoju Jeleniej Góry, 5.Działania na rzecz
zmniejszania biurokracji w urzędach, 6.Promocja miasta Jeleniej Góry, 7.Rozwój społeczeństwa obywatelskiego wraz z wszechstronną pomocą dla
organizacji pozarządowych w szczególności poprzez działania ułatwiające rozwój sektora trzeciego, 8.Przeciwdziałanie wszelkim patologiom oraz
podejmowanie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 9.Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 10.Wspieranie inicjatyw i
organizowanie działalności z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, 12.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
13.Działalność charytatywna, 14.Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
15.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

biuro@jelspon.pl

Celem działalności Stowarzyszenia jest: a.tworzenie wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości jako profesji, b.integracja
środowisk osób zajmujących się profesjonalnie rynkiem nieruchomości, c.reprezentacja interesów członków stowarzyszenia wobec organów administracji
rządowej i samorządowej, innych organów państwowych, organizacji społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych, d.ochrona interesów
członków stowarzyszenia, e.tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia, f.promocja i propagowanie korzystania z usług członków
stowarzyszenia, g.wypracowywanie przestrzegania zasad etyki zawodowej, kontrola i egzekwowanie ich przestrzegania, h.edukacja członków
stowarzyszenia oraz osób niezrzeszonych, i.dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia, j.udział w tworzeniu rynku
nieruchomości.
1.Pomoc osobom bezdomnych i najuboższych, 2.Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
3.Ochrona i promocja zdrowia psychicznego, 4.Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób, 5.Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 6.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji, 7.Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej,
8.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 9.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 10.Promocja zatrudnienia i aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 11.Promocja i organizacja wolontariatu, 12.Nauka, edukacja i wychowanie,
13.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 14.Pomoc resocjalizacyjna oraz pomoc w
readaptacji społecznej osobom opuszczającym zakłady karne, 15.Działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

-

www.tempusfugit.org.pl

6-475-564 www.bractwo.jgora.pl

-

mario@guroholicy.pl, orliczek@guroholicy.pl

www.golf.jgora.pl

-

biuro@tempusfugit.org.pl

1.Prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i krajoznawczej, zgodnie z filozofią aktywnego i inteligentnego spędzania wolnego czasu, na rzecz ogółu
społeczności oraz członków Stowarzyszenia, 2.Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej i pogłębiania współpracy transgranicznej, ze
szczególnym uwzględnieniem Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej, 3.Wyrównywanie szans w dostępie do kultury,
turystyki i edukacji w szczególności dla osób wykluczonych społecznie, w tym: w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, niepełnosprawnych, ubogich,
bezrobotnych i mieszkańców terenów wiejskich, 4.Promowanie i pogłębianie ogólnej oraz specjalistycznej wiedzy historycznej.
1) ochrona środowiska, 2) działalność kulturalna, 3) wzmocnienie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji, 4)działalność
profilaktyczne związana z patologiami społecznymi, 5) poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu, 6)upowszechnianie wiedzy o historii
Jagniątkowa i Karkonoszy, 7)poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja, 8)przeciwdziałanie bezrobociu, 9)wspieranie
rozwoju ekonomicznego regionu, 10)działalność wspomagająca wychowywanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, 11)działalność na rzecz ochrony
zdrowia mieszkańców, 12)działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 13)działalność wydawnicza, 14)popularyzowanie wiedzy
z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa, 15)Promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie,
16)wzbogacanie zasobów sieci Internet, 17)tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi, 18)działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet, 19)wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa, 20)działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej.
1.Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem różnych form sportu tanecznego; 2.Reprezentowanie środowiska dolnośląskiego
w innych organizacjach, których Związek jest członkiem; 3.Przygotowanie w granicach prawa kadry okręgowej do uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym; 4.Propagowanie wybitnych indywidualności sportowych, osiągnięć i wydarzeń; 5.Stwarzanie warunków do rozwoju sportu wyczynowego,
szczególnie różnych form sportu tanecznego; 6.Organizowanie szkolenia i doskonalenia kadr trenersko - instruktorskich; 7.Wspieranie działalności
uczniowskich klubów sportu tanecznego; 8.Uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki
zdrowotnej; 9.Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci;
10.Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania różnych form tanecznych i sportu wśród mieszkańców miast i osiedli, pracowników zakładów
pracy i ich rodzin; 11.Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w klubach patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania
obowiązków społecznych i obywatelskich.

wojdak@bkjg.pl

Celem BKJG jest pielęgnowanie idei patriotycznych i tradycji historycznych, utrwalanie świadomości oraz poczucia obowiązków obywatelskich i
państwowych względem Rzeczypospolitej Polskiej i społeczności lokalnej, ćwiczenie umiejętności strzeleckich, popularyzowanie i uprawianie sportu
strzeleckiego, kolekcjonowanie broni palnej i białej,opieka nad pomnikami kultury i zabytkami, prowadzenie podstawowego szkolenia strzeleckiego oraz
podnoszenie umiejętności strzeleckich i sprawności fizycznej członków i sympatyków Bractwa, szerzenie idei Kurkowych Bractw Strzeleckich
przejawiających się działaniem na rzecz umacniania braterstwa i przyjaźni pomiędzy członkami i sympatykami Bractwa. Szkolenie młodzieży, działalność
charytatywna oraz organizowanie lub uczestniczenie w imprezach z okazji Świąt Państwowych, szeroka współpraca z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i
za granicą.

edopl@wp.pl,kontakt@golf.jgora.pl

1.Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, 2.Propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym, 3.Podejmowanie różnorodnych
działań na rzecz rozwoju golfa, 5.Promowanie regionu kotliny jeleniogórskiej i świadomości ekologicznej.

237.

0000429809

"Rotary Klub Jelenia Góra - Cieplice"

-

238.

0000433808

Stowarzyszenie Lady Fitness Center

239.

0000436411

240.

-

600321357

-

www.jeleniagoracieplice.rotary.org.pl

jeleniagoracieplice@rotary.org.pl

1.a) Celem Klubu jest uczestnictwo w realizacji zadań publicznych w zakresie: 1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 2)działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3)działalności charytatywnej, 4)podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5)działalności na rzecz mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego, 6)ochrony i promocji zdrowia, 7)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 8)promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9)działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 10)działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym, 11)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 12)działalności wspomagającej
rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
13)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 14)nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 15)wypoczynku
dzieci i młodzieży, 16)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 17)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 18)ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 19)turystyki i krajoznawstwa, 20)porządku i bezpieczeństwa publicznego, 21)obronności
państwa i działalności Sił Zbrojnych RP, 22)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji, 23)ratownictwa i ochrony ludności, 24)pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą, 25)upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 26)działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami, 27)promocji i organizacji wolontariatu, 28)pomocy Polonii i Polakom za granicą, 29)działalności na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych, 30)promocji RP za granicą, 31)działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
32)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, b)działalność oświatowa i kulturalna - organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży w
ramach współpracy Klubów rotariańskich.

645-06-20

669722440

-

www.ladyfitnesscenter.pl

biuro@ladyfitnesscenter.pl

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej wśród społeczeństwa.

Elżbieta Zakrzewska

ul.Wincentego Pola 28 58-500 Jelenia Góra

TAK

Waldemar Łątka

ul.Cieplicka 83/10 58-560 Jelenia Góra

Stowarzyszenie Wspierania Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Jeleniej
Górze

-

Łukasz Kassolik

ul.Michała Kleofasa Ogińskiego 6 58-506 Jelenia 7537600
Góra

-

-

-

-

1)Poprawa profilaktyki i leczenia pacjentów, 2)Poprawa zaopatrzenia w sprzęt i pomoce Oddziału Anestezjologii i Terapii Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, 3)Rozwijanie działalności popularyzująco-propagandowej za pośrednictwem środków masowego
przekazu, 4)Pomoc finansowa osobom chorym w kosztownym leczeniu (w tym członkom Stowarzyszenia), 5)Ułatwianie pracownikom Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez: organizowanie i dofinansowanie szkoleń, konferencji i kongresów naukowych, - organizowanie udziału w szkoleniach, konferencjach i kongresach
naukowych, - dofinansowanie zakupu i wydawania czasopism i literatury fachowej.

0000440788

Oddział Miejski Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Jeleniej
Górze

-

Marek Jerzy Pawłowicz

ul.Sudecka 2 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

1)działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami, 2)rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej oraz udzielanie im pomocy w
realizacji zadań statutowych, 3)wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa
powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej, 4)współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony
przeciwpożarowej, 5)działanie na rzecz ochrony środowiska, 6)informowanie o występujacych zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych
oraz sposobach zapobiegania im, 7)rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji, 8)rozwiajnie i krzewienie kultury fizycznej
i sportu, 9)wychowywanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa, 10)przeciwdziałnie wykluczeniu
społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych, 11)rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej, 12)działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami, 13)promowanie inicjatyw i liderów lokalnych, 14)inicjowanie i promowanie
dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 15)podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 16)wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 17)upowszechnianie wiedzy i umiejętności
na rzecz bezpieczeństwa państwa, 18)niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za
granicą.

241.

0000450875

Stowarzyszenie Kultury Ludowej
"Jeleniogórzanie"

-

Marian Zdybał

ul.Ludomira Różyckiego 5/30 58-506 Jelenia
Góra

-

-

-

242.

0000451059

Stowarzyszenie Edukacyjne "Teatr na progu"

-

Mirosław Samsel

ul.Grunwaldzka 51 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

1.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 2.Pomoc młodzieży a w szczególności uzdolnionej w rozwijaniu ich talentów,
3.Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrony dóbr i kultury oraz dziedzictwa narodowego, 4.Niesienie pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 5.Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

243.

0000452988

Stowarzyszenie "POMOC NA START"

-

Agnieszka Mzyk

ul.Krótka 24A 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

Głównym celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach
mających na celu samoutrzymanie się osób wykluczonych społecznie, w szczególności na rzecz osób młodych bez doświadczenia i w wieku
przedemerytalnym, a także wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez wyeliminowanie przeszkód w osiągnięciu celu, jakim jest samorealizacja i
samo utrzymanie. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i działalności w kierunku działalności nierolniczej oraz
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy a także przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego. Organizowanie szkoleń celem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
inspirowanie i motywowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, przygotowywanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych.

244.

0000453157

Stowarzyszenie Śpiewacze, Chór Kameralny
COLLEGIUM MUSICUM - JELENIA GÓRA

-

Józef Sukniewicz

ul.Stefana Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra

-

504997854

-

-

collegiummusicum@wp.pl

Celem COLLEGIUM MUSICUM jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej w społeczeństwie - przez upowszechnianie muzyki chóralnej - jako
uniwersalnego medium umożliwiającego komunikację i dialog ponad granicami, pobudzanie aktywności w tym zakresie - na rzecz integracji społeczności
lokalnej, rozwoju i popularyzacji kultury muzycznej.

245.

0000455326

Stowarzyszenie "Jeleniogórska Promenada
Bobru"

-

Eugeniusz Roman Sosnowicz ul.Osiedle Robotnicze 47 A 58-500 Jelenia Góra

-

508469168

-

-

jpbobru@gmail.com

1.Promowanie doliny rzeki Bóbr, a w szczególności "jeleniogórskiej promenady Bobru" wśród mieszkańców Jeleniej Góry oraz turystów, 2.Uatrakcyjnienie
krajobrazu regionu Dolnego Śląska a szczególności Doliny rzeki Bóbr, 3.Promowanie Dolnego Śląska, 4.Promowanie turystyki oraz aktywnych form
wypoczynku, 5.Promowanie kultury ekologicznej i pozytywnych postaw prospołecznych, 6.Propagowanie kultury i sztuki, 7.Wspomaganie rozwoju
społeczności lokalnych, 8.Wspieranie rozwoju, rehabilitacji i resocjalizacji osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem,
9.Aktywizacja zawodowa wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 10.Propagowanie edukacji pozaszkolnej i rozwijanie
zainteresowań młodzieży, 11.Propagowanie edukacji i rozwijanie zainteresowań wśród osób dorosłych, w tym wśród wykluczonych społecznie i zagrożonych
wykluczeniem, 12.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 13.Inplementacja nowoczesnych technologii informatycznotelekomunikacyjnych w promocji turystyki i regionu.

246.

0000460371

Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii

-

Dariusz Jan Goetze

ul.Ignecego Daszyńskiego 10/2 58-500 Jelenia
Góra

-

606493620,
665413692

-

stowarzyszenie.jsf@gmail.com

1.Zrzeszanie osób zajmujących się działalnością fotograficzną, 2. Rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej, 3.Popularyzacja fotografii we
wszystkich jej dziedzinach jako dziedziny kultury i sztuki, 4.Ochrona i popularyzacja dorobku i tradycji polskiej fotografii oraz polskiego dziedzictwa
kulturowego, 5.Propagowanie przy pomocy fotografii i działań organizatorskich idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego, 6.Popularyzowanie fotografii
artystycznej, krajoznawczej, sportowej, naukowej oraz wszystkich form reportażu, 7.Propagowanie fotografii oraz sztuki wśród dzieci i młodzieży,
8.Popularyzowanie i promowanie za pomocą fotografii walorów krajoznawczych oraz folkloru Polski jak również kultury, tradycji i środowiska przyrodniczego
innych krajów, 9.Pogłębianie zainteresowania swoich członków oraz osób niezrzeszonych zabytkami sztuki, architektury, przyrody i folkloru ze szczególnym
uwzględnieniem regionu dolnośląskiego.

247.

0000464576

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
"Mechanik"

-

Andrzej Gawron

ul.Obrońców Pokoju 10 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

andrzus@wp.pl

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności: a)edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej i prozdrowotnej
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w wyżej wymienionych przedsięwzięciach w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, b)na rzecz wyrównywania szans osobom w trudnej sytuacji życiowej, c)na rzecz wspierania
rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, d)na rzecz ochrony i promocji zdrowia, e)na rzecz osób niepełnosprawnych, f)na rzecz aktywizacji
zawodowej, g)charytatywnej, h)na rzecz propagowania historii, kultury i sztuki, i)na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii, j)na rzecz
przeciwdziałania patologiom społecznym, k)na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, l)na rzecz
poprawy infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze, m)wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

248.

0000467508

Klub Uczelniany Akademickiego Związku
Sportowego Politechniki Wrocławskiej
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej
Górze

-

Grzegorz Miedziński

ul.Wojciecha Bogusławskiego 5/3 58-500 Jelenia
Góra

-

-

-

-

249.

0000470539

Stowarzyszenie Święta Matki

-

Zbigniew Ładziński

ul.PCK 23 58-560 Jelenia Góra

755-17-77

-

-

250.

0000474312

Stowarzyszenie "Energetyczni" w likwidacji

-

Krzysztof Grodzki

ul.Obrońców Pokoju 2B 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

251.

0000474721

Obywatelskie Stowarzyszenie "Dla Dobra
Pacjenta"

-

Tomasz Franciszek Kędzia

ul.Dobrowolskiego 11 58-500 Jelenia Góra

-

252.

0000476975

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów JANUS

-

Paweł Leszek Sekulski

ul.Wojska Polskiego 42A 58-500 Jelenia Góra

-

608783430

663641263

-

-

-

www.sjsf.pl

www.swietomatki.pl

-

-

1.upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stany zdrowia społeczności akademickiej;
2.rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim; 3.podnoszenie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy
macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska; 4.podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także
wychowywanie członków klubu zgodnie z tradycjami AZS; 5.działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 6.działanie na rzecz rehabilitacji osób
niepełnosprawnych; 7.działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej; 8.działanie na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 9.działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu; 10.przeciwdziałanie patologiom
społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się; 11.działanie na rzecz
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
Celem głównym Stowarzyszenia jest kształtowanie podstaw wychowawczych w rodzinie z podkreśleniem roli kobiety i matki.

ksjstec@vp.pl

-

dla-dobrapacjenta.blogspot.com

1.Propagowanie kultury i sztuki, w szczególności tradycji i kultury ludowej, 2.Wspieranie rozwoju, rehabilitacji i resocjalizacji osób niepełnosprawnych,
wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem, 3.Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 4.Promowanie Dolnego Śląska i Jeleniej
Góry, 5.Propagowanie edukacji pozaszkolnej i rozwijanie zainteresowań młodzieży, 6.Działalność charytatywna, 7.Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 8.Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym, 9.Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

marian2261@onet.pl

-

tf.kedzia@gmail.com

-

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie turystyki, kultury fizycznej, ekologii i odnawialnych źródeł energii, a w szczególności: a.rozwój i upowszechnianie
turystyki, krajoznawstwa oraz kultury fizycznej i rekreacji, b.krzewienie aktywności proekologicznej w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego, c.zachowanie dziedzictwa kultury, w tym zabytków techniki, d.propagowanie rozwoju i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz poszanowania energii, e.edukacja i wychowanie dorosłych, dzieci i młodzieży, f.wspomaganie rozwoju wspólnot i
społeczności lokalnych, g.integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym zwłaszcza współpracy
transgranicznej, h.wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.
1.Obywatelskie Stowarzyszenie "Dla Dobra Pacjenta" prowadzi działalność wśród osób podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Działalność ta ma na celu poprawę jakości i dostępności usług medycznych i opiekuńczych zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Celem członków Stowarzyszenia jest dbanie o własne zdrowie poprzez przebywanie w przyjaznym środowisku naturalnym i intelektualnym, czynną
rekreację, uprawienie sportu i turystyki, ale także poprzez tworzenie społecznej presji na wdrażanie rozwiązań dzięki którym ochrona służba zdrowia stanie
się bardziej wydolna i przyjazna dla pzacjntów.
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna polegająca w szczególności na kształtowaniu i rozwijaniu świadomości konsumentów w zakresie
posiadanego przez nich prawa do: -bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, -ochrony interesów ekonomicznych, -informacji i edukacji, -ochrony prawnej, reprezentacji, Stowarzyszenie prowadzi działania zmierzające do zabezpieczenia tych praw, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w
zakresie:1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin; 2)działalności
charytatywnej, 3)podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4)ochrony i
promocji zdrowia; 5)działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 6)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy; 7)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8)działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9)nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 10)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 11)upowszechniania
kultury fizycznej, sportu i turystyki, 12)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 13)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym; 14)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji; 15)upowszechniania i i ochrony praw konsumentów; 17)działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 18)promocji i organizacji wolontariatu; 19)upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

1.Propagowanie muzyki z różnych epok i stylów w kraju i zagranicą, 2.Umuzykalnianie dzieci i młodzieży, 3.Promocja i wyszukiwanie młodych talentów w
kraju i zagranicą, 4.Promowanie terenów Dolnego Śląska, w szczególności miejsc turystyczno - uzdrowiskowych poprzez muzykę, 5.Promowanie i
wspieranie twórczości kompozytorów polskich oraz z Euroregionu "Nysa", 6.Wspieranie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, 7.Działalność z zakresu
muzykoterapii, 8.Integracja członków stowarzyszenia.

253.

0000480066

Stowarzyszenie Muzyczno - Wydawnicze "Klassik
Modern"

-

Maciej Maciejewski

ul.Stanisława Wyspiańskiego 30/7 58-500
Jelenia Góra

-

-

-

-

254.

0000497130

Jeleniogórskie Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju "SOLADIS"

-

Beata Anna Poleszczuk

ul.Dwudziestolecia 14/2 58-560 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

Głównym celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie, organizowanie oraz prowadzenie działalności związkowej z ochroną zdrowia psychicznego,
propagowaniem wszechstronnego rozwoju jednostki ludzkiej i wspieraniem jej w sytuacjach trudnych uwzględniając wymiar biologiczny, psychiczny i
społeczny.

255.

0000503036

Stowarzyszenie "Jeleniogórski Klub Jaskiniowy"

-

Rafał Ksiądzyna

ul.Przeskok 7/5 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

1.Propagowanie turystyki oraz aktywnych form wypoczynku w tym speleologii, 2.Propagowanie kultury ekologicznej i pozytywnych postaw prospołecznych,
3.Propagowanie bezpieczeństwa w turystyce, 4.Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, 5.Propagowanie kultury i sztuki, 6.Propagowanie edukacji
pozaszkolnej i rozwijanie zainteresowań młodzieży.

256.

0000511720

Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów

-

Lech Rataj

ul.Osiedle Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra

-

-

www.kaas.pl

biuro@kaas.pl

Misją Stowarzyszenia jest budowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz podnoszenie ich jakości życia poprzez aktywną integrację
społeczną oraz uczestnictwo seniorów w zadaniach realizowanych przez Stowarzyszenie. Celami głównymi Stowarzyszenia są: 1.Rozwój aktywności
społecznej osób starszych, aktywizowania kapitału jakim dysponują osoby starsze - wiedza i doświadczenie, dyspozycyjność i dojrzałość życiowa,
umiejętności i wolny czas - poprzez włączenie seniorów w życie społeczne i publiczne Jeleniej Góry i regionu Karkonoszy,2.Działalność na rzecz wspierania
seniorów we wszystkich aspektach ich życia, 3.Działalność na rzecz wspierania środowiska osób niepełnosprawnych.

257.

0000516378

Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-Jitsu

-

Mirosław Robert Bołociuch

ul. Wolności 15 58-500 Jelenia Góra

600049545

-

www.jujitsu.jgora.pl

bolociuchju-jitsu@wp.pl

a)rozwój ju-jitsu z możliwością wprowadzenia innych dyscyplin na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności na terenie województwa dolnośląskiego,
b)szkolenie i podnoszenie sprawności fizycznej dorosłych, dzieci i młodzieży będących członkami klubu oraz niebędących członkami klubu.

258.

0000524430

Klub Sportowy „Wichoś” Jelenia Góra

Eugeniusz Sroka

ul. Stanisława Moniuszki 9 58-506 Jelenia Góra

609103341

-

www.wichos.pl

wichos1977@gmail.com

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 2.Ochrona i promocja zdrowia; 3.Promowanie turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
4.Działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy na płaszczyźnie sportowej; 5.Działalność charytatywna; 6.Promocja i
organizacja wolontariatu; 7.Współpraca z innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Klubu; 8.Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach
sportowych towarzyskich i mistrzowskich rangi krajowej i międzynarodowej.

259.

0000528569

Lions Club Cieplice

Marta Halina Mielniczuk
Stelmach

ul.Zjednoczenia Narodowego 28 58-560 Jelenia
Góra

-

www.lions-cieplice.pl

kontakt@lions-cieplice.pl

- materialna i naukowa pomoc najbardziej potrzebującym, - szerzenie poczucia odpowiedzialności społecznej, - integracja członków Klubu poprzez
wzajemne koleżeństwo i zrozumienie, jednoczenie członków Klubu więziami przyjaźni, braterstwa i wzajemnej pomocy poprzez organizowanie spotkań
koleżeńskich,imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans
tych rodzin i osób,- działalność charytatywna,w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych, sierot i potrzebujących, - ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, - upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym, - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, - promowanie wysokich norm etycznych i
wzorców zachowań w działalności gospodarczej, wykonywaniu zawodu, służbie publicznej i przedsięwzięciach prywatnych członków Klubu, - działania na
rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, - prowadzenie działalności i kształtowanie świadomości społecznej dla poprawy stanu naturalnego
środowiska, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

260.

0000533766

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Dziecka i
Rodziny „Emmanuel”

261.

0000535455

Towarzystwo Naukowe Jakość i Środowisko

-

Bartosz Bartniczak

ul. Jana Kochanowskiego 8 58-500 Jelenia Góra 7538257

-

262.

0000545114

Stowarzyszenie Dolnośląskie Skarby

-

Ewa Starczewska

ul. Wzgórze Wandy 12 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

263.

0000545914

Stowarzyszenie Rozwoju Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Góry

-

Kornel Musiał

ul.Lwówecka 18 58-503 Jelenia Góra

-

-

-

-

264.

0000563576

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy im. Jana
Musiała „Dąb”

-

Lucyna Anna Musiał

ul.Jana Kiepury 49/23 58-506 Jelenia Góra

-

-

-

-

1)Wszechstronne działanie na rzecz chorych osób, 2)Działanie w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych, ich rodzin oraz całego społeczeństwa,
3)Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą mających za zadanie niesienia pomocy chorym, 4)Poprawa jakości życia
chorych osób, 5)Reprezentowanie osób chorych jak i członków Stowarzyszenia w relacjach ze służbą zdrowia, oświaty i wychowania oraz innymi
organizacjami.

265.

0000568789

Jeleniogórski Klub Tenisowy „MASTERS”

-

ul.Jana Kiepury 8/18 58-506 Jelenia Góra

-

-

-

-

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie tenisa ziemnego, stwarzanie swym członkom oraz mieszkańcom miasta i gościom
odpowiednich warunków do uprawiania gry w tenisa ziemnego, oraz aktywizowanie do rozwoju różnorodnych form kultury fizycznej.

266.

0000600596

Demokracja i Sprawiedliwość

267.

0000607810

268.

TAK

-

TAK

Magdalena Małgorzata Broda ul.Sebastiana Klonowica 7/2 58-500 Jelenia
Góra

600805853

7531296

-

-

-

530810860

-

7538357

maciejmaciejewski1985@gmail.com

-

stowarzyszenie.emmanuel@gmail.comw.trybaGłównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującym, rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji

-

journalqe@gmail.com

opiekuńczo – wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dzieci w ich funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym.

Towarzystwo ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych w szczególności dotyczących problematyki
zarządzania jakością i środowiskiem.

-

stowarzyszenierozwoju@kpswjg.pl

1.Działalność rozwijająca budowanie społeczeństwa kreatywnego, 2.Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej i ekonomicznej,3.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości w oparciu o przedsięwzięcia kulturotwórcze i artystyczne, 4.Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, 5.Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, w tym szeroko pojęta promocja regionalnych i polskich atrakcji turystycznych i
krajoznawczych, 6.Działalność na rzecz zwiększania udziału w kulturze i społecznego w nią zaangażowania. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz
świadomości obywatelskiej i kulturowej, 7.Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 8.Działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 9.Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Wspieranie
rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej, gospodarczej, ekonomicznej, projektowej i artystycznej w Polsce, UE i na świecie, 10. Propagowanie idei
społeczeństwa obywatelskiego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, 11. Pobudzanie zaplecza biznesowego i instytucjonalnego do wspomagania
nowatorskich rozwiązań, 12.Działalność na rzecz wyrównywania szans, w tym integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, 13. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 14.Budowanie płaszczyzn
porozumienia i współpracy pomiędzy projektantami, naukowcami, a przedsiębiorcami poszukującymi sposobów na rozwój swoich przedsięwzięć,
15.Wspieranie młodych talentów, 16.Promocja i organizacja wolontariatu, 17.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 18.Działalność charytatywna i
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 19.Ochrona i promocja zdrowia, 20.Promocja zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 21. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 22. Organizacja
wypoczynku dzieci i młodzieży, 23. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1)propagowanie kultury studenckiej i wspieranie wszelkich inicjatyw studenckich służących jej krzewieniu; 2)promowanie Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze, określonej dalej skrótem „KPSW” oraz Dolnego Śląska w kraju i za granicą; 3)wzmocnienie więzi uczelni z jej interesariuszami;
4)tworzenie tradycji akademickiej; 5)promocja zawodowa studentów i absolwentów KPSW; 6)organizowanie pomocy materialnej dla studentów KPSW.

sekretariat@demokracjaisprawiedliwosc.pl

1.wdrażanie demokratycznych zasad i sprawiedliwości społecznej do systemu zarządzania, 2.ochrona konstytucjonalnych praw obywatelskich i praw
człowieka, 3.działanie na rzecz ludzi pokrzywdzonych i wykluczonych społecznie, 4.podejmowanie walki z występującymi zjawiskami patologii społecznej i
korupcji, 5.czynne uczestniczenie w życiu publicznym i wyrażanie zróżnicowanych poglądów.

zstmechanik@onet.pl

1)prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami
samorządowymi i innymi podmiotami, 2)udział 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 ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
5)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, 6)działania na rzecz ochrony środowiska,
7)kształtowanie postaw etycznych niezbędnych dla strażaka, 8)doskonalenie wiedzy i umiejętności strażackich wśród jej członków, 9)szkolenie uczniów,
którzy będą mogli zasilić funkcjonujące jednostki OSP w miejscowościach, gdzie zamieszkują.

spizarnia.fan@gmail.com

a)Propagowanie twórczości artystycznej i kulturalnej, b)Działanie na rzecz rozwoju twórczości muzycznej, teatralnej oraz sztuk pokrewnych, c)Promocja
regionu poprzez działalność artystyczną, d)Promowanie młodych artystów, e) Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych,
f)Propagowanie różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu.

TAK

Grzegorz Niedźwiecki

ul.Działkowicza 19 58-506 Jelenia Góra

-

-

-

-

Ochotnicza Straż Pożarna przy ZST Mechanik w
Jeleniej Górze

-

Zbigniew Mateuszów

ul.Obrońców Pokoju 10 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

www.zstmechanik.edujg.pl

0000622567

Stowarzyszenie Spiżarnia Form Artystycznie
Nieoczywistych

-

Mateusz Brodowski

ul.Wiejska 116B 58-506 Jelenia Góra

-

-

-

-

269.

0000634569

Klub Ju-Jitsu Antei

-

Piotr Fryderyk Mikucki

ul.Okrężna 12 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

270.

0000642478

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej Zabobrze przy Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

-

Elżbieta Knappe

ul.Zygmunta Noskowskiego 10 58-506 Jelenia
Góra

-

-

-

-

271.

0000645982

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt

-

Konrad Artur Kuźmiński

ul.Przechodnia 4A 58-560 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

Statutowym celem działania Inspektoratu jest ochrona zwierząt, a w szczególności: 1)sygnalizowanie organom państwowym nieprawidłowości w
funkcjonowaniu urzędów, instytucji i innych podmiotów administracji publicznej; 2)sprawowanie nadzoru i kontroli nad miejscami przetrzymywania zwierząt,
w tym między innymi nad gospodarstwami rolnymi, schroniskami dla zwierząt, ubojniami; 3)współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, w
zakresie respektowania obowiązującego prawa, w szczególności prawa dotyczącego zwierząt i ich ochrony; 4)formułowanie obywatelskich projektów
legislacyjnych; 5)ochrona praw człowieka, w tym w szczególności praw dzieci, w tym pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans rodzin i osób; 6)działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowanie, objęcia ochroną i otoczenia opieką;
7)kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt; 8)działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, między innymi poprzez ściganie
i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego; 9)ochrona
środowiska; 10)ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 11)ograniczenie popularyzacji zwierząt bezdomnych; 12)zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt.

272.

0000656307

Stowarzyszenie Akademia Piłki Ręcznej
Karkonosze

-

Artur Muckus

ul.Bohaterów Getta 2 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej na rzecz członków Stowarzyszenia jak również wśród ogółu społeczności: dzieci,
młodzieży i dorosłych na obszarze działania Stowarzyszenia.

273.

0000669244

Pokrzywdzeni Obywatele

-

Daniel Gut

ul.Dworcowa 4/3 58-560 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznej i prawnej zwłaszcza w zakresie inicjowania działań naprawczych, zaradczych i
edukacyjnych, wspierania i pomocy w przypadkach dramatycznych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie osób wykluczonych
społecznie oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

-

a)wspieranie rozwoju miasta Jelenia Góra, b)wspieranie demokracji i budowa społeczeństwa obywatelskiego, c)prowadzenie działalności turystycznej i
krajobrazowej, d)działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców, e)szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacji
ludności, wspieranie działań społeczno - zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i
gospodarczego, działalność oświatowa, f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży, g) działania mające na celu
ochronę i promocję środowiska naturalnego, propagowanie akcji ekologicznych. Ochronę zwierząt., h)inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej,
organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności.
1)uczestniczenie w rozwoju i upowszechnianiu, kultury fizycznej, masowego odpoczynku rekreacyjnego, a także rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej
wśród społeczeństwa niezależnie od wieku, płci i statusu materialnego, 2)rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności
fizycznej społeczeństwa, dorosłych, młodzieży, dzieci, osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów, 3)krzewienie zamiłowania do systematycznego
uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, 4) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów we współpracy między społeczeństwami
poprzez sport i rekreację, 5)wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez sport i rekreację, 6) przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym, 7) kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w TKKF patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania
obowiązków społecznych i obywatelskich, 8)integrowanie różnych grup społecznych wokół idei usprawniania, aktywności ruchowej, rekreacyjnej i zabawy, 9)
tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych do propagowania i rozwoju organizacji, 10)upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa,
11) propagowanie i organizowanie wolontariatu, 12)opracowywanie nowych form działalności programowej.

tkkfzabobrze@wp.pl

- działanie na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki, - wszechstronne propagowanie szlachetnych idei z zakresu działalności sportowej, kulturalnej,
rekreacyjnej i turystycznej, - promocja, popieranie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego, amatorskiego
i wyczynowego uprawiania sportu, - aktywny udział w różnego rodzaju imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i
poza jego granicami, - planowanie i organizowanie działań rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i turystycznych.

274.

0000673517

„Stowarzyszenie Props”

-

Leszek Sebastian Brzozowski ul.Mikołaja Kopernika 4 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

275.

0000677864

Stowarzyszenie Fit-Master

-

Michał Stachów

ul.Działkowicza 9 58-506 Jelenia Góra

-

-

-

www.fit-master.pl

sklep@fit-master.pl

276.

0000685485

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy
„Śniadek”

-

Jarosław Zawiślański

Al.Jana Pawła II 25 58-506 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

1.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i
materialną dyrekcji szkoły, rodziców i sympatyków Klubu, 2.Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3.Uczetniczenie uczniów w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim, 4.Organizowanie zająć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i
umysłowej oraz poprzez propagowanie sportu kwalifikowanego, a w szczególności Piłki Ręcznej, 5.Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6.Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 7.Organizowanie
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 8.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Kluby,
9.Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez inne dozwolone prawem.

277.

0000686478

Trybunał Narodowy

-

Grzegorz Niedźwiecki

ul.Działkowicza 19 58-506 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

1.działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa patriotycznego i wzmacnianie dla dobra wspólnego aktywnych działań obywateli na poziomie regionalnym,
krajowym i zagranicznym, 2.rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowisk i organizacji pozarządowych,
3.rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich, 4.kształtowanie i promowanie
moralnych postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku, 5.opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na
szczeblu ogólnopolskim, 6.działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
7.wspieranie prospołecznej działalności organizacji członkowskich, 8.prowadzenie prac na rzecz stabilności ekonomicznej organizacji pozarządowych i
poszukiwania źródeł nowych środków finansowych dla organizacji pozarządowych, 9.reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do Federacji,
wobec sektora publicznego i innych środowisk, 10.nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi, 11.prowadzenie działań
edukacyjnych w zakresie wzmacniania umiejętności liderów organizacji pozarządowych oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu polityk publicznych,
12.wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępu do kultury i podnoszenie kompetencji kulturalnych obywateli, 13.wspieranie aktywności
społecznej w obszarze wzmacniania społeczności lokalnej, 14.wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju gospodarki, realizowania polskiej
polityki monetarnej oraz działań na rzecz demokracji bezpośredniej, 15.propagowanie działań społecznych zmierzających do poszanowania praw człowieka i
praw obywatela.

278.

0000693128

Stowarzyszenie Przyjaciół „Pogodnej Jesieni”

-

Izabela Kinga Hornik

ul.Leśna 3 58-560 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

1.Wspieranie działalności statutowej Domu, 2.Wspieranie osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku oraz przewlekłe somatyczne chore, 3.Tworzenie
warunków do aktywnego współuczestniczenia w życiu społecznym, 4.Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, 5.Rozwijanie kontaktów ze
środowiskiem lokalnym, 6.Kultywowanie lokalnych tradycji ludowych, 7.Promowanie działalności teatralnej, 8.Propagowanie i popieranie różnorodnych form
aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań, 9.Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie
związane z osobami starszymi, wzmocnienie tradycyjnej roli osób starszych w rodzinie i społeczeństwie jako osób kształtujących tożsamość rodzinną,
regionalną i narodową, 10.Upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępu do dóbr kultury osób starszych,
11.Upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych technologii informatycznych oraz podnoszenie kompetencji w tym zakresie, 12.Edukacja w różnych
dziedzinach nauki, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie,
13.Przeciwdziałnie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, o niskich dochodach ze środowiska społecznego, 14.Ochrona i promocja
zdrowia, w tym szerzenie wiedzy o zdrowiu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku, 15.Upowszechnianie kultury fizycznej i
aktywnego stylu życia, 16.Propagowanie idei wolontariatu, 17.Propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa,
18.Kształtowanie postaw proekologicznych, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego, 19.Podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 20.Upowszechnianie wiedzy o mieście Jelenia Góra i
Karkonoszach, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego oraz walorów turystycznych, 21.Działania na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, 22.Działania na rzecz integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej z wykorzystaniem potencjału intelektualnego
seniorów, 23.Działania charytatywne.

279.

0000700877

Jeleniogórskie Stowarzyszenie „Pax et Bonum”

-

Magdalena Anna Kowalczyk

ul.Józefa Elsnera 5/35 58-506 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz integracji, aktywizacji i poprawy warunków życia ogółu społeczności, w szczególności
mieszkańców Miasta Jelenia Góra, poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, 2) wspierania rodziny, osób samotnie wychowujących dzieci i kobiety w ciąży, 3) wspierania systemu
pieczy zastępczej, 4) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, 5) działalności na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 6) działalności charytatywnej, 7) podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 8) działalności na rzecz integracji
cudzoziemców, 9) ochrony i promocji zdrowia, 10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 13) działalności na rzecz osób
starszych, samotnych i niezaradnych życiowo, 14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 15) działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, 16) nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz
wyrównywania szans dzieci i młodzieży w tym zakresie, 17) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 18) animacji społeczno-kulturalnej i edukacji
kulturalnej, 19) upowszechniania zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
20) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 21) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 22) upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 23) udzielania nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, 24) ratownictwa i ochrony ludności, 25) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą, 26)
upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 27) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, 28) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 29) przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym, 30) organizowania na rzecz osób dorosłych, dzieci i rodzin, doświadczających sytuacji kryzysowych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, wszechstronnej pomocy w ich powrocie do bezpiecznego życia w społeczeństwie, 31) pomocy osobom i rodzinom dotkniętym
przemocą domową, 33) rewitalizacji, 34) promocji i organizacji wolontariatu, 35) wspierania organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

280.

0000724155

Stowarzyszenie Pielęgnacji Tradycji Pogranicza
LINIA 346

-

Agata, Małgorzata Ałykow,
Frans

ul.Sebastiana Klonowica 1/1 58-500 Jelenia
Góra

-

-

-

-

aalykow@op.pl

281.

0000728952

ETOS Jelenia Góra

-

Paweł Andrzej Staworzyński

ul.Topolowa 16 58-570 Jelenia Góra

-

-

-

-

-

282.

0000747557

Stowarzyszenie „Ina - Integracja, Nauka,
Aktywność”

-

Karolina, Anna Staszak,
Sulikowska

ul.Sebastiana Klonowica 1/1 58-500 Jelenia
Góra

-

-

-

-

ina26.s@gmail.com

283.

0000782765

Stowarzyszenie JelenieWraki

-

Arkadiusz Różycki

ul.Hallerczyków 11 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

jeleniewraki@gmail.com

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w
przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalno-sportowych, w szczególności na krzewieniu ducha zdrowej rywalizacji oraz promocji motorsportu.

284.

0000784444

Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Biznesu

-

Konrad, Krzysztof Ambroży

ul.Transportowa 13/17 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

kklubbiznesujg.pl

kontakt@klubbiznesujg.pl

285.

0000788670

„Karkonoskie Stowarzyszenie Spadochronowe
Free Fall”

-

Paulina Rafalik, Binias

ul.Zgorzelecka 7A 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

1) Promocja przedsiębiorczości oraz wspieranie jej rozwoju, 2) Promocja lokalnych produktów i usług, 3) Wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów
gospodarczych w regionie, 4) Wsparcie szkolnictwa średniego, a także wyższego poprzez stały kontakt z przedsiębiorcami i managerami tak, aby placówki
oświatowe kształciły pod kątem faktycznych wymagań rynku pracy, 5) Rozwijanie indywidualnych działalności gospodarczych w oparciu o kooperację
pomiędzy członkami stowarzyszenia, 6) Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu zawodowemu, 7) Działalność wspierająca rozwój lokalnej społeczności,
8) Działalność opiniotwórcza, 9) Wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej, 10) Promocja regionu oraz Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju, 11) działalność charytatywna, 12)
Opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu lokalnym.
1.stwarzanie członkom stowarzyszenia warunków do uprawiania sportu lotniczego w zakresie skoków spadochronowych, w szczególności we
współzawodnictwie sportowym, 2. organizowanie sportu lotniczego w zakresie skoków spadochronowych, w szczególności organizowanie skoków
spadochronowych, 3. prowadzenie szkoleń w skokach spadochronowych, 4. doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji skoków
spadochronowych oraz uczniów-skoczków spadochronowych, 5. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie
skoków spadochronowych, 6. promocja i popularyzacja sportu lotniczego w zakresie skoków spadochronowych, w tym szkoleń, 7. dążenie do rozwoju i
upowszechniania sportu lotniczego, w szczególności w zakresie skoków spadochronowych, 9. aktywowanie i integrację środowiska lotniczego10. Integracja
poprzez lotnictwo osób niepełnosprawnych.

-

Anna Rychlewska

ul.Sudecka 59 58-500 Jelenia Góra

-

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania i organizowania szkoleń, seminariów i
kursów, a także promocji aktywności fizycznej i działalności mającej na celu szerzenie wiedzy i edukacji w tej dziedzinie.

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do: 1) wspierania zrównoważonego rozwoju pogranicza, polegającego na integracji ładu
środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, kulturalnego, społecznego i przestrzennego, 2) wspierania demokracji i budowania społeczeństwa
obywatelskiego, 3) ochrony interesów społeczności lokalnych oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego. Do zadań
Stowarzyszenia należy w szczególności: 1) aktywizacja ludności, wspieranie działań społeczno - zawodowych mieszkańców, propagowanie wiedzy
dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego na styku trzech granic, 2) współpraca i współdziałanie z władzami
samorządowymi województwa, powiatów, gmin i instytucjami im podległymi, 3) inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z
udziałem członków społeczności pogranicza, 4) promocja obszaru i instytucji oraz jednostek gospodarczych działających lokalnie, 5) podejmowanie w
ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia, 6) wspieranie działalności związanej z
popularyzacją wiedzy historycznej, 7) wzmacnianie przywiązania do tradycji, 8) ochrona zabytków - dziedzictwa kultury.
Celem Stowarzyszenia jest: 1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w szczególności na terenie Jeleniej Góry, 2. promowanie
nowoczesnych metod zarządzania w samorządach lokalnych, 3. promowanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, 4. udzielanie
pomocy mieszkańcom Jeleniej Góry i okolic zgłaszających się w sprawach dla nich trudnych, 5. wspieranie inicjatyw i umożliwienie aktywnego udziału
mieszkańców Jeleniej Góry w życiu miasta, 6. promowanie kultury, w szczególności tworzonej przez osoby związane z Jelenią Górą, 7. prowadzenie działań
szkoleniowych i edukacyjnych dla w szczególności dla mieszkańców Jeleniej Góry, 8. popularyzowanie rekreacji i turystyki w regionie jeleniogórskim form
aktywnego stylu życia, 9. organizacja inicjatyw charytatywnych oraz promocja wolontariatu, 10. promocja regionu jeleniogórskiego w kraju i za granicą, 11.
promowanie wiedzy o regionie, kształtowanie wartości, świadomości miejsca pochodzenia, 12. podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwijania życia
kulturalnego, a w szczególności kreowania wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym, 13. tworzenie możliwości do poznania innych
krajów Unii Europejskiej i całego świata, 14. działanie na rzecz integracji różnych środowisk, różnego pochodzenia, religii i narodów, 15. działanie na rzecz
promocji ekologii i ochrony środowiska naturalnego, 16. działanie na rzecz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w tym z organizacjami
samorządowymi innych miast i państw, 17. prowadzenie działalności zapobiegających powstawaniu patologii w społeczeństwie, 18. propagowanie, sportu,
aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia szczególnie wśród mieszkańców Jeleniej Góry, 19. promocja postaw przedsiębiorczych szczególnie wśród
mieszkańców Jeleniej Góry.
1. Działalność na rzecz edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 3. Działalność na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży, 5. Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

ODDZIAŁY
286.

1

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Jelenia
Góra

7525715

691338449

7525715

www.jeleniagora.zkwp.pl

jeleniagora@zkwp.pl

CELEM ZWIĄZKU JEST OPARTA NA PODSTAWACH NAUKOWYCH ORGANIZACJA AMATORSKIEJ HODOWLI I SZKOLENIA PSÓW RASOWYCH DLA
OSIĄGNIĘCIA JAK NAJWYŻSZEGO POZIOMU ZARÓWNO POD WZGLĘDEM EKSTERIEROWYM JAK I UŻYTKOWYM, ORAZ ZACHOWANIE RAS
PSÓW REPREZENTUJĄCYCH ICH ROLĘ W HISTORII, KULTURZE I CYWILIZACJI CZŁOWIEKA, JAK RÓWNIEŻ INSPIROWANIE I TWORZENIE
MOŻLIWOŚCI REKREACJI I KONTAKTÓW Z PRZYRODĄ.

287.

7

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział
Jeleniogórski

-

288.

8

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Zarząd Okręgu w Jeleniej Górze

-

289.

9

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich

-

290.

15

Polski Komitet Pomocy Społecznej

291.

16

292.

Al.Wojska Polskiego 54 58-500 Jelenia Góra

752-63-38

ul.Teatralna 1 58-500 Jelenia Góra

7522457,
7525945

Henryk Mackiewicz

Al.Wojska Polskiego 54 58-500 Jelenia Góra

7676196

--

-

Renata Chmielewska

Al.Jana Pawła II 7 58-500 Jelenia Góra

648-04-20

--

Towarzystwo Urbanistów Polskich

-

Jacek Godlewski

ul.Adama Mickiewicza 26 58-500 Jelenia Góra

6421015,
6421027

17

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

-

Czesław Chojnacki
Wiceprzewodniczący

ul.Bolesława Prusa 8 58-500 Jelenia Góra

7522161

293.

21

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski
Koło w Jeleniej Górze

-

Iwona Tymiuk

Al.Jana Pawła II 7 58-500 Jelenia Góra

7524931

699970985

294.

29

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział
Terenowy w Jeleniej Górze

-

Joanna Zuchewicz

ul.1 Maja 76/1B 58-500 Jelenia Góra

6412200

603783626

295.

31

Wojewódzka Rada Koordynacyjna ZSMP

-

Anna Rulkowska

ul.Bartka Zwycięzcy 1 58-500 Jelenia Góra

764-72-08

296.

32

Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici"

-

Artur Dyrko

Al.Wojska Polskiego 15 58-500 Jelenia Góra

297.

39

Związek Inwalidów Wojennych RP

-

Michał Sumisławski

ul.Teatralna 1 58-500 Jelenia Góra

7523537

298.

41

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Dolnośląska Karkonoski Hufiec ZHP w Jeleniej
Górze

Anna Maria Łabaziewicz

ul.Piotra Skargi 19 budynek B 58-500 Jelenia
Góra

75300035

609858888

299.

43

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

-

Ryszard Wach

Al.Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra

797737580

660763362

300.

44

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
Oddział w Jeleniej Górze

-

Danuta Kowalenko

ul.Krótka 22 skr. poczt. 427 58-500 Jelenia Góra

301.

47

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

-

Elżbieta Sienkiewicz

ul.Bankowa 27 58-500 Jelenia Góra

302.

48

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia
Zawodowego Kierowców

-

Paweł Domagała

ul.Wzgórze Kościuszki 6 58-500 Jelenia Góra

TAK

Robert Wójcik

-

--

-

--

500052690

7526338

www.sep.jgora.pl

7522457

-

--

1.ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ELEKTRYKI DLA DOBRA SPOŁECZEŃSTWA, 2.INICJOWANIE I POPIERANIE TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ I
TECHNICZNEJ WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH ELEKTRYKI I DZIEDZINACH POKREWNYCH, 3.OCHRONA ZAWODU I INTERESÓW
CZŁONKÓW SEP, 4.PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, KULTURY TECHNICZNEJ I ETYKI ZAWODOWEJ ELEKTRYKÓW, 5.TWORZENIE WIĘZÓW
KOLEŻEŃSKICH.
1.KSZTAŁTOWANIE AKTYWNYCH POSTAW W DZIAŁANIU DLA DOBRA OJCZYZNY I TWORZENIE WARUNKÓW DO WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK
KOMBATANCKICH, W IMIĘ NADRZĘDNYCH INTERESÓW NARODU I PAŃSTWA, 2.OTACZANIE OPIEKĄ CZŁONKÓW ZWIĄZKU I POZOSTAŁYCH PO
NICH WDÓW I WDOWCÓW, ZWŁASZCZA W SPRAWACH SOCJALNYCH I ZDROWOTNYCH, 3.POPULARYZOWANIE I UTRWALANIE W PAMIĘCI
SPOŁECZNEJ DZIEJÓW WALK WYZWOLEŃCZYCH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE WYCHOWYWANIA MŁODZIEŻY W DUCHU PATRIOTYZMU I
OBYWATELSKIEGO ODDANIA OJCZYŹNIE, 4.DBAŁOŚĆ O PATRIOTYCZNĄ I OBYWATELSKĄ POSTAWĘ SWYCH CZŁONKÓW, UTRZYMYWANIE
WIĘZI KOLEŻEŃSKICH, SAMOPOMOC ORAZ WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ, 5.REPREZENTOWANIE INTERESÓW SWYCH CZŁONKÓW WOBEC
WŁADZ, ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ INNYCH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, 6.UMACNIANIE SOLIDARNOŚCI
KOMBATANTÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ.

sepjg@op.pl

zarzad1_zkrp@op.pl

www.simp.jgora.pl

biuro@simp.jgora.pl

6480420

www.pkps.jgora.pl

pkps.jeleniogora@wp.pl

--

7523245

www.tup-jg.net

tup-jg@wp.pl , tup@tup.net

--

7522161

www.emeryci.jgora.pl

oddzialjg@wp.pl, jurekmandryk@op.pl

--

534100389

--

--

6412200

1.ZRZESZENIE INWALIDÓW WZROKU, TJ. NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH, ZWANE DALEJ NIEWIDOMYMI, DLA POLEPSZENIA ICH
WARUNKÓW BYTOWYCH, PODNOSZENIA KULTURY I OŚWIATY ORAZ WŁĄCZENIA DO CZYNNEGO ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO;
2.REPREZENTOWANIE INTERESÓW NIEWIDOMYCH; 3.UDZIELANIE POMOCY OSOBOM NIEWIDOMYM NIE ZRZESZONYM W ZWIĄZKU.

www.jeleniagora.skwp.pl

1)OBRONA PRAW, GODNOŚCI I INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, 2)PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE
DOSKONALENIA KWALIFIKACJI DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA I TYM SAMYM
ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNICH WARUNKÓW MATERIALNYCH CZŁONKOM, 3)KRZEWIENIE POCZUCIA GODNOŚCI I WSPÓLNOTY ZAWODOWEJ
ORAZ POPULARYZOWANIE
POZYCJI I ZNACZENIA ZAWODU KSIĘGOWEGO I FINANSISTY, 4)TROSKA O NIENAGANNY POZIOM ETYCZNY I ZAWODOWY CZŁONKÓW I
TWORZENIE
ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO PODNOSZENIA TEGO POZIOMU, 5)WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PAŃSTWOWYMI I SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO,
SAMORZĄDAMI ZAWODOWYMI, A ZWŁASZCZA Z KRAJOWĄ IZBĄ BIEGŁYCH REWIDENTÓW, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNO-ZAWODOWYMI I
SAMORZĄDAMI GOSPODARCZYMI W ZAKRESIE DOSKONALENIA RACHUNKOWOŚCI, METOD PRZETWARZANIA JEJ DANYCH, ANALIZY,
FINANSÓW, PODATKÓW I INNYCH ROZLICZEŃ ZRÓWNANYCH Z PODATKAMI ORAZ WYKONYWANIA ZAWODU, REWIZJI KSIĄG I KONTROLI
FINANSOWO-KSIĘGOWEJ, 6)WSPÓŁDZIAŁANIE Z MIĘDZYNARODOWYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI DLA KSZTAŁTOWANIA,
ORGANIZOWANIA I WYKONYWANIA ZAWODU WEDŁUG ROZWIĄZAŃ EUROPEJSKICH I STANDARDÓW ŚWIATOWYCH, WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
I INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ, JAK RÓWNIEŻ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU HARMONIZACJĘ RACHUNKOWOŚCI.

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl

--

www.zmwjg.pl

--

--

--

www.zhp.jgora.pl

karkonoski@zhp.pl

www.jgtpd1.wix.com/tpdjg

tpd_jg@interia.pl

783981809

-

752-59-26

663771411

-

7524016

696862340

7524684

-

www.sbp.pl

--

-

easienk@wp.pl,op.pl kamilawilk@

-

CELEM ZWIĄZKU JEST ZASPAKAJANIE POLITYCZNYCH, KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH I SOCJALNYCH POTRZEB MŁODZIEŻY, POPRAWA
WARUNKÓW STARTU ŻYCIOWEGO, UMOŻLIWIENIE JEJ AWANSU SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO. ZWIĄZEK PROWADZI SWOJĄ
DZIAŁALNOŚĆ REALIZUJĄC POTRZEBY I OCZEKIWANIA MŁODZIEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE - ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO,
SPORTU I TURYSTYKI.
UMACNIANIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, JEJ SUWERENNOŚCI I PRAWORZĄDNOŚCI, WSPÓŁDZIAŁANIE W TWORZENIU PAŃSTWA PRAWA;
WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W POCZUCIU POKOJU, WOLNOŚCI, TOLERANCJI, SPRAWIEDLIWOŚCI I POSZANOWANIA PRAWA; REALIZACJA
INTERESÓW MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ; ROZWÓJ CYWILIZACYJNY, KULTUROWY I MATERIALNY WSI POLSKIEJ, ORAZ TWORZENIE
NOWOCZESNEGO ROLNICTWA;
POMOC W URZECZYWISTNIANIU ASPIRACJI MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH ŻYCIA; PROPAGOWANIE ROZWOJU
KULTURY WIEJSKIEJ W WYMIARZE OGÓLNOPOLSKIM ORAZ REGIONALNYM, UPOWSZECHNIANIE NOWOCZESNYCH METOD W PRODUKCJI
ROLNEJ ORAZ DORADZTWA ROLNICZEGO,OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH.

a.dyrko@wp.pl

--

7522800

1.ZRZESZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW DLA POPRAWY ICH WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH ORAZ UCZESTNICZENIE W
ŻYCIU SPOŁECZNYM PRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, SAMORZĄDEM MIESZKAŃCÓW, ZE
ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, GOSPODARCZYMI I SPÓŁDZIELCZYMI, 2.ORGANIZOWANIE ŻYCIA
KULTURALNEGO DLA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, 3.REPREZENTOWANIE INTERESÓW ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW WOBEC ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ POPULARYZOWANIE ICH PROBLEMÓW WŚRÓD
SPOŁECZEŃSTWA.

www.dolnoslaski.pzn.org.pl/jeleni pznjeleniagora@wp.pl rehlis@o2.pl

--

--

CELEM PKPS JEST DOBROWOLNE I BEZINTERESOWNE NIESIENIE RÓŻNORODNYCH FORM POMOCY OSOBOM I RODZINOM, KTÓRE Z
RÓŻNYCH PRZYCZYN NIEZDOLNE SĄ DO ROZWIĄZYWANIA SWYCH ŻYCIOWYCH PROBLEMÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI LUDZIOM STARSZYM,
NIEPEŁNOSPRAWNYM, CHORYM, SAMOTNYM, ZAGROŻONYM DEMORALIZACJĄ, RODZINOM POZBAWIONYM ŚRODKÓW DO ŻYCIA, UBOGIM I
BEZRADNYM. 2. CELEM PKPS JEST KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH SPRZYJAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEMU UCZESTNICTWU W
DZIAŁANIACH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY, BĄDŹ WSPIERANIE TAKICH DZIAŁAŃ.
CELEM TOWARZYSTWA JEST AKTYWNE ODDZIAŁYWANIE NA WSZELKIE DZIEDZINY TWÓRCZOŚCI I DZIAŁALNOŚCI KSZTAŁTUJĄCEJ
PRZESTRZENNE ZAGOSPODAROWANIE KRAJU, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ; 1.UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY W
ZAKRESIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, 2.PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NAUKOWYCH I ZAWODOWYCH SWOICH CZŁONKÓW ORAZ INNYCH
OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PRACACH Z DZIEDZINY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, 3.PODNOSZENIE ROLI I OCHRONĘ INTERESÓW
ZAWODOWYCH URBANISTÓW,
4.DĄŻENIE DO ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW WYKONYWANIA ZAWODU I PRZESTRZEGANIA ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ PRZEZ
CZŁONKÓW TOWARZYSTWA, 5.SAMOPOMOC KOLEŻEŃSKĄ.

-

1.OBRONA NABYTYCH UPRAWNIEŃ INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN W TYM WDÓW (WDOWCÓW) PO
POLEGŁYCH ŻOŁNIERZACH I ZMARŁYCH INWALIDACH WOJENNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRAWA DO ŚWIADCZEŃ
RENTOWYCH, LECZNICTWA, BEZPŁATNYCH LEKÓW, OPROTEZOWANIA I REHABILITACJI ORAZ ULG KOMUNIKACYJNYCH,
2.REPREZENTOWANIE INTERESÓW INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZWIĄZKU WOBEC WŁADZ PAŃSTWOWYCH,
SAMORZĄDOWYCH, ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I INNYCH ORAZ WOBEC ZAGRANICY, 3.POPULARYZOWANIE W
SPOŁECZEŃSTWIE SZCZEGÓLNEJ RANGI INWALIDZTWA WOJENNEGO I WOJSKOWEGO POWSTAŁEGO W SŁUŻBIE OJCZYZNY, 4.DZIAŁANIE W
CELU ZAPEWNIENIA CZŁONKOM ZWIĄZKU SPOŁECZNIE UZASADNIANYCH, ZDROWYCH I GODZIWYCH WARUNKÓW ŻYCIA I EGZYSTENCJI,
5.USPRAWNIANIE RÓŻNYCH FORM OPIEKI SOCJALNEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ REHABILITACJI OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PKT.1,
6.ORGANIZOWANIE I ROZWIJANIE SZCZEGÓLNEJ OPIEKI I POMOCY NAJCIĘŻEJ
POSZKODOWANYM INWALIDOM WOJENNYM I WOJSKOWYM ORAZ ZNAJDUJĄCYM SIĘ W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI ZDROWOTNEJ I
MATERIALNEJ, 7.WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDOWEJ I WŁAŚCIWYMI INSTYTUCJAMI W
ZAKRESIE LECZNICTWA, OPROTEZOWANIA, REHABILITACJI, SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO I
WYPOCZYNKU, 8.ROZWIJANIE KOLEŻEŃSTWA, PRZYJAŹNI I WIĘZI ZWIĄZKOWEJ W OPARCIU O TRADYCJE WSPÓLNEJ WALKI, ORAZ
WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ CZŁONKÓW, 9.UPOWSZECHNIANIE W SPOŁECZEŃSTWIE PATRIOTYCZNYCH TRADYCJI WALK NARODU POLSKIEGO
O WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ I SUWERENNOŚĆ KRAJU ORAZ WIEDZY O PONIESIONYCH W TEJ WALCE OFIARACH, 10.KONTYNUOWANIE
1.STWARZANIE WARUNKÓW DO WSZECHSTRONNEGO, DUCHOWEGO I FIZYCZNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA, NIESKRĘPOWANEGO
KSZTAŁTOWANIA JEGO OSOBOWOŚCI PRZY POSZANOWANIU PRAWA DO JEGO WOLNOŚCI I GODNOŚCI, W TYM WOLNOŚCI OD WSZELKICH
NAŁOGÓW, 2.UPOWSZECHNIANIE I UMACNIANIE W SPOŁECZEŃSTWIE PRZYWIĄZANIA DO WARTOŚCI STANOWIĄCYCH FUNDAMENT
HARCERSKICH ZASAD: WOLNOŚCI, PRAWDY, SPRAWIEDLIWOŚCI, DEMOKRACJI, SAMORZĄDNOŚCI, TOLERANCJI I BRATERSTWA,
3.PRZECIWSTAWIANIE SIĘ NISZCZENIU PRZEZ CYWILIZACJĘ ŚWIATA PRZYRODY, UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O NIM I KSZTAŁTOWANIE
POTRZEBY KONTAKTU Z NIESKAŻONĄ PRZYRODĄ, 4.STWARZANIE WARUNKÓW DO NAWIĄZYWANIA I UTRWALANIA WŁASNYCH WIĘZI
MIĘDZYLUDZKICH PONAD PODZIAŁAMI RASOWYM NARODOWOŚCIOWYMI I WYZNANIOWYMI.
1.TWORZENIE SPOŁECZNEGO RUCHU NA RZECZ POMOCY DZIECIOM, 2.PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ZDROWOTNYM I EKOLOGICZNYM;
UPOWSZECHNIANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH, 3.OCHRONA DZIECI
PRZED PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEMOCĄ, ZŁYM TRAKTOWANIEM, BEZPRAWNYM WYKORZYSTYWANIEM PRACY DZIECI, DYSKRYMINACJĄ
I INNYMI FORMAMI WYKORZYSTYWANIA I KRZYWDZENIA ORAZ POMOC DZIECIOM - OFIAROM WYPADKÓW LOSOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH I
PRZESTĘPSTW, 4.UPOWSZECHNIANIE PRORODZINNEGO, ŚRODOWISKOWEGO MODELU OPIEKI; ZAPOBIEGANIE WYCHOWYWANIU SIĘ
DZIECKA POZA RODZINĄ; PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY POZARODZINNEJ (INSTYTUCJONALNEJ) OPIEKI NAD
DZIECKIEM, ŁAGODZENIE SKUTKÓW UBÓSTWA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI, 5.UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA,
SWOBÓD OBYWATELSKICH; UPOWSZECHNIANIE SAMORZĄDNOŚCI, SAMOOBSŁUGI, SAMOPOMOCY I WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO
DZIECI.
CELEM STOWARZYSZENIA JEST KSZTAŁTOWANIE RZECZYWISTOŚCI POLSKIEJ W OPARCIU O CHRZEŚCIJAŃSKĄ KONCEPCJĘ CZŁOWIEKA I
ŚWIATA, UJĘTĄ W SPOŁECZNYM NAUCZANIU KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO ORAZ ZGODNIE Z POLSKĄ TRADYCJĄ NARODOWĄ, A W
SZCZEGÓLNOŚCI:
1.OCHRONA ŻYCIA I GODNOŚCI CZŁOWIEKA, RODZINY I NARODU ORAZ TROSKA O DUCHOWE, MORALNE I MATERIALNE ŚRODOWISKO ICH
ŻYCIA I ROZWOJU, 2.PRZYGOTOWANIE KATOLIKÓW ŚWIECKICH DO AKTYWNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU
KOŚCIOŁA, NARODU I PAŃSTWA, 3.KSZTAŁTOWANIE I UPOWSZECHNIANIE CHRZEŚCIJAŃSKICH, PATRIOTYCZNYCH I DEMOKRATYCZNYCH
POSTAW ORAZ KRYTERIÓW OCENY RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ.
CELEM STOWARZYSZENIA JEST SŁUŻBA SPOŁECZNA DLA BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE, ROZBUDZANIE
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ORAZ KSZTAŁTOWANIE I UPOWSZECHNIANIE NOWOCZESNEJ MYŚLI BIBLIOTEKARSKIEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1.CZYNNY WSPÓŁUDZIAŁ W TWORZENIU ZASAD POLITYKI BIBLIOTECZNEJ, INFORMACYJNEJ I WYDAWNICZEJ, 2.DĄŻENIE DO ZACHOWANIA
PIŚMIENNICTWA DLA KULTURY NARODOWEJ I ROZWOJU CZYTELNICTWA, 3.INSPIROWANIE, ROZWIJANIE I POPIERANIE ZAINTERESOWAŃ
NAUKOWYCH ORAZ DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI FACHOWYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, 4.ROZBUDZANIE I POPIERANIE INICJATYW
ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH BIBLIOTEKARZY ORAZ PRACOWNIKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ, 5.INTEGRACJA ŚRODOWISKA
ZAWODOWEGO, 6.PODNOSZENIE SPOŁECZNEGO PRESTIŻU I OCHRONA ZAWODU ORAZ WARUNKÓW JEGO WYKONYWANIA,
7.KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW ETYCZNYCH I SPOŁECZNYCH BIBLIOTEKARZY I PRACOWNIKÓW INFORMACJI NAUKOWEJ.
LOK JEST DOBROWOLNYM I PATRIOTYCZNYM ZRZESZENIEM OSÓB, KTÓRE ZA CEL DZIAŁANIA STAWIAJĄ SOBIE WSPÓŁUCZESTNICTWO W:
1.KSZTAŁTOWANIU I UMACNIANIU W SPOŁECZEŃSTWIE, ZWŁASZCZA WŚRÓD MŁODZIEŻY, OBYWATELSKIEJ POSTAWY WOBEC SPRAW
OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2.PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO WYCHOWAWCZEJ, 3.WYRABIANIU I
UTRWALANIU W SPOŁECZEŃSTWIE, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD MŁODZIEŻY, POŻĄDANYCH ZAINTERESOWAŃ, NAWYKÓW I UMIEJĘTNOŚCI
WAŻNYCH Z PUNKTU WIDZENIA ZDOLNOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ PRZYDATNYCH W PRZYGOTOWANIU SPOŁECZEŃSTWA DO
ZAPOBIEGANIA I EWENTUALNEGO ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ OKRESU POKOJU, 4.KRZEWIENIU KULTURY FIZYCZNEJ I ROZWOJU DYSCYPLIN
SPORTU, W TYM SPORTU WYCZYNOWEGO, WCHODZĄCYCH W ZAKRES ZAINTERESOWANIA STOWARZYSZENIA.

303.

50

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Jeleniej Górze

304.

55

305.

TAK

Eugeniusz Ragiel

ul.Spółdzielcza 33a 58-500 Jelenia Góra

6420156

691435498

Polski Związek Głuchych

-

Joanna Jasińska

ul.Wiejska 29 58-500 Jelenia Góra

7525801

663976275

58

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

-

Jerzy Stec

ul.Cieplicka 56 58-560 Jelenia Góra

7525791

306.

70

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy Wojska Polskiego

-

Tadeusz Smoliński

ul.Teatralna 1 58-500 Jelenia Góra

7522457

307.

79

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Fińskiej

-

Zofia Czernow

ul.1 Maja 60 58-500 Jelenia Góra

308.

99

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo Wschodnich

-

Stanisław Kańczukowski

ul.Bohaterów Getta 2 58-500 Jelenia Góra

309.

103

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

-

--

ul.Teatralna 1 58-500 Jelenia Góra pok.211

310.

109

Związek Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego

-

Juliusz Jasiński

ul.Teatralna 1 58-500 Jelenia Góra pok.202

311.

112

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych Oddział Jelenia Góra

-

Maria Słubińska

ul.Teatralna 1 58-500 Jelenia Góra

312.

113

Polskie Towarzystwo Higieniczne

-

Zenon Bucki

ul.Jana Kasprowicza 17 58-500 Jelenia Góra

7524906

313.

121

Związek Solidarności Polskich Kombatantów

-

ul.1 Maja 25 58-500 Jelenia Góra

6415918

314.

123

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

-

Zbigniew Boznański

ul.Orla 10/39 58-560 Jelenia Góra

6495400

315.

128

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Policyjnych Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu

-

Leon Grzonkowski

ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra

316.

129

Federacja Konsumentów

TAK

Anastazja Domańska

Al.Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra

317.

132

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie

-

Waldemar Wiśniewski

318.

133

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

-

319.

134

Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego w Jeleniej Górze

320.

135

„Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
Rzeczypospolitej Polskiej” Koło w Jeleniej Górze

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

www.toz.pl

7525801

-

prezes@toz.pl ragiele@interia.pl

1.KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT, JAKO DOBRA NARODOWEGO, 2.DZIAŁANIE NA RZECZ WŁAŚCIWEGO I
HUMANITARNEGO OBCHODZENIA SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPEWNIENIA IM NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW BYTOWANIA, 3.KRZEWIENIE
WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA IDEI UMIŁOWANIA PRZYRODY ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA, A ZWŁASZCZA ŚWIATA ZWIERZĄT, 4.PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANYCH, IDEOWYCH I OBYWATELSKICH POSTAW SWOICH CZŁONKÓW.

pzg.jeleniagora@poczta.onet.pl

CELEM ZWIĄZKU JEST ZRZESZANIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I INNYCH OSÓB Z USZKODZONYM SŁUCHEM DLA UDZIELANIA IM POMOCY W
SPRAWACH ŻYCIOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI:1.SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z USZKODZONYM SŁUCHEM ORAZ NAD
DZIEĆMI SŁYSZĄCYMI RODZICÓW NIESŁYSZĄCYCH -POPRZEZ PROWADZENIE NA ZLECENIE LUB WSPÓŁUCZESTNICTWO W REHABILITACJI
SŁUCHU I MOWY, UDZIELANIU IM POMOCY W PODNOSZENIU WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, 2.SPRAWOWANIE
OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIESŁYSZĄCĄ I Z USZKODZONYM SŁUCHEM ORAZ NAD DZIEĆMI SŁYSZĄCYMI RODZICÓW NIESŁYSZĄCYCH
- UDZIELANIE IM POMOCY W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, 3.ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PRACY OŚWIATOWEJ I
SPOŁECZNEJ W ŚRODOWISKU OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I ICH RODZIN, 4.ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ W
RÓŻNYCH FORMACH SZKOLNYCH I POZA SZKOLNYCH, W TYM - W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE JĘZYKA MIGOWEGO,5.ORGANIZOWANIE
WŁASNYCH FORM REKREACJI RUCHOWEJ, TURYSTYKI I SPORTU MASOWEGO,
6.PROWADZENIE ZAWODOWEJ REHABILITACJI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z USZKODZONYM SŁUCHEM ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZKU, 7.OCHRONA PRAW I INTERESÓW ORAZ UDZIELANIE POMOCY W SPRAWACH SOCJALNOBYTOWYCH, 8.PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA ORAZ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ,
9.PROPAGOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE PROBLEMÓW OCHRONY SŁUCHU I REHABILITACJI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z USZKODZONYM
1.POPULARYZACJA NAUK O ZIEMI I O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI CZŁONKÓW
TOWARZYSTWA W TYM ZAKRESIE; 2.INICJOWANIE, POPIERANIE I WYKONYWANIE PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH I WDROŻENIOWYCH W
ZAKRESIE NAUK O ZIEMI, NAUK O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM, A TAKŻE PRAC O CHARAKTERZE INTERDYSCYPLINARNYM; 3.DZIAŁANIE
NA RZECZ OCHRONY PRZED ZNISZCZENIEM ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW I OKAZÓW PRZYRODNICZYCH O ZNACZĄCEJ WARTOŚCI NAUKOWEJ;
4.UPOWSZECHNIANIE IDEI KSZTAŁTOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WRAZ Z WYPRACOWANIEM WŁAŚCIWYCH DLA
TEGO CELU SPOSOBÓW I FORM DZIAŁANIA.

-

-

694125135,
601748304

-

-

-

601776055

-

-

-

507832000,
603782934

-

-

7522457

691811341

-

-

--

1.DOBRO KRAJU ORAZ UMOCNIENIE JEGO INTEGRALNOŚCI I SUWERENNOŚCI, 2.OBRONA GODNOŚCI DOBREGO IMIENIA I PAMIĘCI ARMII
KRAJOWEJ I JEJ ŻOŁNIERZY, OPIEKA NAD NIMI I ICH RODZINAMI ORAZ ZAPEWNIENIE IM POMOCY, 3.UTRZYMYWANIE I ZACIEŚNIANIE
KOLEŻEŃSKIEJ WIĘZI MIĘDZY ROZPROSZONYMI ŻOŁNIERZAMI ARMII KRAJOWEJ I ICH RODZINAMI, 4.BADANIE, UTRWALANIE I
ROZPOWSZECHNIANIE HISTORII, TRADYCJI I DZIEDZICTWA IDEOWEGO ARMII KRAJOWEJ, 5.WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
ZRZESZAJĄCYMI KOMBATANTÓW I OFIARY I WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ UCZESTNIKÓW WALK O POLSKĘ NIEPODLEGŁĄ.

6436000

694217067

-

-

--

664329792

-

-

--

1.ZRZESZANIE WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH Z LAT 1935 - 1956 W CELU OCHRONY ICH PRAW, PODNIESIENIA -POZIOMU SPOŁECZNEGO ORAZ
WARUNKÓW BYTOWYCH I KULTURALNYCH, 2.KULTYWOWANIE PATRIOTYCZNYCH TRADYCJI WALK NARODU POLSKIEGO O NIEPODLEGŁOŚĆ,
KULTYWOWANIE WARTOŚCI ORAZ TRADYCJI NARODOWYCH, WOLNOŚCI OSOBISTEJ I DEMOKRATYCZNYCH FORM WSPÓŁŻYCIA
SPOŁECZNEGO, 3.UDZIELANIE POMOCY SOCJALNEJ WIĘŹNIOM POLITYCZNYM Z LAT 1939 - 1956 ORAZ ICH RODZINOM, 4.UDZIELANIE
POMOCY PRAWNEJ WIĘŹNIOM POLITYCZNYM Z LAT 1939 - 1956 ORAZ WDOWOM I SIEROTOM PO TYCH WIĘŹNIACH W SPRAWACH
BYTOWYCH, A ZWŁASZCZA W
SPRAWACH DOTYCZĄCYCH STOSUNKU PRACY, ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ RENT I ZAOPATRZEŃ, 5.OTACZANIE
OPIEKĄ WDÓW I SIEROT PO WIĘŹNIACH POLITYCZNYCH Z LAT 1939 - 1956, 6.UŚWIADAMIANIE SPOŁECZEŃSTWU ROZMIARU STRAT
PONIESIONYCH PRZEZ NARÓD
POLSKI I INNE NARODOWOŚCI W ICH ŚRODOWISKACH W WYNIKU NARZUCENIA OBCEJ, WROGIEJ IDEOLOGII ORAZ OPARTEGO NA NIEJ
USTROJU,
7.WYCHOWANIE MŁODEGO POKOLENIA W DUCHU PATRIOTYCZNYM NA PRAWDZIE HISTORYCZNEJ, 8.POSZUKIWANIE ORAZ OTACZANIE
OPIEKĄ MIEJSC KAŹNI I POCHÓWKU DZIAŁACZY NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH, WALCZĄCYCH Z TOTALITARNYM SYSTEMEM.
1.DOBROWOLNA ZRZESZANIE BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH, ZWANYCH DALEJ WIĘŹNIAMI, 2.OTACZANIE OPIEKĄ CZŁONKÓW ZWIĄZKU
I POZOSTAŁYCH PO NICH WDÓW /WDOWCÓW/ ZWŁASZCZA W ZAKRESIE POMOCY SOCJALNEJ I ZDROWOTNEJ, 3.UZYSKANIE
ZADOŚĆUCZYNIENIA DLA BYŁYCH WIĘŹNIÓW ZA PONIESIONE STRATY MORALNE, ZDROWOTNA I MATERIALNE - OD STRONY NIEMIECKIEJ
ORAZ INNYCH ROSZCZEŃ, WYNIKAJĄCYCH Z UWIĘZIENIA W HITLEROWSKICH WIĘZIENIACH I OBOZACH KONCENTRACYJNYCH,
4.UPAMIĘTNIANIE MIEJSC MARTYROLOGII POLAKÓW NA TERENACH BYŁYCH HITLEROWSKICH WIĘZIEŃ I OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH
ORAZ MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ, 5.REWINDYKACJA MAJĄTKU ZWIĄZKU, ZAWŁASZCZONEGO W 1949 R.

--

--

-

--

--

-

-

--

509939925

-

--

7524119

691924359

-

ul.Osiedla Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra

7532736

609892888

-

Zofia Lipka

ul.Jana Kasprowicza 17 58-500 Jelenia Góra

6457397

661767939

-

Edward Basałygo

ul. Wojska Polskiego 15 58-500 Jelenia Góra

-

Jan Padewski

ul.Matejki 2 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

-

7647460

-

-

885229250

-

7526676

-

609595601

-

1.OBRONA SZEROKO ROZUMIANYCH INTERESÓW CZŁONKÓW ZWIĄZKU Ł ICH RODZIN W ZAKRESIE SOCJALNO-BYTOWYM, ZDROWOTNYM I
KULTURALNYM, 2.ZAPEWNIENIE SWOIM CZŁONKOM, W MIARĘ ICH KWALIFIKACJI I MOŻLIWOŚCI ZDROWOTNYCH, UDZIAŁ W ŻYCIU
ZAWODOWYM I SPOŁECZNO - POLITYCZNYM, A ZWŁASZCZA W PATRIOTYCZNO-OBRONNYM WYCHOWANIU SPOŁECZEŃSTWA, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYCHOWANIA MŁODZIEŻY.

zbzzjg@wp.pl

-

seriojeleniagora@interia.pl

--

-www.zzwp.pl

--

1.POGŁĘBIANIE PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW POLSKO-FIŃSKICH ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ, GOSPODARCZEJ, NAUKOWOTECHNICZNEJ I SPORTOWO-TURYSTYCZNEJ MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ FINLANDII, 2.ZAPOZNANIE SPOŁECZEŃSTWA
POLSKIEGO Z ŻYCIEM NARODU FIŃSKIEGO, JEGO HISTORIĄ KULTURY I NAUKĄ ORAZ OSIĄGNIĘCIAMI GOSPODARCZO-SPOŁECZNYMI I
POLITYCZNYMI.
1.ZESPOLENIE OSÓB, KTÓRYM BLISKIE JEST DZIEDZICTWO HISTORYCZNE KRÓLEWSKIEGO MIASTA LWOWA I MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ, A
TAKŻE DZIEJE WSPÓŁCZESNE, 2.PIELĘGNOWANIE DOROBKU HISTORYCZNEGO TEGO REGIONU JAKO INTEGRACYJNEJ CZĘŚCI KULTURY I
TRADYCJI RZECZYPOSPOLITEJ.

staszek@s-kan.pl

www.federacjakonsumentow.org. jeleniagora@federacja-konsumentow.org.pl

6435561

601748304
695434981

-

--

CELEM TOWARZYSTWA JEST KSZTAŁTOWANIE OPINII FACHOWEJ - SPOŁECZNEJ W SPRAWACH ROZWOJU HIGIENY, HIGIENY ŚRODOWISKA,
OŚWIATY ZDROWOTNEJ, MEDYCYNY ZAPOBIEGAWCZEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO ORAZ ODDZIAŁYWANIE NA POPRAWĘ ZDROWIA
LUDNOŚCI I WARUNKÓW ZDROWOTNYCH ŚRODOWISKA.
CELEM ZSPK JEST ZESPOLENIE ŚRODOWISK KOMBATANCKICH W SŁUŻBIE SPRAWIEDLIWOŚCI, WOLNOŚCI, INTEGRALNOŚCI
TERYTORIALNEJ I NIEPODLEGŁOŚCI OJCZYZNY, WIERNOŚĆ IDEAŁOM RUCHU „SOLIDARNOŚCI” ORAZ OCHRONA GODNOŚCI, PRAW I
INTERESÓW CZŁONKÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1.KRZEWIENIE PATRIOTYZMU I KSZTAŁTOWANIE AKTYWNEJ POSTAWY W DZIAŁALNOŚCI DLA
DOBRA SPOŁECZEŃSTWA, 2.POPULARYZOWANIE HISTORII WALK O POLSKOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, IDEI NIEZAWISŁOŚCI I SUWERENNOŚCI
POLSKI ORAZ OCHRONA MIEJSC ZWIĄZANYCH Z HISTORIĄ WALK I MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO, 3.PIELĘGNOWANIE CNÓT
RYCERSKICH I TRADYCJI BOJOWYCH, SZERZENIE IDEI DEMOKRATYCZNYCH I UMACNIANIE SOLIDARNOŚCI KOLEŻEŃSKIEJ WE WZAJEMNYCH
STOSUNKACH, 4.ROZTACZANIE OPIEKI NAD CZŁONKAMI ZSPK I ICH RODZINAMI ORAZ RODZINAMI POLEGŁYCH I ZMARŁYCH KOMBATANTÓW.
1.Przywrócenie godności, dobrego imienia i pamięci NSZ i ich żołnierzy, 2.Utrzymywanie więzów przyjaźni, koleżeńskiej pomocy i braterstwa broni NSZ,
3.Badanie, utrwalanie i upowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego NSZ, 4.Wystepowanie o nadanie uprawnień kombatanckich dla żołnierzy
NSZ i ich rodzin.
Celem Stowarzyszenia jest: 1.Zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po
nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej
społeczności i kraju, 2.Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu
spraw wewnętrznych, 3.Aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej
i etyczno-moranej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkconariuszy, żołnierzy resortu
spraw wewnętrznych oraz ich rodzin, 4.Ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy,
uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej, 5.Reprezentowanie interesów emerytów i
rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władz i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i
kierownictwa podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji
1.Tworzenie społecznego systemu ochrony interesów konsumentów zmierzającego do zapewnienia należytych im praw do:
A.Racjonalnego, odpowiednio zróżnicowanego zaspokojenia potrzeb każdej rodziny w zakresie: mieszkania, wyżywienia, ochrony zdrowia, odzieży,
wypoczynku, kultury, etc., B.Wszechstronnego rozwoju osobowości każdego członka społeczności pod względem: fizycznym, psychicznym, moralnym,
intelektualnym, kulturalnym i społecznym, C.Bezpieczeństwa społecznego i społecznej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi opieki i
żyjącymi w niedostatku, D.Zdrowego, Nie skażonego ponad nieuniknioną konieczność środowiska naturalnego człowieka, E.Rzetelnej informacji i edukacji w
zakresie ekonomiki i organizacji gospodarstw domowych, 2.Inicjowania nowych rozwiązań prawnych i wzmacniania skuteczności przyznanej konsumentom
ochrony prawnej, 3.Kształtowania racjonalnych wzorców konsumpcji.
1.Opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, władz
terenowych, samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół, czelni i innych organizacji; 2.Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji
chorego na cukrzycę w państwie i społeczeństwie; 3.Integracja środowiska ludzi chorych na cukrzycę w celu organizowania samopomocy.

oz@psse.jelenia-gora.pl

Celem Towarzystwa jest wszechstronna działalność w kierunku rozwoju oświaty zdrowotnej, kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych ogółu
społeczeństwa oraz uczenie odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich najbliższych.

zbzzjg@wp.pl

Obrona czci, honoru i godności polskiego żołnierza. Utrzymywanie ścisłej więzi z Siłami Zbrojnymi RP. Kultywowanie w środowisku członków Związku oraz
wśród społeczeństwa, tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego oraz promowanie powojennej, pokojowej żołnierskiej służby ojczyźnie.
Organizowanie pomocy materialnej i zdrowotnej dla potrzebujących emerytów i rencistów wojskowych. Podejmowanie działań zdrowotnych oraz na rzecz
osób niepełnosprawnych. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. Udzielenie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych ze
środowiska emerytów i rencistów wojskowych.

padreg1@onet.pl

1)zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży
Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów (wdowców0 po strażakach - zwanych dalej członkami Związku,
2)ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie
w tym zakresie kontroli społecznej, 3)organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji, 4)pielęgnowanie - utrwalanie bogatych tradycji zawodowych
związanych z humanitarną służbą pożarniczą, 5)czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obrona honoru, godności i
czci jej funkcjonariuszy, 6)wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej oraz w innych sprawach publicznych, 7)pogłębianie zrodzonego i
ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym, 8)umacnianie więzi
emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczych straży pożarnych, 9)reprezentowanie
emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz komendantów Państwowej Straży Pożarnej - we wszystkich sprawach, a szczególnie socjalno-bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten
cel.

321.

1.

So British - Stowarzyszenie Miłośników Prawa,
Języka oraz Kultury Krajów Anglojęzycznych

-

Renata Gordziejonok

ul.Wita Stwosza 28/88 58-560 Jelenia Góra

--

--

--

--

--

1. Zdobywanie i propagowanie wiedzy na temat poprawnego języka angielskiego, 2. Zdobywanie i propagowanie wiedzy dotyczącej prawa krajowego oraz
krajów anglosaskich, 3. Zdobywanie i przekazywanie wiedzy dotyczącej kultury i sportów uprawianych w krajach anglosaskich, 5. Propagowanie i czynne
uprawianie sportów zadomowionych ww. kulturach m.in. golfa, krykieta czy sportów zaprzęgowych pochodzących z Alaski i Kanady (Dogtrekking, Canicross,
Bikejoring, Skijoring, czy Dog carting) itd..

322.

2.

Klub Sportowy ZABIEGANI.COM.PL

-

Grzegorz Leszek

ul. Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra

--

--

--

--

--

„Inicjowanie i rozwijanie życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu działania Stowarzyszenia”

323.

3.

„Stowarzyszenie Literackie W Cieniu Lipy
Czarnoleskiej”

-

Danuta Mysłek

ul.Krzysztofa Komedy Trzcińskiego 12 58-506
Jelenia Góra

--

695400505

--

--

--

1. Działalność Stowarzyszenia służy zaspokajaniu potrzeb edukacyjno - kulturalnych, terapeutycznych, informacyjnych i integracyjnych, 2. Do podstawowych
zadań Stowarzyszenia należy: 1) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomoc w
przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych, w szczególności w dziedzinie literatury i sztuk pięknych; 2) jednoczenie ludzi posiadających pasję twórczą,
także nieprofesjonalistów; 3) propagowanie idei poezji i prozy, jako środka terapeutycznego i rozwojowego; 4) wspieranie osób w wieku senioralnym i osób
niepełnosprawnych w działalności twórczej.

324.

4.

„Ty i ja w Jeleniej Górze”

-

Marcin Sidziński

ul.Sieroszewskiego 25 58-560 Jelenia Góra

--

607112385

--

--

--

1) Zrównoważony rozwój lokalnej społeczności; 2) Upowszechnianie idei samorządowej; 3) Integracja lokalnej społeczności; 4) Upowszechnianie kultury
fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 5) Wspieranie osób niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej; 6) Aktywizacja osób starszych; 7) Edukacja i rozwój
dzieci i młodzieży; 8) Działanie przeciw wykluczeniu społecznemu; 9) Szerzenie postaw patriotycznych; 10) Rozwój lokalnej kultury oraz tradycji.

325.

5.

Klub Brydżowy Zabobrze w Jeleniej Górze

-

Zbigniew Skórecki

ul.Działkowicza 3 58-500 Jelenia Góra

--

--

--

--

1. uprawianie i propagowanie brydża sportowego, 2. uczestniczenie i uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych rozgrywkach brydża sportowego
organizowanych w Polsce oraz za granicą, 3. upowszechnianie wiedzy o dyscyplinie brydż sportowy wśród ogółu społeczności, szczególnie w grupie 60+.

326.

6.

Karkonoski Klub Seniora i Wolontariusza

-

Andrzej Wójcik

ul.Osiedla Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra

--

--

--

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz integracji społecznej i aktywizacji Seniorów i Wolontariuszy. Celem jest również inspirowanie i
motywowanie do aktywnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego seniorów.

327.

7.

„Jagniątków Nasz Dom”

-

Józef Gajewski

ul.Agnieszkowska 10B 58-570 Jelenia Góra

--

--

--

--

1.Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju Osiedla Jagniątków. 2.Aktywna działalność, na rzecz realizacji niezbędnych inwestycji w Osiedlu.
3.Wszechstronna promocja Jagniątkowa, celem zachęcenia zainteresowanych do inwestowania w Osiedlu Jagniątków. 4.Współpraca z Władzami
Samorządowymi, w zakresie tworzenia warunków i projektów zmierzających do budowy infrastruktury turystycznej jak: wyciągi narciarskie, ścieżki rowerowe,
trasy narciarstwa zjazdowego i biegowego. 5.Społeczno-polityczna edukacja młodzieży i dorosłych. 6.Pomoc oraz doradztwo formalno-prawne, w kontaktach
naszych mieszkańców, z administracją i urzędami. 7.Tworzenie i przekazywanie wszelkiego rodzaju informacji, z zakresu życia społeczno gospodarczego,
dotyczącego naszego Osiedla i mieszkańców. 8. Współpraca ze wszystkimi organizacjami jednostkami Administracji Publicznej na rzecz Ochrony
Środowiska. 9.Aktywne działanie i edukacja, celem doprowadzenia do czystości naszych potoków "Wrzosówka", "Sopot", "Brocz", oraz odbudowa
infrastruktury technicznej. 10.Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych naszego Osiedla, w szczególności Karkonoskiego Parku Narodowego i jego
atrakcji przyrodniczych. 11.Składanie wniosków do budżetu Miasta Jeleniej Góry, w zakresie niezbędnych zadań inwestycyjnych w Jagniątkowie.
12.Opiniowanie wszelkich decyzji Samorządu lokalnego, dotyczących zamierzeń inwestycyjnych gospodarczych w Jagniątkowie. 13.Społeczny nadzór nad
realizacją wszelkich zadań oraz inwestycji, wykonywanych przez Administrację Publiczną w Osiedlu. 14.Propagowanie Kultury Regionalnej Zachodnich
Sudetów tradycji związanych z naszym Osiedlem. 15.Współpraca ze wszystkimi Organizacjami Społeczno Politycznymi, których zadania zbieżne są z
zakresem działania Stowarzyszenia.

328.

8.

Moje Karkonosze

-

Grzegorz Lasecki

ul.Mikołaja Kopernika 4/9 58-500 Jelenia Góra

--

881781690

--

--

--

329.

9.

Stowarzyszenie Pro-Arte przy Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia im. J. Garści w Jeleniej
Górze

-

Anna Pietrzak

ul.Staromiejska 3 58-560 Jelenia Góra

--

886250948

--

--

--

a. promocja regionu Sudetów, a w szczególności Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy, b. działania związane z promocją turystyki i aktywnego spędzania
czasu w Sudetach, a w szczególności w Kotlinie Jeleniogórskiej i Karkonoszach, c. działania związane ze wspieraniem lokalnych inicjatyw turystycznych i
sportowych.
Stowarzyszenie Pro-Arte jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla szerzenia i upowszechniania edukacji muzycznej, zwiększania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia artystyczne, czemu ma służyć wspieranie działalności i niesienie pomocy
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze oraz jej uczniom. Stowarzyszenie powstało, by wspierać działalność statutową
Szkoły w różnorodnych zadaniach nakierowanych na wszechstronny rozwój uczniów. W ramach swej działalności Stowarzyszenie będzie inicjować i
wspierać imprezy oraz zajęcia edukacyjno – kulturalne, a przez to podtrzymywać i upowszechniać tradycje narodowe, pielęgnować polskie Wartości, a także
rozwijać świadomość narodową, obywatelską i kulturową.

330.

10.

Stowarzyszenie „Cheplewody” Imienia
Przewodnika Sudeckiego Roberta Chwastka

-

Arnold Graf von Weltze

ul.Szrenicka 1a 58-560 Jelenia Góra

--

790590527

--

--

--

Odłączenie podstępnie wcielonym do Jeleniej Góry przez komuchów Cieplic Śląskich Zdrój od Jeleniej Góry i doprowadzenie do rozkwitu Cieplic Śląskich
Zdrój.

-

Celem Fundacji jest szerzenie, uprzystępnianie i upowszechnianie dóbr kultury i sztuki w oparciu o majątek dotychczasowego Domu Kultury "Gencjana" w
Jeleniej Górze.
1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2.Działalność na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3.Działalność charytatywna; 4.Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5.Działalność na rzecz
mniejszości narodowych i etnicznych; 6.Ochrona i promocja zdrowia; 7.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8.Promocja zatrudnienia i aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9.Działalnośc na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10.Działalność
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 11.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 12.Nauka,
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 13.Wypoczynek dzieci i młodzieży; 14.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 16.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 17.Turystyka i krajoznawstwo;
18.Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 19.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji; 20.Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 21.Działalność na rzecz
integracji europejskiej
oraz rozwijaniewkontaktów
i współpracy
między
społeczeństwami;
22.Promocja
i organizacja
wolontariatu;
23.Pomoc
Polonii
i Polakom
A.Pomoc
górnikom poszkodowanym
wypadkach
przy pracy,
B.Pomoc
poszkodowanym
w wypadkach
samochodowych,
C.Pomoc
ofiarom
katastrof
i

7524254

-502243702
--

FUNDACJE
331.

0000145716

Fundacja Kultury "Gencjana"

-

Wojciech Kraus

ul. Wolności 258 58-500 Jelenia Góra

0000217559

Fundacja "Jagniątków"

-

Sławomir Wieteska

ul.Sebastiana Klonowica 1/1 58-500 Jelenia
Góra

6460222

-

783549790

--

-

0000254598

Fundacja "Barbara"-w likwidacji

-

Henryk Tadeusz Kina

ul.Jana Kiepury 17/13 58-500 Jelenia Góra

7673220

608637140

7673220

-

marcel2003@poczta.fm

0000258170

Fundacja Inicjatyw Społecznych "Omega"

-

Tomasz Adam Śliwa

ul.Ptasia 11/14 58-500 Jelenia Góra

-

601141109

-

-

stop@op.pl

0000261561

Fundacja "Jeleniogórska Akcja-Bezpieczna
Droga"

-

Mariusz Synówka

ul.Marii Konopnickiej 1 58-500 Jelenia Góra

-

502038313

-

-

ms@DrogiNaSzostke.pl

0000261468

Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społeczności Lokalnych "Mała Ojczyzna"

-

Sylwester Dariusz Zieliński

ul.Władimira Komarowa 12 58-500 Jelenia Góra

-

-

-

0000262968

"Fundacja Zdrowa Wieś"

Zygmunt Jan Klimowicz

ul.Pocztowa 6/6 58-500 Jelenia Góra

-

www.fundacjazdrowawies.pl

0000276119

Fundacja Obrazy Bez Granic

Marcin Sobaszek

ul.Józefa Elsnera 5/3 58-506 Jelenia Góra

-

0000294888

Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli
"Serdeczna Pomoc"

Artur Dyrko

Al.Wojska Polskiego 15 58-500 Jelenia Góra

-

0000302593

Fundacja "Jesteśmy Solidarni"

-

Marian Wiktor Zagórny

0000302605

Fundacja św. Apostoła Pierwszego Męczennika i
Archidiakona Stefana

-

0000313544

Fundacja "Karkonosze-Muzyka Serc"

-

0000315083

Fundacja "Celwiskoza"

6460222

www.jagniatkow.pl

jagniatkow@jagniatkow.org.pl

332.

333.

334.

335.

336.

337.
338.
339.

TAK
TAK

6475040

--

692684260,
696804041

-

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w następujących obszarach użyteczności na obszarze RP i w ramach współpracy międzynarodowej:
1.Kształtowanie kapitału ludzkiego i intelektualnego, 2.Słuzba zdrowia i ekologiczne sposoby życia, 3.Osoby niepełnosprawne i grupy zagrożone
wykluczeniem społecznym, 4.Bezrobocie i lokalne problemy gospodarcze, 5.Społeczeństwo obywatelskie i partycypacja obywatelska, 6.Badania naukowe,
7.Popularyzacja wiedzy, 8.Współpraca lokalna i transgraniczna, 9.Loklne dziedzictwo materialne i niematerialne.
Celem Fundacji jest wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz działalności organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, innych instytucji, osób
prawnych oraz pojedynczych osób działających na rzecz zdrowia społeczności wiejskiej oraz ich dobra publicznego.

-

www.obrazybezgranic.pl

obrazybezgranic@gmail.com

Dbanie o wysoki poziom polskiego kina niezależnego, kultury, edukacji i postaw prospołecznych

534100389

-

www.serdecznapomoc.eu

fundacja@serdecznapomoc.eu

Al.Wojska Polskiego 18/305 58-500 Jelenia góra 7694564

880552252

7-847-963

Mariusz Kiślak

ul.Cieplicka 70 A 58-560 Jelenia Góra

7551138

609453424

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dla dobra społeczeństwa poprzez podejmowanie działań edukacyjnych, wychowawczych,
społecznych, charytatywnych, humanitarnych, ochrony zdrowia i życia na rzecz godnego życia jednostek i rodzin w społeczeństwie ponad podziałami, także
w wymiarze międzykulturowym i międzynarodowym w oparciu o wartości chrześcijańskie.
1.Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, 2.Pomoc socjalna rodzinom biednym i patologicznie zagrożonym,
3.Organizowanie szkoleń, sympozjów i pogadanek dla dzieci i młodzieży, 4.Organizacja kursów przygotowawczych do zawodu dla młodzieży z problemem
edukacyjnym, 5.Stwarzanie baz kulturalno-oświatowych, 6.Podejmowanie starań o właściwą organizację i poziom oświaty na wsi i małych miasteczkach,
7.Troska o harmonijny rozwój z uwzględnieniem funkcji społecznych, kulturalnych i ekonomicznych.
1.Wspieranie rozwoju kultury, nauki i wartości chrześcijańskich, 2.Ochrona, konserwacja, modernizacja, restauracja i rekonstrukcja obiektów zabytkowych,
sakralnych i kościelnych, 3.Pobudzanie i promowanie działalności ukierunkowanej na rozwój społeczno-gospodarczy regionu w zakresie zachowania dóbr
kultury i substancji zabytkowej znajdującej się w regionie, 4.Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 5.Działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój lokalnej drobnej przedsiębiorczości, 6.Promowanie awansu społecznego osób z grup wykluczonych społecznie, 7.Działalność na
rzecz promowania równości płci, 8.Popieranie badań naukowych, 9.Ochrona środowiska, 10.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 11.Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 12.Działalność
charytatywna, 13.Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 14.Działalność na rzecz mniejszości narodowych, 15.Ochrona i promocja
zdrowia, 16.Działalność w sferze rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 17.Wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
18.Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 19.Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 20.Przeciwdziałanie patologiom
społecznym, 21.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
22.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 23.Promocja i organizacja wolontariatu,
24.Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Janusz Andrzej Gniewek

ul.Cervi 13/1 58-560 Jelenia Góra

7522871

502212638

Alicja Gałka

ul.Karola Miarki 42 58-500 Jelenia Góra

--

-

marianzagorny@interia.pl

755-11-38 www.fundacjaswstefana.cerkiew. fundacjaswstefana@wp.pl

341.

7-522-871 www.muzykaserc.pl

Promocja i rozwój poprzez kulturę i sztukę regionu Karkonoszy; działania prowadzące do podniesienia jakości życia mieszkańców Karkonoszy;
wykorzystanie działań kulturalnych, jako część oferty turystycznej regionu; promocja tradycji kulturalnych uzdrowisk ze szczególnym uwzględnieniem Cieplic
Śląskich Zdroju i Świeradow-Czerniawy; poznawanie i upowszechnianie nowych inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki oraz wymiana informacji w tym
zakresie; integracja społeczności lokalnych poprzez kulturę i sztukę; działania na rzecz lepszego wzajemnego poznania się społeczeństw poprzez rozwijanie
i pogłębianie kontaktów z zakresu sztuki i kultury; działalność naukowa, popularyzatorska i oświatowa; organizacja wolontariatu w zakresie kultury i sztuki.

biuro@muzykaserc.pl

342.

343.

Wspieranie działań na rzecz zrównoważonych relacji społecznych w otwartym społeczeństwie informacyjnym, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych
i regionów, w szczególności poprzez działania w sferze kultury, edukacji, gospodarki, przeciwdziałanie zjawiskom wykluczania społecznego wynikającym ze
statusu materialnego, społecznego, zawodowego, jak również płci, wieku, wyznania, rasy, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, itp., wspieranie
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i narodami.
1.Promocja zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 2.Podejmowanie działań profilaktycznych w zapobieganiu wypadkom, w szczególności z udziałem
dzieci, 3.Przygotowywanie i publikacja materiałów informacyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 4.Pomoc prawna (oraz w miarę
możliwości materialna) ofiarom wypadków drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, 5.Pomoc placówkom opieki zdrowotnej zajmującym się
opieką i leczeniem dzieci, 6.Organizowanie zbiórek charytatywnych w celu pozyskania środków na działalność statutową Fundacji, 7.Współpraca z
instytucjami zajmującymi się zagadnieniami bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapobieganiu przestępstwom komunikacyjnym.

kontakt@fundacjazdrowawies.pl

340.

TAK

klęsk żywiołowych, D.Propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska, przyrody i zwierząt, E.Pomoc osobom starszym i samotnym, F.Pomoc
emerytom i rencistom górniczym, G.Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

-

--

-

-

-

1.Działanie na rzecz zwiększania aktywności gospodarczej przedsiębiorstw i innych podmiotów, 2.Inicjowanie i wspieranie badań z dziedziny zarządzania
przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, 3.Wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-technicznej, oświatowej i kulturalnej, 4.Organizowanie i
finansowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, 5.Wspomaganie i organizowanie przedsięwzięć na rzecz kształtowania ochrony środowiska,
6.Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych mających na celu rozwój infrastruktury komunalnej, 7.Działania na rzecz ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, 8.Organizowanie i finansowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych inwalidów oraz readaptacji zawodowej i
społecznej inwalidów, 9.Rozwijanie działalności charytatywnej we wszystkich dziedzinach, 10.Podmiot prowadzi działalność w zakresie sfery zadań
publicznych, która prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności lub wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację materialną lub rodzinną grupy.

www.maratonkarkonoski.pl

--

-

-

biuro.bezbarier@gmail.com

Celem Fundacji jest: 1.Ochrona zdrowia, 2.Niesienie pomocy finansowej, psychologicznej i prawnej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
3.Organizowanie i finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich powrotu do zdrowia, a także ich uaktywnienie i zdobywanie przez nich
samodzielności w nowej sytuacji życiowej, 4.Wspomaganie placówek medycznych, 5.Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla ofiar wypadków,
6.Prewencja w ruchu drogowym, 7.Prmowanie wiedzy, w szczególności wśród młodzieży szkolnej, z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy, 8.Działalność charytatywna, 9.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
10.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

-

--

-

-

leopoldt@onet.pl

Celem Fundacji jest doraźna pomoc ofiarom wypadków losowych oraz osobom dotkniętym nieuleczalnymi i przewlekłymi chorobami, w szczególności
dzieciom i ich rodzicom.

ul.Jagiellońska 26 58-560 Jelenia Góra

-

--

-

-

optimomodo@interia.pl

Anna Lechman

ul.Solna 6 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w następujących obszarach społecznie użytecznych na obszarze Polski i w ramach współpracy
międzynarodowej:1.Oświata 1)prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji
programowych w zakresie edukacji: ekonomicznej, komputerowej, ekologicznej, zdrowia, europejskiej, językowej, kulturalnej, dziedzictwa Kulturowego,
zrównoważonego rozwoju, turystycznej, przedsiębiorczości, spółdzielczości, samorządności, 2)pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia,
remontów i innych prac wspierających rozwój placówek oświatowych, 3)doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez prowadzenie działalności
szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, 4)popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój oświaty,
5)organizacja i prowadzenie szkół i placówek oświatowych niepublicznych, 2.Służba Zdrowia 1)projektowanie działalności wspierającej rozwój służby
zdrowia w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji w zakresie organizacji i zarządzania placówkami służby zdrowia, 2)pomoc rzeczowa i
finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek służby zdrowia, 3)doskonalenie zawodowe pracowników służby
zdrowia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, 3.Osony Niepełnosprawne
1)prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w formie
projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w tym zakresie, 2)pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i
innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 3)doskonalenie zawodowe pracowników ośrodków dla osób
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, 4)popieranie badań
naukowych, których celem jest rozwój pomocy dla osób niepełnosprawnych, 5)organizacja i prowadzenie placówek wspierających integrację osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem, 6)wspieranie rzeczowo-finansowe tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 4.Bezrobocie
1)prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez projektowanie,
wprowadzanie i popierania innowacji programowych w tym zakresie, 2)pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac
wspierających rozwój placówek działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia, 3)doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych oraz pracowników
organizacji działających na rzecz zwalczania bezrobocia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju
i za granicą, 4)projektowanie, wprowadzanie i pomoc finansowa na rzecz przedsięwzięć aktywizujących bezrobotnych oraz środowisk szczególnie
zagrożonych skutkami bezrobocia np.:obszary wiejskie, 5.Społeczeństwo Obywatelskie 1)prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i
placówek działających na rzecz rozwoju samorządności, demokracji, krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez projektowanie, wprowadzanie i
popieranie innowacji programowych w tym zakresie, 2)pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój
placówek działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 3)doskonalenie zawodowe pracowników organizacji pozarządowych i
samorządowych,
działających
na rzecz
rozwoju samorządności
obywatelskiego.
Celami fundacji są:
1.Rozwój sportu,
2.Poprawa
bezpieczeństwai społeczeństwa
ruchu drogowego,
3.Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4.Ochrona zdrowia,

TAK

Michał Benedykt Stępień

ul.Mostowa 6 58-500 Jelenia Góra

-

0000361007 "Fundacja Watra Jagniątkowska"

-

Sylwia Monika Krawczyk

ul.Karkonoska 114/12 58-570 Jelenia Góra

-

0000372368 Fundacja "Aktywni XXI"

-

Danuta Lucyna Sadownik

ul.Adama Mickiewicza 10/1 58-500 Jelenia Góra 6494161

604497709

-

http://www.pckk.pl

aktywni21@gmail.com, dansad3@wp.pl

0000382435 "Snowflake Foundation"

-

Łukasz Józef Łukasik

ul.Zygmunta Noskowskiego 10/172 58-506
Jelenia Góra

880098376

-

www.snowflake.org.pl

contact@snowflake.org.pl

0000406501 Fundacja Unikat

-

Iwona Bożena Siewierska

ul. Wrzosowa 1C 58-500 Jelenia Góra

-

796388271

-

www.fundacjaunikat.pl

fundacja.unikat@hotmail.com

1.Promocja i popularyzacja współczesnej ceramiki unikatowej w kraju i poza jego granicami, 2.Prezentacja dorobku artystów ceramików w krajów i poza jego
granicami, 3.Wsparcie i pomoc dla artystów ceramików wywodzących się z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 4.Wspieranie Studentów Wydziału
Ceramiki ASP we Wrocławiu, 5.Współudział, wspieranie i pomoc w organizacji plenerów ceramicznych, 6.Honorowanie i wyróżnianie wybitnych i
zasłużonych artystów ceramików, 7.Popularyzowanie idei kolekcjonerstwa, gromadzenia sztuki i jej udostępniania szerokiej widowni, 8.Pomoc artystom
ceramikom młodego pokolenia, 9.Wspieranie artystów i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, 10.upowszechnianie wiedzy o ceramice unikatowej
wśród młodzieży szkolnej, ludzi wolnych zawodów i biznesu, 11.Działania na rzecz promocji Dolnego Śląska, 12.Propagowanie i popularyzacja twórczych
ceramików - malarstwa, rysunku, grafiki, szkła, rzeźby, fotografii, tkaniny, 14.Tworzenie kolekcji ceramiki unikatowej i innych dzieł sztuki, 15.Propagowanie
współczesnych trendów i zjawisk artystycznych.

0000406921 Fundacja Autika

-

Dorota Ewelina Przybylska

Al.Wojska Polskiego 77/4 58-500 Jelenia Góra

-

606279382

autika@o2.pl

1.Pomoc w leczeniu i edukacji oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja, 2.Świadczenie pomocy dzieciom chorym, 3.Pomoc
sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, 4.Pomoc osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, alkoholizmem i
zachowaniami patologicznymi i ich rodzinom, 5.Pomoc osobom, których niepełnosprawność psychiczna czy fizyczna jest konsekwencją wypadków
komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich rodzin, 6.Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
7.Działalność charytatywna, 8.Promocja i organizacja wolontariatu, 9.Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i
prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem fundacji, 10.Ochrona i promocja zdrowia, 11.Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w szczególności osób niepełnosprawnych, 12.Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 13.Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 14.Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
15.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 16.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 17.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 18.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, 19.Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 20.Upowszechnianie i ochrona wolności i
praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 21.Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
22.Ratownictwo i ochrona ludności, 23.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 24.Działalność na rzecz mniejszości
narodowych, 25.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

0000411538 "Barwy Dzieciństwa"

-

Agata Depciuch

ul.Krzysztofa Komedy Trzcińskiego 12 58-506
Jelenia Góra

-

794697415

barwydziecinstwa@wp.pl

1.Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w wspomaganiu rozwoju dzieci i
młodzieży, 2.Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi i młodzieżą, 3.Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci i
młodzieży, 4.Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnokulturalnych, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży, 5.Wspieranie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w trudnej sytuacji zawodowej i życiowej,
6.Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego, 7.Szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i
promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz
rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi.

0000414144 Fundacja Centrum Edukacji Samorządowej

-

Danuta Urszula Malara

Pl.Piastowski 21 of 58-560 Jelenia Góra

www.ces.jgora.pl

ces@ces.jgora.pl

0000427706 Fundacja Horyzonty Kultury

-

Paweł Aron Stefanowicz

ul.Łazienkowska 1A 58-570 Jelenia Góra

www.horyzontykultury.pl

fundacja@horyzontykultury.pl

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, doradcza i naukowa na rzecz członków wspólnoty samorządowej oraz innych osób i organizacji, którym idea
samorządności obywatelskiej jest szczególnie bliska. Działalność ta przejawia się w: a. wspieraniu samorządności lokalnej, b. wspieraniu rozwoju
regionalnego, c. promowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego, d. rozwijaniu i umacnianiu postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, e. propagowaniu idei państwa prawa, f. wspieraniu wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych, g. inicjowaniu i
wspieraniu nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w
ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej i zdrowotnej, przeciwdziałaniu bezrobociu oraz wspieraniu osób niepełnosprawnych.
1.działalność w zakresie kultury, sztuki, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 2.wspieranie inicjatyw służących ochronie dziedzictwa kulturowego, w
szczególności miasta Jelenia Góra i Dolnego Śląska, 3.organizacja i wsparcie inicjatyw promujących kulturę i sztukę, w tym również we współdziałaniu z
organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, 4.kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza
poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na
społeczeństwo, 5.popieranie i promocja wartościowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem
twórczości muzycznej oraz twórczości w zakresie malarstwa i rzeźby, 6.propagowanie i rozwój programów edukacyjnych i kulturalnych zgodnych z celami
wytyczonymi przez organizacje międzynarodowe oraz Unię Europejską, 7.edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 8.wspomaganie rozwoju
gospodarczego i przedsiębiorczości, 9.promocja walorów turystycznych Sudetów Zachodnich, 10.upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 11.promocja
krajoznawstwa, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
12.działalność charytatywna, 13.promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja Maraton Karkonoski

-

Robert Gudowski

ul.Zygmunta Noskowskiego 2/32 58-506 Jelenia
Góra

-

0000329672

Fundacja "Pomoc bez barier"

-

Sebastian Kopij

ul.Witolda Małcużyńskiego 35/2 58-506 Jelenia
Góra

-

0000342369

Fundacja "Serca dla Serc"

-

Marta Undro

ul. Krótka 24 A 58-500 Jelenia Góra

0000349739

Fundacja "Optimo Modo"

-

Paweł Jan Adamski

0000299424

Fundacja "Kryształowe Serce Jeleniej Góry"

-

0000349920

Fundacja Pomagam Żyć Innym

501515080

maratonkarkonoski@maratonkarkonoski.pl

345.

346.

347.

348.

349.

728 58 73 38
--

-

www.fpzi.pl

-

kontakt@fpzi.pl
-

-

350.

351.

352.

6429030

353.

7-551-972 www.autika.pl

354.

-

-

355.

6106078,
6106079

535433403

6417400

356.

357.

1.Coroczna organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej maraton karkonoski, 2.Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Karkonoszy i Gór
Izerskich, 3.Promowanie uprawiania turystyki aktywnej na terenie Karkonoszy i Gór Izerskich, 4.Rozwój turystki krajoznawczej i edukacyjnej oraz postaw
proekologicznych, 5.Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i
sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych, 6.Działania na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i zabytków.

-

0000319451
344.

-

--

-

5.Rozwój gospodarki i nauki, 6.Oświata i wychowanie, 7.Kultura i sztuka, 8.Promocja kultury i sztuki, 9.Opieka i pomoc społeczna, 10.Ochrona środowiska,
11.Opieka nad zabytkami, 12.Promocja Programów ochrony zdrowia, a w szczególności 13.Rozwój strzelectwa sportowego, w każdej formie zgodnej z
prawem, zwłaszcza poprzez finansowanie: sprzętu sportowego, budowy obiektów sportowych, modernizację już istniejących obiektów, 14.Zwiększanie
świadomości społecznej w zakresie sportu, a zwłaszcza strzelectwa sportowego, w każdej formie zgodnej z prawem, 15.udzielanie pomocy poprzez
świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, opracowywanie projektów i koordynacja działań na rzecz rozwoju sportu, a zwłaszcza strzelectwa
sportowego, 16.Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania oferowanego przez jednostki krajowe i zagraniczne (UE), związane ze sportem, 17.Wspieranie
rozwoju regionalnego, w tym poprzez promowanie idei tworzenia regionalnych zrzeszeń sportowych, klubów sportowych, stowarzyszeń i wspieranie takich
organizacji w ich działalności, 18.Ułatwienie osobom trzecim transferu technologii związanej ze sportem w szczególności ze strzelectwem sportowym,
19.Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 20.Edukacja i informacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Tworzenie i wspieranie różnorodnych form aktywności na rzecz rozwoju społecznego i zawodowego, a także podejmowanie działań na rzecz programów
prozdrowotnych, ochrony i promocji zdrowia wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy materialny.
1.Organizacja i kosolidacja działań na rzecz rozwoju i promocji Jagniątkowa, 2.Rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej oraz agroturystyki oraz
propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji, 3.Inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i
oświatowej, 4.Ochrona środowiska, dóbr kultury i zabytków, 5.Pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
6.Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 7.Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, 8.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
1.Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych, 2.Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności
kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego, oraz nauki i edukacji, 3.Promowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom
społecznym, 4.Promowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, 5.Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 6.Wspieranie
działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 7.Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy
społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej, 8.Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób
bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9.Wspomaganie rozwoju działalności wspólnot i społeczności lokalnej, 10.Popularyzacja działalności
prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologicznej, 11.Wspieranie działalności krajoznawczej, turystycznej oraz wypoczynku dzieci,
młodzieży i dorosłych, 12.Promowanie i krzewienie idei wolontariatu.
1.Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności osób nieuprzywilejowanych, poprzez działalność na rzecz promowania, rozwoju i
zapewniania dostępu do: -nauki, oświaty i edukacji, -kultury, sztuki i sportu, -ochrony zdrowia i środowiska, 2.Zbliżania narodów i państwa sześciu
kontynentów poprzez pomoc społeczną i działalność dobroczynną na rzecz wspólnego rozwoju i koegzystencji.

0000435148 Fundacja Nowin Jeleniogórskich

-

Daniel Antosik

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13 58-500 Jelenia
Góra

0000439837 Fundacja Ochrony Zabytków i Miejsc Pamięci
Memento

-

Justyna Anna Spyrka

ul.Tytusa Chałubińskiego 19/2 58-570 Jelenia
Góra

-

0000450263 Fundacja Psychoonkologii "Tu i teraz"

-

Renata Joanna Bury

ul. Czarnoleska 6A/1 58-500 Jelenia Góra

-

0000475342 Fundacja Dobrych Inicjatyw - "Protinus"

-

Edyta Agnieszka Drąg

ul.Wzgórze Grota-Roweckiego 2/9 58-500
Jelenia Góra

-

0000478740 Fundacja Blisko Siebie

-

Gertruda Zofia Dechnik

ul.Jana Kiepury 13/29 58-506 Jelenia Góra

0000482775 STRIXA Instytut Komunikacji Społecznej

-

Magdalena Anna Ziółkowska

ul.Stefana Okrzei 5/1 58-500 Jelenia Góra

0000494013 Fundacja Widzenia Duchowe

-

Artur Zgadzaj

0000496339 "Fundacja RÓWNOWAGA"

-

0000504257 Fundacja "Europejskie Dziedzictwo Dolnego
Śląska"

6424420

601572243

7526913

www.fundacjanj.org

1.Wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i turystycznego regionu Dolnego Śląska, 2.Promocja regionu Dolnego Śląska, 3.Pobudzanie inicjatyw
społecznych, kulturowych i przyrodniczych mieszkańców, w tym promocja lokalnej oraz krajowej kultury i sztuki, 4.Promocja i wspieranie przedsięwzięć o
charakterze ekologicznym przyczyniających się do rozwoju turystyki oraz wzrostu atrakcyjności regionu, 4.Promocja oraz wspieranie przedsięwzięć
służących podnoszeniu:lokalnej, regionalnej, krajowej atrakcyjności inwestycyjnej, w tym szczególnie upowszechnianie i wymiana informacji o
podejmowanych inwestycjach, 6.Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, 7.Integracja mieszkańców
oraz budowanie wspólnej tożsamości, 8.Rozwój współpracy transgranicznej, 9.Rozwój edukacji, oświaty i wychowania, 10.Integracja społeczna oraz
działania na rzecz rynku pracy i osób wykluczonych społecznie.

fundacja@nj24.pl

358.

359.

-

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

-

-

Głównym celem jest wspieranie działalności w zakresie sportu i turystyki oraz przedsiębiorczości i aktywizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

-

--

-

-

-

a)promowanie i realizowanie wśród obywateli idei demokratycznego państwa prawnego, w tym upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, b)ułatwianie, przede wszystkim osobom ubogim, dostępu do instytucji prawnych
dla ochrony ich dóbr, praw i roszczeń, w szczególności dostępu do wymiaru sprawiedliwości; c)podnoszenie świadomości i kultury prawnej obywateli;
d)promowanie i wspieranie dialogu obywatelskiego między przedstawicielstwami prawników, w tym związkami zawodowymi i radami pracowników, a
pracodawcami i ich organizacjami oraz organami władz Rzeczypospolitej Polskiej i organami samorządu terytorialnego; e)popularyzacja i realizacja idei
pozasądowego rozstrzygania spraw spornych, w tym wspieranie wszelkich inicjatyw i działań służących pozasądowemu rozwiązywaniu spraw spornych oraz
w sprawach mogących spór wywołać, w szczególności w drodze rokowań, negocjacji, facylitacji, mediacji, koncyliacji i arbitrażu, w których stronami są
obywatele, ich organizacje, przedsiębiorcy i ich organizacje oraz partnerzy społeczni, w tym związki zawodowe, pracodawcy i ich organizacje; f)inicjowanie,
promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod rozwiązywania konfliktów
w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, a szczególnie w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela oraz ochrony
praw pracowniczych i związkowych;
g)propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w dostępie do wiedzy o prawnie i społeczeństwie; h)krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego
i wspieranie jego
instytucji prawnych; i)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem; j)działania na rzecz nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania; k)działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: reprezentowanie zbiorowych i indywidualnych interesów
pracowniczych, działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrony środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i aktywizacja
społeczna osób niezdolnych
do pracy; l)współpraca międzynarodowa w zakresie propagowania idei demokratycznego państwa prawnego, dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości,
przedstawicielstwa pracowników
w relacjach z pracodawcami, dialogu społecznego oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i zapobieganiu im.

ul.Kubusia Puchatka 2A 58-560 Jelenia Góra

-

--

-

www.widzenia.com

artur.zgadzaj@wp.pl

Robert Roman Zagórski

ul.Wolności 222/5 58-560 Jelenia Góra

-

--

-

1.Wspieranie rozwoju duchowego człowieka, połączenia z samym sobą, szeroko pojęte uzdrowienia duchowe, dążenie do rozumienia siebie, innych ludzi i
życia, do rozpowszechniania co jest w człowieku głębokim odczuciem, w tym zdobywanie w trakcie tej drogi następujących umiejętności i
doświadczeń;1.1.odczucie i doświadczenie siebie samego, odczucie swej duszy, umiejętności wczuwania się w siebie, 1.2.odkrywanie czego się pragnie i do
czego się dąży, 1.3.radzenie sobie w sytuacjach stresowych w codziennym życiu, w sprawach rodzinnych, zawodowych, w szkole i na uczelni, wśród
kolegów, koleżanek i znajomych, podczas załatwiania różnych spraw, 1.4.wychodzenie z depresji, 1.5.radzenie sobie z porównywaniem i ocenianiem przez
innych, z krytyką, 1.6.podniesienie własnej samooceny, jeśli sami siebie pomniejszaliśmy, 1.7.wytonowanie własnych zbyt silnych emocji,
1.8.niezałamywanie się, nawet w bardzo trudnych sytuacjach, 1.9.umiejętność zobaczenia dlaczego w życiu przydarza się coś złego, jakie jest tego
przesłanie, dlaczego mnie to potyka i czemu to służy, przepracowanie takich sytuacji, 1.10.uwalnianie się od traumy z dzieciństwa, czy po jakimś innym
zdarzeniu, uwalnianie się od leków, złych nawyków powtarzania tych samych błędów, 1.11.szczególna praca na rzecz dzieci i młodzieży aby mogły mieć
lepsze rozumienie i ugruntowanie w sobie, 1.12uczenie się, jak być uprzejmym i wyrozumiałym dla innych oraz dla siebie samego, 1.13.uczenie się jak
można pomagać innym, aby nie było to powierzchowne, aby służyło to rozwojowi drugiego człowieka, a nie tylko zaspokojeniu jego osobistych pragnień,
1.14.okrywanie, że razem możemy coś więcej osiągnąć, 1.15.większa witalność i radość życia, odporność na stresy, 1.16.większa odporność na ból
fizyczny, na niewygodny, mniej narzekania, większa sprawiedliwość fizyczna ciała, 1.17.większa odporność na ból psychiczny, możliwość przejścia przez
trudne sytuacje. Ciąg dalszy celu Fundacji wynika z par. 8 Statutu Fundacji.
1.Wspieranie oraz inicjowanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i
obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, 2.Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie obywatelskim,
3.Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju, 4.Zapobieganie wykluczeniom społecznym, 5.Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
6.Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 7.Działalność na rzecz organizacji,
których celami statutowymi jest:działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
dobroczynności ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

-

Ewa Koziara

Pl. Ratuszowy 39-46 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

0000506078 "Fundacja Rozwiązań Informatycznych"

-

Zbigniew Józef Abramowicz

ul. Stefana Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

0000524220

-

Bogusław Gałka

ul. Stefana Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

Celem Fundacji jest działalność na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży i osób starszych, szczególnie w zakresie wspierania osób najbardziej potrzebujących,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.

0000545442 Fundacja „DIARIUSZ”

-

Andrzej Jan Świerczek

ul. Stefana Okrzei 5/1 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

0000550385 Fundacja Wspierania Czytelnictwa „BOOKIECIK”

-

Andrzej Łada

ul.Witolda Małcużyńskiego 55/1 58-506 Jelenia
Góra

-

--

-

-

-

0000560589 Fundacja „DOROSŁE DZIECI”

-

Regina Zając

ul.Jana Kiepury 28/1 58-506 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

a)gromadzenie i rozpowszechnianie wśród obywateli i partnerów społecznych informacji o zjawiskach i zdarzeniach wpływających na relacje między
pracodawcami, pracownikami, ich organizacjami, organami władzy państwowej i samorządowej oraz instytucjami Unii Europejskiej, a także informacji o
polityce społecznej Państwa i Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie zatrudniania, rynku pracy i rozwoju gospodarczego, informacji o instytucjach
dialogu społecznego, informacji o działalności organizacji pracowniczych i organizacji pracodawców oraz informacji o instytucjach prawnych w zakresie
stosunków pracy; b)promowanie wśród obywateli instytucji demokratycznego państwa prawnego, krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie
jego instytucji prawnych; c)gromadzenie wiedzy o rynku pracy, instytucjach prawa pracy, zjawiskach ekonomicznych i gospodarczych oraz ułatwienie
partnerom społecznym i pracownikom dostępu do tej wiedzy; d)promowanie idei dialogu społecznego między przedstawicielami pracowników i
pracodawcami oraz instytucjami Państwa; e)propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w dostępie do wiedzy o zjawiskach społecznych,
prawie i ekonomii; f)promocja zatrudnienia, wspomaganie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem
społecznym; g)pomoc w dostępie do środków publicznych, w tym funduszy europejskich, dla realizacji przedsięwzięć społecznie użytecznych oraz pomoc w
realizacji tych przedsięwzięć i rozliczaniu środków publicznych.
Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w szczególności dzieci i młodzieży, a zwłaszcza inicjatyw w
następujących obszarach: kultury, edukacji i wychowania, nauki, oświaty, praw człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego, w zakresie
pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej i sportu. W szczególności celami Fundacji są: 1.Propagowanie i promowanie czytelnictwa, działania na
rzecz szerszego dostępu społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, do literatury; 2.Wspiwranie, m.in. dzięki oddziaływaniu właściwie dobranej
literatury: - prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży; - działań przeciwdziałających
patologiom w społeczeństwie, w szczególności w rodzinie; - działań ograniczających negatywny wpływ kultury masowej i mass mediów na społeczeństwo, w
szczególności na dzieci i młodzież; - działań zmierzających do ochrony godności ludzkiej oraz do przeciwdziałania każdej z form dyskryminacji, przemocy,
nadużyć i zaniedbań, zwłaszcza wobec dzieci; - działań mających na celu wzrost poziomu wiedzy społecznej w zakresie metod wychowawczych i oświaty
psychologicznej; - propagowania zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej; - działań zmierzających do kształtowania kulturowej tożsamości
regionalnej społeczeństw lokalnych; - działań na rzecz integracji europejskiej, ze szczególnym akcentowaniem roli literatury polskiej w dorobku literatury
europejskiej i światowej. 3.Wspieranie bibliotek samorządowych i szkolnych, 4.Wspomaganie twórców, producentów i dystrybutorów literatury,
5.Podejmowanie działań w zakresie edukacji literackiej, 6.Inspirowanie i tworzenie warunków dla powstawania nowych inicjatyw propagujących czytelnictwo,
7.Tworzenie warunków do budowania związków pomiędzy twórcami, producentami i dystrybutorami literatury a samorządami, organizacjami rządowymi i
biznesem, również w charakterze mecenatu, 8.Wspieranie działań na rzecz rozwoju szkół, placówek edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania;
9.Wspieranie samorządów oraz indywidualnie przedszkoli i szkół i innych placówek edukacyjnych w ich działaniach zmierzających do najbardziej
efektywnego ekonomicznie pozyskiwania lektur szkolnych, pomocy edukacyjnych oraz podręczników szkolnych, 10.Upowszechnianie czytelnictwa także
poprzez wydawanie książek i wspieranie projektów czytelniczych; 11.Organizowanie i inspirowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych oraz działań
edukacyjnych; 12.Edukacja literacka dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja twórczości literackiej; 13.Współpraca z mediami skłaniająca ich
przedstawicieli do chęci pełniejszego wypełniania misji kulturotwórczej; 14.Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych;
15.Reprezentowanie i promowanie podmiotów kultury, sztuki i nauki, a w szczególności branży wydawniczej; 16.Wspieranie, inspirowanie i kreowanie
działalności wydawniczej, marketingowej i promocyjnej podmiotów kultury i nauki; 17. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz propagowania i
wspierania
czytelnictwa.
Celem
Fundacji
jest kompleksowa działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

504238128,
513369560

gosiapryjda@op.pl, edidrag@op.pl

361.

362.

363.

364.

www.fundacjarownowaga.pl

biuro@fundacjarownowaga.pl,
rzag@poczta.onet.pl

365.

366.

367.

368.

Fundacja Wspierania Rodziny im. św. Jana
Pawła II

369.

370.

371.

Podstawowym celem działalności statutowej Fundacji jest ochrona, rewaloryzacja miejsc pamięci i obiektów zabytkowych, pomocniczą zaś działalność
proekologiczna zapobiegająca niszczeniu zabytków kultury materialnej oraz propagowanie ochrony dziedzictwa narodowego, konserwacja obiektów
własnych i niebędących własnością Fundacji.
a) pomoc i działanie na rzecz osób chorych somatycznie i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony na nowotwory oraz profilaktyka i promocja
zdrowia, b) działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin, c) działalność charytatywna, d) promocja i organizacja wolontariatu, e)
działania kulturalne, f) działania edukacyjne, oświatowe i naukowe.

-

360.

--

1.Wspieranie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, prowadzące do efektywnego życia, 2.Pomoc ludziom z różnych środowisk, grup społecznych i instytucji (min.
Osoby bezrobotne, młodzież, kobiety, ludzie starsi, niepełnosprawni, uzależnieni) w zaspokajaniu potrzeb: psychicznych, intelektualnych, duchowych,
3.Organizowanie przedsięwzięć ewangelizacyjnych, 4.Inicjowanie działań promujących rozwój kultury, dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie
kraju i poza jego granicami, z uwzględnieniem integracji międzykulturowej, 5.Podejmowanie działań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych,
profilaktycznych zgodnych z personalistyczną wizją człowieka, 6.Rozwijanie świadomości obywatelskiej i tożsamości narodowej, 7.Propagowanie działań
prozdrowotnych i ekologicznych, 8.Działalność dobroczynna na rzecz osób fizycznych i instytucji.

1.Działalność na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska i podnoszenia atrakcyjności turystycznej Kotliny Jeleniogórskiej poprzez
wykorzystanie zachowanych kulturalnych regionów, 2.Eksponowanie śląskich zbiorów muzealnych, ich pozyskiwanie i renowację, organizowanie wystaw,
konferencji, wykładów i seminariów służących wymianie doświadczeń i krzewieniu pasji kolekcjonerskich sprzyjających zaangażowaniu mieszkańców
regionu w proces ochrony wartości kulturowych Dolnego Śląska, 3.Upowszechnianie wiedzy o historii śląskich przedmiotów i tradycjach związanych z
dolnośląskimi wytwórniami tych przedmiotów, 4.Dokumentowanie zbiorów w formie wydawnictw i ich rozpowszechnianie, realizacja mulimedialnych form
prezentacji zbiorów oraz profesjonalnych katalogów przedmiotów muzealnych Dolnego Śląska, 5.Działalność na rzecz zachowania wspólnych wartości
dziedzictwa kulturowego wzajemnie przenikających się kultur narodów na terenach przygranicznych zbiorów muzealnych oraz wiedzy o ich historii
mieszkańcom Polski, Niemiec i Czech.
1.działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 2.działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych; 3.promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 4.działalność na
rzecz osób w wieku emerytalnym; 5.działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 6.działalność wspomagająca rozwój
techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 7.działalność
wspomagająca technicznie, merytorycznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

0000574453 Fundacja „MALWA”

-

Malwina Agata Faryniarz

ul.Adama Mickiewicza 64/4 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

1.Promocja i pobudzanie wszechstronnej aktywności społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego., 2.Wspomaganie rozwoju
gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych., 3.Działania na rzecz
rozwoju dzieci i młodzieży, a w tym wspieranie rozwoju fizycznego, umysłowego, ochrony zdrowia., 4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu., 5.Pomoc
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób., 6.Działania na rzecz porządku i
bezpieczeństwa publicznego, oraz przeciwdziałania patologiom społecznym., 7.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych., 8.Prowadzenie działalności
charytatywnej., 9.Wspieranie organizacji pozarządowych oraz innych, których działalność obejmuje zadania, stanowiące cele Fundacji.

0000578014 Fundacja Ochrony Krajobrazu

-

Tomasz Marcin Kołomański

ul.Jana Kiepury 1/9 58-506 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

1)ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego Polski oraz Europy, 2)poprawa stanu środowiska naturalnego, 3)ochrona dziedzictwa kulturowego Polski i
Europy, 4)wymiana doświadczeń i transfer wiedzy na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym w dziedzinie ochrony środowiska oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego, 5)wspieranie rozwoju regionalnego i turystyki, 6)promocja przedsiębiorczości oraz aktywności zawodowej.

0000594434 Fundacja SIKORSCY

-

Sławomir Sikorski

ul.Ks. Józefa Tischnera 5 58-570 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

0000596482 Fundacja „Przyjaciele Dworu Czarne”

-

Mariusz Stanisław Pełczyński

-

--

-

-

polczynscy@gmail.com

0000596622 Fundacja Instytut Rewalidacji

-

Janusz Wielocha

ul.Osiele Robotnicze 47a 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

Celem Fundacji będzie przede wszystkim dobroczynność (w szczególności pomoc dzieciom najuboższym oraz chorym i niepełnosprawnym, w następnej
kolejności rodzinom najuboższym), wspieranie rodzin po katastrofach naturalnych, wspieranie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy
społecznej.
1.Celem podstawowym Fundacji jest animowanie i wspieranie aktywności społecznej, związanej z Dworem Czarne w Jeleniej Górze oraz inicjatyw mających
na celu jego popularyzację, renowację i utrzymanie. 2.W powiązaniu z wyżej wskazanym celem podstawowym Fundacja formułuje swoje cele szczegółowe,
odpowiadające poszczególnym kierunkom jej działalności. Do celów szczegółowych w szczególności należą: a) działalność w zakresie edukacji
pozaszkolnej, nauki, oświaty i wychowania, b) ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej, wspieranie rozwoju kultury, c) wspomaganie rozwoju wspólnot i
społeczności lokalnych, d) aktywizacja młodzieży, osób dorosłych i starszych, e) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, f)
wspieranie rozwoju lokalnego w tym obszarów wiejskiej i małych miast, g) wspieranie rozwoju turystyki w tym agroturystyki, h) promocja walorów
turystycznych i bazy noclegowej Sudetów Zachodnich, i) działania ekologiczne, ochrona środowiska naturalnego, j) rozwijanie kontaktów międzynarodowych
i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, k) wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwoju organizacji
pozarządowych, działalność charytatywna, l) organizacja, promocja i wspieranie wolontariatu.
1.prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz likwidacji barier między osobami niepełnosprawnymi i resztą społeczeństwa, 2.aktywizacja osób
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, 3.pomoc w pokonywaniu barier, w tym w dostępie do edukacji wszystkich
szczebli, 4.nauka, edukacja i kształtowanie świadomości społecznej w zakresie problemów niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności
lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej oraz niezależności ekonomicznej, profilaktyki zdrowia, rozwoju osobistego, 5.ułatwianie niepełnosprawnym
poznawanie narodowego dorobku kulturalnego, atrakcji turystycznych, miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym, 6.prowadzenie wszechstronnej
działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, w tym ich aktywizację w zakresie: 1)pomocy społecznej, 2)integracji zawodowej i społecznej oraz
jej promocji; 3)działalności charytatywnej; 4)nauki i edukacji; 5)kultury; 6)sportu, turystyki, krajoznawstwa i rekreacji; 7)promocji i ochrony zdrowia; 8)promocji
i organizacji wolontariatu. Inne działania w sferze zadań publicznych, szczególnie w zakresie: 1)aktywizacji społeczno-zawodowej oraz integracji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2)przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom; 3)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, a w szczególności monitoring przestrzegania prawa i działania na rzecz
transparentności życia publicznego; 5)działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
6)podejmowanie innych przedsięwzięć w ramach działalności statutowej.

0000598370 Fundacja Energetyczni Plus

-

Artur Ratyński

ul.Wolności 29 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

0000600570 „Pomaganie przez Wspieranie”

-

Artur Figiel

ul.Okrężna 12 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

0000609322 Fundacja „VITAMINEO”

-

Krzysztof Majka

ul.Jana Sobieskiego 53 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

0000611995 Fundacja „Freski Ciechanowickie”

-

Andrzej Wojciech Meller

ul.Kaczawska 19 58-514 Jelenia Góra

-

--

-

-

freskiciechanowickie@sudeckie.pl

0000612096 Fundacja CUD

-

Sylwia Katarzyna Rehlis

ul.Mroczna 1 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

www.fundacjacud.pl

biuro@fundacjacud.pl

Celem Fundacji jest działalność na rzecz: - ochrony i promocji zdrowia, - nauki, edukacji i wychowania, - kultury i sztuki w zakresie wspierania holistycznego
rozwoju człowieka na płaszczyznach: ciała, umysłu i ducha, szczególnie osób niepełnosprawnych.

0000619761 Fundacja NDR

-

Katarzyna Alicja Sobczak

ul.Ludwika Waryńskiego 10 58-570 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

Maja Edyta Wieczorska

ul.Graniczna 42 58-560 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

1.Prowadzenie szeroko zakrojonej działalności w obszarze edukacji, wychowania oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
2.Prowadzenie działań na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych, 3.Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty oraz wspieranie inicjatyw społeczności
lokalnych w tym zakresie, 4.Realizacja badań naukowych i koordynowanie projektów badawczych o charakterze lokalnym i międzynarodowym,
5.Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie: wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz profilaktyki, rehabilitacji i ochrony zdrowia, 6.Prowadzenie
różnorodnej działalności w zakresie kultury artystycznej, 7.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami,
8.Działalność na rzecz wspierania kultury polskiej na świecie, 9.Pomoc wszystkim potrzebującym wsparcia, a w szczególności rodzinom
wielodzietnym ,osobom z niepełnosprawnością, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym,10.Prowadzenie działań w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystki, 11.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
12.Podnoszenie kultury i świadomości ekologicznej społeczeństwa.
1.działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, 2.działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i
kastrację, 3.organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt
i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt, 4.organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, 5.organizowanie pomocy prawnej z zakresu ochrony praw
zwierząt, 6.współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunami bezdomnych
zwierząt, 7.współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 8.współpraca ze szkołami i innymi
placówkami oświatowymi, 9.pomocy przy organizowaniu schronisk dla zwierząt, 10.organizowanie opieki weterynaryjnej, 11.organizowanie adopcji zwierząt
bezdomnych, 12.współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania, 13.prowadzenie akcji
propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych, 14.podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt
poprzez interwencje w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia zwierzęcia, 15.zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania
zwierząt, 16.współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt, 17.współpraca z władzami
państwowymi w zakresie wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt, 18.reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed
sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustaw o ochronie zwierząt, 19. upowszechnianie wiedzy i działalności na rzecz humanitarnego
traktowania zwierząt, 20.ochrona środowiska, 21.edukacja dzieci, młodzieży na temat potrzeb zwierząt i sprawowanie nad nimi prawidłowej opieki.

372.

373.

374.

375.
ul.Ludomira Rózyckiego 15/7 58-506 Jelenia Góra

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

0000625724 Północniaki - Ogólnopolska Fundacja na Rzecz
Ochrony Zwierząt

TAK

383.

1.Inicjowanie i wspieranie aktywności lokalnej mieszkańców oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 2.Działalność na rzecz szkół i organizacji,
których celem jest nauka i wychowywanie młodzieży, krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz ochrona środowiska naturalnego, 3.Ochrona konsumentów i
przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, 4.Wspieranie kultury polskiej, nauki oraz ochrona dziedzictwa narodowego, 5.Tworzenie inkubatorów
przedsiębiorczości, kreowanie i promocja innowacyjnych technologii oraz działań wspierających powstawanie nowych miejsc pracy.
Celem Fundacji jest restauracja i ochrona zabytkowych fresków, malowideł polichromowych /stropów/ oraz zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego w
Ciechanowicach i innych budowli rezydencjonalnych w dolinie Bobru oraz ich promocja jako dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.

0000626107 „FUNDACA PERITUS”

-

Małgorzata Gruszczyńska

ul.Jana Kiepury 54/9 58-506 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

Celami statutowymi Fundacji są: działalność społecznie użyteczna w następującym zakresie: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa oraz w zakresie
dobroczynności.

0000635873 Fundacja Pomarańczowa Droga

-

Małgorzata Kupnicka

ul.Leona Wyczółkowskiego 62/7 58-500 Jelenia
Góra

-

--

-

-

-

0000650515 Fundacja MAXIBENE

-

Izabela Zobel

ul.Wrzosowa 3B 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

1.Celem Fundacji jest niesienie pomocy ubogim społecznościom zamieszkującym Republikę Madagaskaru i Republikę Rwanda, ukierunkowanej na:
1.Wspieranie rozwoju społecznego i edukacji, 2Poprawę poziomu życia poprzez wspieranie pozyskania wykształcenia zawodowego, 3.Zapobieganie
wykluczeniu społecznemu, 4.Ochronę zdrowia i pomocy społecznej, 5.Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 6.Pomoc humanitarną,
7.Szerzenie idei wolontariatu, 2.Celem Fundacji jest również promocja wiedzy na temat Republiki Madagaskaru i Republiki Rwanda.
Celem Fundacji jest działalność dla dobra publicznego oraz inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz edukacji w każdej dziedzinie życia
społecznego, w tym w szczególności: 1.Edukacja w zakresie turystyki, kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego Polski, krajów Unii Europejskiej i innych
regionów świata, 2.Edukacja w zakresie ochrony środowiska, ekologii i zdrowego trybu życia, 3.Tworzenie partnerstw krajowych i międzynarodowych
wymiany doświadczeń w każdej dziedzinie życia społecznego, 4.Promocja zdrowia, turystyki i sportu, opieki socjalnej, dobroczynności, organizacji
wolontariatu, przedsiębiorczości, nowoczesnych form działania przeciw bezrobociu, wspierania osób niepełnosprawnych, zwiększania standardu życia
społeczeństwa oraz zastosowania nowoczesnych technologii dla poprawy jakości życia społecznego.

0000653524 „Ósemka Plus”

-

Dorota Elżbieta Chrabota

ul.Jana Kilińskiego 3 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

1.Opieka nad osobami starszymi oraz osobami samotnymi wymagającymi pomocy; 2.Prowadzenie działań edukacyjno-obywatelskich w zakresie
solidarności pokoleń; 3.Ochrona i promocja zdrowia; 4.Działalność wspomagająca rozwój skutecznej walki z chorobami; 5.Działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych; 6.Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 7.Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży oraz osób starszych;
8.Działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 10.Przeciwdziałanie uzależnieniom,
patologiom społecznym oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii; 11.pomoc społeczna
umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości; 12.Propagowanie i popularyzacja współpracy międzynarodowej, w szczególności polsko-ukraińskiej, polsko-niemieckiej i polskoczeskiej; 13.Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie w/w celów Fundacji; 14.Świadczenie pomocy dla osób o
statusie uchodźcy; 15.Promocja i organizacja wolontariatu; 16.Organizacja i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób starszych oraz dla osób
niepełnosprawnych; 17.Prowadzenie terapii artystycznej, w tym organizacja festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych; 18.Ułatwianie
aktywności społecznej wśród osób starszych, wykluczonych społecznie oraz osób niepełnosprawnych.

0000666178 Fundacja Polski Solar Holding

-

Jacek, Przemysław Ryński

ul.Jana Sobieskiego 47 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

1) Rozwój wiedzy z zakresu rozwiązań fotowoltaicznych i biogazu wspierających energetykę proekologiczną; 2) Inicjowanie i rozwój działań w sferze
gospodarki energetycznej, zwłaszcza fotowoltaiki i biogazu, zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju; 3) Wspieranie działalności naukowej
związanej z fotowoltaiką i biogazem; 4) Wspomaganie działań edukacyjnych dotyczących fotowoltaiki i biogazu; 5) Popularyzacja wiedzy na temat rozwiązań
fotowoltaicznych i biogazu; 6) Podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego; 7) Wspieranie działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego; 8) Propagowanie nowoczesnych technologii usprawniających dotychczasowe rozwiązania fotowoltaiczne i biogazowe; 9)
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dobrego prawa dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 10) Podejmowanie odnawialnych źródeł energii, ze
szczególnym naciskiem na fotowoltaikę i biogaz; 11) Współpraca z podmiotami rynku energetycznego; 12) Kreowanie i propagowanie najwyższych
standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności z sektora fotowoltaicznego i biogazu; 13) Edukacja społeczeństwa w zakresie zagadnień związanych z
fotowoltaiką i biogazem.

384.

385.

386.

387.

388.

1.Wsparcie osób lub podmiotów potrzebujących wsparcia w sferze aktywności społecznej, zawodowej lub rodzinnej w szczególności pracownikom branży
energetycznej, osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy oraz osobom niepełnosprawnym. 2.Prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie
rozwoju przedsiębiorczości oraz walki z bezrobociem. 3.Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju oświaty, kultury, w tym m.in. ochrony
zabytków, sportu, wychowania, nauki i ochrony środowiska. 4.Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej.
5.Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży. 6.Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz osób chorych. 7.Przeciwdziałnie i
walka z uzależnieniami.
Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w szczególności dzieci i młodzieży, a zwłaszcza inicjatyw w
następujących obszarach: kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia (w tym psychicznego), rozwoju regionalnego i
lokalnego, w zakresie pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej i sportu.

0000669078 Karkonoskie Centru Rozwoju

-

Dorota Katarzyna Patejko

ul.Osiedle Robotnicze 47A 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

0000672182 Fundacja EcoLog

-

Bartłomiej Arkadiusz Borek

al. Wojska Polskiego 41/5 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

ecologjg@gmail.com

-

389.

390.

Fundacja działa na rzecz rozwoju i powrotu na rynek pracy osób bezdomnych, niepełnosprawnych i wykluczonych pochodzących ze środowisk wiejskich i
miast oraz na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej.

0000689757 Fundacja Zawsze Zdrowi

-

Ewa Katarzyna Szczepańska ul. Jana Sobieskiego 56/58 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów - podejmowania działań na rzecz: 1)wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, 2)wspierania i upowszechniania zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowia, 3)organizowania i wspierania inicjatyw związanych z promowaniem
kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia, 4)wspierania osób fizycznych, uprawiających sport amatorsko lub zawodowo, 5)wspierania osób fizycznych
lub prawnych oraz instytucji zajmujących się organizowaniem imprez sportowych, widowisk sportowych, krzewienia kultury fizycznej, 6)rozwijania
zainteresowań społecznych związanych ze sportem oraz zdrowym stylem życia, 7)propagowanie poprzez sport zdrowego stylu życia, 8)organizowania i
wspierania inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej i sportu, 9)organizowania i wspierania inicjatyw związanych z promowaniem zdrowego
stylu życia oraz profilaktyki zdrowia, 10)wspierania osób fizycznych lub prawnych oraz instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz
organizowanie i wspieranie inicjatyw z tym związanych, 11)wspierania osób fizycznych lub prawnych oraz instytucji zajmujących się pomocą zwierzętom
oraz organizowania i wspierania inicjatyw z tym związanych, 12)promocji i organizacji wolontariatu, 13)promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą kraju,
14)aktywizacji społeczności lokalnych, 15)działalności charytatywnej.

0000689985 „Fundacja Mandala”

-

Katarzyna Zofia Nosarzewska ul.Ignacego Paderewskiego 10 58-506 Jelenia
Góra

-

--

-

szkolamandala@gmail.com

-

0000721246 Fundacja Magic ROOM

-

Paweł Suchecki

ul.Stanisława Wyspiańskiego 87 58-500 Jelenia
Góra

-

--

-

-

-

1.upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego służącego zrównoważonemu rozwojowi dzieci i dorosłych poprzez działalność
oświatową, edukacyjną, naukową, informacyjną, kulturalną, międzynarodową, artystyczną, sportową, ekologiczną, charytatywną oraz działalność z zakresu
ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej; 2.wspieranie rozwoju, edukacji, twórczości i kreatywności dzieci, młodzieży i osób dorosłych w
atmosferze szacunku i równych praw; 3.wspieranie rozwoju kultury, nauki, edukacji, w tym edukacji przyrodniczej i ekologicznej; 4.poznawanie i
upowszechnianie tradycji i historii własnego regionu oraz tradycji narodowej; 5.upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; realizowane poprzez działania na
rzecz: -nauki, oświaty i wychowania, -rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i upowszechniania praw dziecka, -upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, -kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji i dziedzictwa narodowego, -krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży, -rozwoju przedsiębiorczości oraz wynalazczości i innowacyjności, -ochrony i promocji zdrowia, -upowszechniania kultury fizycznej i
sportu, -ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, -integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, -rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, -pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, - równych
praw kobiet i mężczyzn, - pomocy osobom w wieku emerytalnym i niepełnosprawnym, -integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, -przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, -promocji i organizacji wolontariatu oraz miejsca praktyk.
1)Wspieranie osób bezrobotnych w trwałym powrocie na rynek pracy, 2)Pobudzenie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej
mieszkańców, szczególnie osób trwale wykluczonych i nie zaradnych zawodowo, 3)Działalność informacyjna w tym przede wszystkim działania służące
rozwojowi i promocji kultury ekologicznej, 4)Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
5)Wspomaganie rozwoju demokracji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego
uczestnictwa w życiu publicznym szczególnie wśród niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i trwale bezrobotnych powyżej 30 roku życia,
6)Wspieranie i rozwój organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu, 7)Przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
edukacja z zakresu stosowania ekologicznego form ogrzewania i jej wpływu na czystość powietrza w Kotlinie Jeleniogórskiej, 8)Szerzenie świadomości,
wiedzy o stanie powietrza w Kotlinie Jeleniogórskiej i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej, 9)Walka z bezrobociem i
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej, 10)Podnoszenie świadomości ekologicznej i promocja działań oraz rozwiązań
proekologicznych, 11)Rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku w Karkonoszach, 12)Promocja wsi, małych miast i regionów,
13)Promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień, 14)Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturalnych,
szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych, 15)Pomoc w integracji społecznej, aktywizacja zawodowa oraz wspieranie rozwoju osób
niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych, 16)Pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 17)Działalność na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 18)Ochrona i promocja zdrowia, 19)Promocja zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 20)Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 21)Turystyki i
krajoznawstwa, 22)Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

0000728230 Fundacja WORK FOR WORK

-

Sylwia Koperek

Plac Ratuszowy 17/18 lok.2 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i
obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej. 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
obywatelskim. 3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej. 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. 5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa,
kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i
społecznej inwalidów.

0000730217 Fundacja Inicjatyw dla Wszystkich Pokoleń
„Naprzeciw”

-

Bartłomiej Łukasz Młodziński

ul.Leona Wyczółkowskiego 17 58-500 Jelenia
Góra

-

--

-

zbyszekmusial1@gmail.com

-

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz: 1) dzieci i młodzieży, 2) osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym, 3) rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, 4) ochrony i promocji
zdrowia, 5) pomocy społecznej, 6) upowszechniania turystyki, kultury fizycznej i sportu, 7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 8) rozwoju gospodarczego,
w tym rozwoju przedsiębiorczości, 9) osób w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej, 10) integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami, 11) integracji osób różnych kultur, narodów, tradycji i pochodzenia, 12) nauki,
edukacji, oświaty i wychowania, 13) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

0000730802 Fundacja Wieś Twórcza i Bioróżnorodna

-

Joanna Agata Ziemlewska

ul.Cieplicka 100 58-560 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

1. Pomoc pożytku publicznego, w szczególności aktywizacja i częściowa opieka nad osobami z niepełnosprawnością oraz seniorów. 2. Realizacja
działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej poprzez wspieranie tradycji ludowych i regionalnych, w tym rękodzielnictwa, rzemieślnictwa oraz artystów. 3.
Wytwarzanie i promowanie produktów regionalnych poprzez aktywizację środowisk lokalnych.

0000756276 Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym i ich
Rodzinom Architekton

-

Andrzej Żelasko

ul.Wincentego Pola 25 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

fundacjaarchitekton@interia.pl

-

1. pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin; 2. działalność na rzecz integracji społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. działalność charytatywna; 4. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 6. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 7.
działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 8. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; 9. działalność
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 10. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 11. działalność w
zakresie turystyki i krajoznawstwa; 12. działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; 13. działalność na rzecz ochrony praw dziecka; 14.
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 15. działalność w zakresie rewitalizacji.

0000756825 Fundacja TRITONE

-

Karolina, Mirosława Juzwa

ul.Urocza 24 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

Celem Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury i sztuki oraz nauki, w tym w dziedzinie teatru, muzyki, filmu i literatury poprzez realizację
działań o wysokich walorach artystycznych, moralnych i humanistycznych, tak w Polsce, jak i poza granicami Rzeczypospolitej.

0000762058 Fundacja Promocji Sportów Lotniczych Sudety

-

Andrzej Piotrowski, Tadeusz
Zadwórny, Adam Janisławski

ul.Spółdzielcza 47 58-500 Jelenia Góra

-

--

-

-

-

1.Wspieranie, rozwój oraz promocja sportu i kultury fizycznej, w szczególności sportów lotniczych, 2. Podtrzymywanie tradycji lotniczych, 3. Propagowanie i
promocja sportu lotniczego oraz aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców, 4. Rozwój i budowa infrastruktury lotniczej na lotnisku w Jeleniej Górze, 5.
Udzielanie pomocy materialnej i finansowej klubom, organizacjom i zawodnikom realizującym cele zbieżne z celami fundacji, 6. Udzielanie pomocy zwrotnej i
bezzwrotnej dla jednostek organizacyjnych kultury fizycznej realizujących cele zbieżne z celami Fundacji, 7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji, 8. Promocja lotniczych klubów i organizacji sportowych, 9. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
organizowanie szkoleń, wsparcie dla organizacji zawodów sportowych, 10. Działalność dobroczynna polegająca na udzielaniu wsparcia rzeczowego oraz
finansowego osobom potrzebującym będącym w trudnym położeniu życiowym w tym marginalizowanym i wykluczonym społecznie.

0000780126 „Mocni Nadzieją”

-

Olga, Joanna Bochajewska

ul.Gieorgija Dobrowolskiego 13 58-500 Jelenia
Góra

-

732686896

-

fundacja@mocninadzieja.pl

www.mocninadzieja.pl

ul.Stanisława Wyspiańskiego 18/5 58-500
Jelenia Góra

-

391.

392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

1)zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej osobom przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym; 2) zapewnienie osobom przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym
szeroko rozumianej opieki, w tym dostępu do zabiegów pielęgnacyjnych; 3) pomoc finansowa i rzeczowa osobom: przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym,
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, niedołężnym, nieporadnym; 4)finansowanie zakupu środków farmaceutycznych osobom objętym opieką
Fundacji; 5)umożliwienie korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego osobom objętym opieką Fundacją; 6)zapewnienie opieki, wsparcia i
rehabilitacji osobom uzależnionym.

400.

0000778354 Moja Fundacja
401.

1) Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez działanie na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia bezrobotnych oraz aktywizacji
gospodarczej, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, aktywizacja społecznozawodowa oraz integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2) Promowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności
wspomagającej rozwój gospodarki, rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa i życiowa, wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności sektora
przedsiębiorstw MŚP, 3) Wsparcie naukowców oraz wynalazców poprzez współfinansowanie i tworzenie działalności gospodarczej dla projektów naukowych
i badawczych, 4) Aktywizacja osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, 5) Prowadzenie wszechstronnej
działalności na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, a zwłaszcza działalności edukacyjnej, społecznej, informacyjnej, oświatowej i kulturalnej, 6)
Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, 7) Wspieranie inicjatyw samorządowych, 8) Promowanie nauki i rozwoju szkolnictwa wyższego,
9) Wyrównywanie szans edukacyjnych osób z małych miast i wsi, 10) Ochrona praw zwierząt, 11) Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, 12)
Propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, 13) Ochrona środowiska, 14) Propagowanie zdrowego trybu życia, 15) Działalność naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, 16) Działalność kulturalna, 17) Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 18) Dobroczynność, 19)
Ochrona i promocja zdrowia, 20) Pomoc społeczna, 21) Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom, 22) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych, 23) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 24) Podejmowanie
innych przedsięwzięć w ramach działalności statutowej.

-

Piotr, Grzegorz Karnia

--

-

kontakt@mojafundacja.org.pl

mojafundacja.org.pl

- aktywizacja, wsparcie i rozwój dzieci, młodzieży oraz osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy są wykluczeni ze społeczeństwa ze
względu na swój status społeczny i są w trudnej sytuacji materialnej, - działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej, - kreowanie i wspieranie
wolontariatu, - kreowanie otoczenia sprzyjającego realizacji celów Fundacji

