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SZ/18/2021 16.11.20021 r. NIE OSS.512.4.2021Członkami Zarządu są:                                       

1. Katarzyna Urszula Wołczek – Prezes,                                                        

2. Janina Anna Gabryś – Suchocka – 

Wiceprezes,                                                                                     

3. Marta Gołębiewska – Startek – 

Skarbnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zgodnie z zapisami   § 29. Regulaminu 

Stowarzyszenia: 	Do zawierania umów, 

udzielania pełnomocnictw i składania 

innych oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych wymagane są podpisy 

Prezesa i jednego Członka Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej.

Uchwała Nr 2/2021 

Zebrania 

Założycielskiego 

Członków 

Stowarzyszenia 

Zwykłego - do Boga 

Rodziny Ojczyzny w 

skrócie doBRO z dn. 3 

listopada 2021 r. w 

sprawie przyjęcia 

regulaminu 

stowarzyszenia zwykłego 

pn. do Boga Rodziny 

Ojczyzny w skrócie 

doBRO

do Boga Rodziny 

Ojczyzny (nazwa 

skrócona: doBRO)

1. Cele Stowarzyszenia to:                                         

1) działanie na rzecz wspierania realizacji zadań 

wychowawczych placówek oświatowych,

2) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień 

uczniów - organizowania zajęć pozalekcyjnych, 

wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, 

turystycznych,  wypoczynkowych,

3) ochrona zdrowia oraz upowszechnianie 

kultury fizycznej turystyki i krajoznawstwa,

4) organizowanie i prowadzenie działalności 

informacyjnej, promocyjnej oraz kampanii 

społecznych,

5) organizacja i prowadzenie szkoleń, spotkań, 

kursów, seminariów, konferencji

6) edukacja społeczna,

7) rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i 

młodzieży,

8) ochrona środowiska,

9) organizacja imprez sportowych, kulturalnych, 

integracyjnych, katolickich,

10) rozwijanie międzynarodowej współpracy 

młodzieży katolickiej,

11) propagowanie kultury, sztuki i ochrony 

tradycji katolickiej,

12) upowszechnianie idei odpowiedzialnego 

społeczeństwa, 

13) promowanie i organizacja wolontariatu,

14) organizowanie i prowadzenie placówek 

edukacyjnych w duchu katolickim.

2. Terenem działań jest Rzeczypospolita 

Polska. Dla właściwego realizowania swoich 

celów Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami kraju, pod 

warunkiem, że prawo danego państwa 

dopuszcza taką działalność.

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

1) organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych, 

2) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz 

integracji środowiska szkolnego 

i lokalnego,

3)  wyjazdy na wycieczki edukacyjne, imprezy 

kulturalne, sportowe oraz pielgrzymki,

4)  prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,

5) odszukiwanie przedwojennych programów 

nauczania szkół katolickich,

6)  tworzenie i rozbudowa zbiorów 

bibliotecznych w tym filmoteki,

7) organizowanie i prowadzenie działań m.in. 

takich jak wydarzenia kulturalne, koncerty, 

festiwale, konkursy i seminaria, sesje naukowe, 

konferencje, kursy artystyczne;, konsultacje, 

pogadanki, szkolenia, warsztaty, wykłady, 

zgodnych z celami Stowarzyszenia,

8)  inicjowanie i organizacja rodzinnych spotkań 

z kulturą fizyczną i/lub sztuką,

9)  organizacja i przeprowadzanie warsztatów 

dla rodziców i dziadków,

10) organizowanie współpracy 

międzynarodowej, podejmowanie i 

utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi 

instytucjami za granicą,

11) organizowanie imprez charytatywnych i 

okolicznościowych włączających stowarzyszenie 

w aktualne problemy społeczne oraz życie 

społeczności lokalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem środowisk w trudniejszej 

sytuacji życiowej,

12) promowanie polskiego i katolickiego 

dziedzictwa kulturowego,

13) podtrzymywanie tradycji narodowych, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej,

14) tworzenie klubów aktywności, klubów dla 

rodziców, klubów dziadka i wnuczka, ośrodków 

edukacji pozaszkolnej, ośrodków kulturalnych, 

działających w obszarze zbieżnym z celami 

Stowarzyszenia,

15) inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie 

objętym celami Stowarzyszenia,

16) działalność wydawnicza, prowadzenie 

serwisów, stron i portali internetowych, 

wydawanie płyt , książek, folderów itp.,

17) organizowanie wypoczynku dzieci i 

młodzieży wspierającego ich wszechstronny 

rozwój,

18) inicjowanie i przeprowadzanie warsztatów 

sztuki regionalnej,

19)  działalność na rzecz promocji regionu 

kurpiowskiego szczególnie wśród młodych,

20) organizowanie oraz wspieranie za pomocą 

środków pieniężnych, rzeczowych i 

niematerialnych, inicjatyw objętych celami 

Stowarzyszenia,

21) współpracę z instytucjami rządowymi, 

samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi 

i fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej, w kraju i 

za granicą zainteresowanymi realizacją celów 

Stowarzyszenia,

22) współpracę z placówkami oświatowymi, 

edukacyjnymi, kulturalnymi i organizacjami 

społecznymi, w kraju i za granicą,

23) współpracę z mediami publicznymi i 

komercyjnymi w zakresie działań zmierzających 

do realizacji celów Stowarzyszenia,

24) organizację i inicjowanie akcji społecznych,

25) wspieranie i propagowanie talentów i 

twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

26) wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz 

konsultacje merytoryczne, związane

z programami i projektami Stowarzyszenia,

27) organizacja warsztatów z zakresu 

doskonalenia kompetencji rodzicielskich,

28) działanie na rzecz integracji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej poprzez wspólne 

inicjatywy kulturalne.

Olszewo – Borki 

ul. Matejki 2

07-415 Olszewo - 

Borki
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stowarzyszenia 

zwykłego


