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                „Kazmierz” 

 

Planowane działania STOWARZYSZENIA „KAŹMIERZ” NA ROK 2010 
 

L.p. Zadanie Sposób realizacji Uwagi o 
realizacji 

1 2 3 4 

1 

Zadania 
wynikające ze 
statutu 
stowarzyszenia 

1. Organizacja pracy stowarzyszenia 
    a. opracowanie planu pracy 
    b. ustalenie wysokości składek  
    c. opracowanie znaku  (logo) stowarzyszenia 
    d ustalenie komisji i ich składu 
    e. przydział zadań członków zarządu 
     
2. Pozyskiwanie nowych członków 
3. Monitorowanie wpływu składek członkowskich 
4. Śledzenie informacji na temat regulacji prawnych      
    pozarządowych. 
5. Zbieranie informacji na temat dostępności środków     
   finansowych dla organizacji pozarządowych. 
6. Pozyskiwanie środków na realizację zadań  stowarzyszenia 
   a. z dobrowolnych wpływów członków i sympatyków  
   b. pisanie wniosków o granty do funduszy, fundacji i     
      samorządów 
6. Organizowanie imprez, kampanii promujących stowarzyszenie 

 

2 

Współpraca  z 
mieszkańcami 
gminy, 
instytucjami  
samorządowymi 
gminy, powiatu, 
województwa 

1. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze artystycznym. 
2. Upowszechnianie kultury, kultury fizycznej,, sportu i rekreacji wśród społeczności lokalnej 
3. Organizacja imprez integracyjnych dla członków stowarzyszenia oraz sponsorów 
4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców i gości 
5. Podejmowanie działania rzecz dzieci i młodzieŜy w zakresie: 

           a. integracji ze środowiskiem i mieszkańcami 
           b. organizacji wypoczynku letniego i zimowego 

6. Podejmowanie akcji charytatywnych zakresie : 
           a. pomocy potrzebującym 
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           b. organizowanie spotkań integracyjno – rozrywkowych 
7. Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń z innymi  
       wspólnotami  lokalnymi: 

a. nawiązywanie współpracy z  ościennymi miejscowościami poprzez  organizowanie 
wspólnych imprez i przedsięwzięć 

b. nawiązywanie współpracy z  lokalnymi organizacjami w Bystrzycy Kł. , Długopola 
Dolnego, Ejszyszek na Litwie 

8. Składanie wniosków do Wójta Gminy , Starosty  Szamotulskiego, Marszałka Woj. Wojewody, 
Kuratorium i innych instytucji na projekty przez nich ogłaszane 

9. Włączanie się do organizacji imprez sportowo -  Rekreacyjnych 
10. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z władzami gminy, sołectwami, szkołami , Radami     
      Pedagogicznymi , Radami Uczniowskimi, GOK, bibliotekami i innymi 
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Współpraca z  
innymi  
organizacjami 
pozarządowymi i 
innymi 

1. Współpraca w zakresie organizacji róŜnych imprez z organizacjami na terenie gminy – 
Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, UKS,  Koło Wędkarzy, KS. Czarni , OSP i 
innymi 

2. Organizowanie na bazie lokalnych obiektów róŜnorakich imprez o charakterze kulturalnym, 
sportowym, turystycznym, edukacyjnym i prewencyjnym 
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Budowa 
wizerunku 
stowarzyszenia w 
środowisku i na 
zewnątrz. 

1. Nadawanie członkostwa stowarzyszenia. 
2. Przyznawanie tytułu  honorowego członka stowarzyszenia 
3. Opracowanie logo stowarzyszenia i wydanie znaczka oraz legitymacji członka  i członka 

honorowego. 
4. Opracowanie materiałów promocyjnych stowarzyszenia 
5. Prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia. 
6. Prowadzenie Kroniki Stowarzyszenia 
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Wycieczki, 
wyjazdy, 
konkursy, 
szkolenia. 

1. Współorganizacja wycieczek, wyjazdów, rajdów 
2. Wyjazd do teatru , kina…….. 
3. Organizacja konkursów plastycznych, fotograficznych, wiedzy o gminie Kaźmierz 
4. Szkolenia członków stowarzyszenia – jak pozyskiwać środki dla organizacji Pozarządowych 

 

 


