Gmina Sadlinki
Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Adres,
telefon,mail

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład Zarządu

1 Związek Kombatantów 82-522 Sadlinki
RP i Byłych Więźniów
Politycznych
w Sadlinkach
Koło Gminne

Cele:
popularyzowanie postępowych i patriotycznych tradycji walk narodowowyzwoleńczych, zbieranie
materiałów dotyczących historii walk o wolność i demokrację, ochrona pamiątek i miejsc
związanych z walką i męczeństwem narodu,
roztaczanie opieki nad: członkami Związku i ich rodzinami oraz nad rodzinami po zmarłych
członkach Związku, rodzinami po poległych i pomordowanych bojownikach o wolność i
demokrację.

Prezes: Kazimierz Deresiewicz
Sekretarz: Lucjan Dziadzio
Skarbnik: Wincenty Gmaj

2 Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Szkolna 1
82 – 522 Sadlinki

Prezes: Gertruda Woźniak
Sekretarz: Małgorzata
Wesołowska
Skarbnik: Stefania Rochewicz
Członek: Edward Konopski

3 Stowarzyszenie
“Pomóżmy Sobie”
w Sadlinkach

ul. Kwidzyńska 9
82-522 Sadlinki

4 Gminne
Stowarzyszenie
Sportowe

ul. Kwidzyńska 12
82-522 Sadlinki

Cele:
zrzeszenie emerytów, rencistów i inwalidów dla poprawy ich warunków socjalno-bytowych oraz
uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym przez współdziałanie z organami władzy i
administracji państwowej i samorządem mieszkańców, ze związkami zawodowymi oraz innymi
organizacjami społecznymi i spółdzielczymi,
organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów,
reprezentowanie interesów zrzeszonych w Związku emerytów, rencistów i inwalidów wobec
organów władzy i administracji państwowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród
społeczeństwa.
Cele:
reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych,
tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym,
utworzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
propagowanie i realizacja ochrony zdrowia i życia,
integracja lokalnej społeczności,
utworzenie punktów konsultacyjnych,
pomoc i poradnictwo dla rodzin dysfunkcyjnych.
Cele:
propagowanie sportu i rekreacji ze szczególnym udziałem w niej dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych.

Prezes: Aleksander Damaziak
Skarbnik: Barbara
Grześkowiak
Sekretarz: Dorota Laskowska

Założyciele:
Zbigniew Jedlina
Mariusz Budyś
Dariusz Wojtaszek
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Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Adres,
telefon,mail
Cele:

5
Stowarzyszenie
PLEJADA
OPP

7

8

Działajmy razem –
Stowarzyszenie na
Rzecz Promocji
i Rozwoju Gminy
Sadlinki
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
i Promocji Gminy
Sadlinki

Skład Zarządu
Zarząd:

Prezes: Alicja Nakonieczna
ul. Kwidzyńska 12 - działanie na rzecz popularyzacji kultury muzycznej i kultury fizycznej ze szczególnym
uwzględnieniem aktywnego muzykowania i uprawiania sportu przez dorosłych, młodzież i dzieci,
82 – 522 Sadlinki - organizacja lub współorganizacja festiwali, konkursów muzycznych, turniejów i zawodów sportowych, Wiceprezes: Przemysław
Budyś

536 562 414
plejada@sadlinki.pl

6

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

ul. Szkolna 4
82 – 522 Sadlinki
695 412 550

- pobudzanie środowiska lokalnego do życia i rozwoju kulturalnego do życia i rozwoju kulturalnego i
czynnego udziału w nim,
- wspomaganie organizacyjne i finansowe pracy podmiotów muzycznych i sportowych,
- popularyzacja podmiotów muzycznych i sportowych na skale gminną, powiatową, ogólnopolską
a także międzynarodową,
- świadczenie usług w zakresie występów podmiotów muzycznych dla grup zamkniętych, jak
i o charakterze publicznym,
- podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych poprzez popularyzacje między innymi produktów
regionalnych oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturalnej,
- wspieranie inicjatyw społecznych poprzez budowę, przebudowę lub remont oraz wyposażenie
obiektów sportowych, placów zabaw i miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego oraz
służących promocji obszarów wiejskich.
Cele:
-wszechstronny gospodarczy rozwój Gminy Sadlinki;
- rozwój społeczny, oświatowy, kulturalny, prawny mieszkańców Gminy Sadlinki;
- współpraca zagraniczna;
- wymiana informacji i doświadczeń z instytucjami o podobnym celu działania;
- prowadzenie działalności w sferze szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Zarząd:
Prezes: Sławomir Rogala
Członek: Bartosz Wiącek
Członek: Elżbieta Pławny
Członek: Wojciech Berent

Zarząd:
ul. Kwidzyńska 12 Cele:
Prezes:
Grażyna Podgórska
działanie
na
rzecz
rozwoju
kultury
i
kultury
fizycznej,
a
w
szczególności
uwzględnieniem
aktywnego
82 – 522 Sadlinki

ul. Szkolna 14
Rodzina.pl –
82 – 522 Sadlinki
Stowarzyszenie na
rzecz pomocy dzieciom
i młodzieży

popularyzowania kultury regionu i uprawiania sportu przez dorosłych, młodzież i dzieci. Organizacja lub
współorganizacja imprez kulturowych, konkursów, turniejów i zawodów sportowych,
- pobudzenie środowiska lokalnego do życia i rozwoju kulturalnego i czynnego udziału w nim,
- wspomaganie organizacyjne i finansowe pracy podmiotów kulturalnych i sportowych.
- popularyzacja podmiotów kulturalnych i sportowych na skalę gminną, powiatową, ogólnopolską, a
także międzynarodową,
- podtrzymywanie tradycji narodowej.
- rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturalnej.
Cele:
- prowadzenie działalności w sferze szeroko rozumianej pomocy społecznej,
- dbałość o rozwój społeczny, oświatowy, kulturalny, prawny – dzieci i młodzieży,
- współpraca z zagranicą w zakresie wymiany dzieci i młodzieży,
- wymiana informacji i doświadczeń z instytucjami o podobnym celu działania,
- organizacja oraz prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wiceprezes: Elżbieta Krajewska
Sekretarz: Dariusz Piszczewiat
Skarbnik: Magdalena Rogala

Zarząd:
Prezes: Irena Koralewska
Członek: Iwona Nadworna
Członek: Ewa Wiśniewska

2

Lp.
9

Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie
„REMEDIUM”

Adres,
telefon,mail
ul. Jaworowa 9
82-522 Sadlinki

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:
- działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- udzielanie w różnej formie pomocy osobom starszym i ich rodzinom,
- udzielanie pomocy osobom bezdomnym,
- działania zapobiegające marginalizacji osób z niepełnosprawnościami oraz nieuleczalnie chorym z
uwzględnieniem rehabilitacji społecznej, zawodowej, i zdrowotnej oraz zapewnieniem rehabilitacji i
całodobowej opieki,
- pomoc osobom skazanym i opuszczającym ośrodki penitencjarne,
- pomoc osobom w kryzysie i ofiarom przemocy,
- przeciwdziałanie bezrobociu,
- podtrzymywanie tradycji narodowej z uwzględnieniem dóbr kultury,
- działalność na rzecz ochrony zdrowia, w tym działalność lecznicza,
- udzielanie poradnictwa społeczno-prawnego i obywatelskiego

Skład Zarządu
Prezes: Agnieszka Sawicka
Wiceprezes: Irena Bartoszak
Skarbnik: Arkadiusz Sawicki
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