Przedstawiciele organizacji pozarządowych SRDPP

Imię i nazwisko / organizacja
pozarządowa

1.

P. Dorota Kwiecień
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –
Oddział Miejski

2.

P. Sławomir Dębski
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratownicze Oddział Miejski

3.

P. Jadwiga KamińskaReyman

Obszar działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób
Działalnośd na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Działalnośd na rzecz rodziny, macierzyostwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Porządek i bezpieczeostwo publiczne
Obronnośd Paostwa i działalności Sił Zbrojnych RP
Ratownictwo i ochrona ludności
Pomoc ofiarom klęsk i katastrof żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

Ochrona i promocja zdrowia
Działalnośd na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalnośd na rzecz osób w wieku emerytalnym
Działalnośd na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Kontakt

tpd_sosnowiec@op.pl

slawomirdebski@slaskiewopr.pl

kamin_ja@onet.eu

Stowarzyszenie na Rzecz osób
Niepełnosprawnych „Wspólny Dom”

4.

P. Bogusław Blicharski
Fundacja „Złote serce”

5.

P. Piotr Bielecki
Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia
Dąbrowskiego

6.

P. Halina Sobańska
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

7.

P. Jolanta Szczurek
Fundacja im. Jana Kiepury

8.

P. Zofia Szot
Regionalne Stowarzyszenie
Kulturalne

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy
Działalnośd wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
przedsiębiorczości
Działalnośd wspomagająca rozwój techniki,
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązao technicznych w praktyce
gospodarczej
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych
Działalnośd na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeostwami
Promocja i organizacja wolontariatu
Pomoc Polonii i Polakom za granicą
Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą
Działalnośd charytatywna
Działalnośd na rzecz równych oraz kobiet i mężczyzn
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i
wychowanie
Upowszechniane i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działao
wspomagających rozwój demokracji
Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej , obywatelskiej i kulturowej
Działalnośd na rzecz mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Wypoczynek dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Turystyka i krajoznawstwo

blicharski@gmail.com

piotrbielecki@op.pl

sobanska.halina1@gmail.com

kiepura@op.pl

zofia.mikolajczyk@gmail.com

