EWIDENCJA
STOWARZYSZEN ZWYKŁYCH
NUMER EWIDENCYJNY

REGON

Op.512.1.ZN.2015

360807784

NAZWA STOWARZYSZENIA
ZWYKŁEGO
Braniewskie Forum Obywatelskie

SIEDZIBA
Ul. 9 maja 76/1
14-500 Braniewo

1.Cele stowarzyszenia:
Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz jego rozwój
Propagowanie postaw obywatelkich i świadomego angażowania się w życiu publicznym,
Promowanie równych szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym zawodowym i społecznym
Rozwój dialogu społecznego
Aktywizacja obywatelska, społeczna, zawodowa młodzieży i dorosłych
Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społecznego w szczególności osób będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych
wykluczeniem społecznym dyskryminowanych oraz zamieszkałych na obszarze wiejskim
g) Wspieranie dialogu z grupami mniejszości narodowych, kulturowych i innych
h) Przeciwdziałania patologiom społecznym, uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu
i) Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury, edukacji i sportu
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
Województwo Warmińsko – Mazurskie

Op.512.2.ZN.2016

363819747

Stowarzyszenie Historyczno Poszukiwacze "BATORY"

Klub Garnizonowy,
ul. Sikorskiego 41,
14-500 Braniewo

1. Cel \ cele działania stowarzyszenia zwykłego2)
Celem jest zajmowanie się szeroko pojętą historią regionu Warmii i Mazur oraz historią oręża wojskowego na terenie Rzeczpospolitej.
1. Tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, zgodnej z
prawem
2. Podejmowanie zgodnej z prawem , zorganizowanej działalności eksploracyjnej mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw
historii regionów i kraju połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności
3. Zgłębienie historii regionu
4. Tworzenie bazy danych na temat historii

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego – cała Polska

Op.512.3.ZN.2017

369597041

Wichrowy zakątek

Ul. Wiejska 50,
14-500 Braniewo

1. Cele stowarzyszenia:
1) Ochrona praw i interesów mieszkańców nieruchomości członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin w zakresie zaspokajania potrzeb
mieszkańców
2) Reprezentowanie mieszkańców nieruchomości członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej,
instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych
3) Działanie na rzecz społeczności lokalnej w zakresie opisanym w regulaminie

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
Cała Polska

Op.512.4.ZN.2018

380038287

„Braniewskie Bractwo Broni”

Ul. Królewiecka 2/9,
14-500 Braniewo

1. Cele stowarzyszenia:
Celem Stowarzyszenia jest:
a) popularyzacja strzelectwa rekreacyjnego, kolekcjonerstwa broni palnej i innej,
b) poszerzenie wiedzy i edukowanie w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
c) edukacja i krzewienie wiedzy w zakresie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni wśród dzieci i młodzieży
2. Teren działania: cała Polska

Op.512.5.ZN.2018

380982483

1. Cele stowarzyszenia:
1. Rozwój i promocja regionu Warmia.
2. Aktywizacja społeczna.
3. Rozwój i promocja turystyki na Warmii.
4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
5. Rozwój kultury i oświaty
6. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
7. Upowszechnienie aktywnego wypoczynku
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego
9. Estetyzacja regionu

2. Teren działania: obszar Polski

„Teraz Warmia”

ul. Elbląska 6c,
14-530 Frombork

