Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

ul. Gen. W ładysława Andersa 187
58-304 Wałbrzych

KRS: 0000068261
Stowarzyszenie współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, jak i specjalnej,
placówkami służby zdrowia oraz innymi organizacjami o podobnym profilu działania. Organizuje pomoc i
samopomoc codzienną w sprawach życiowych. Zajmuje się organizowaniem działań zmierzających do
integracji członków jak też przeciwdziałaniu uczuciom rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i
bezradności. Inicjuje i uczestniczy w pracach badawczych i legislacyjnych mających na celu w
szczególności zapobieganie tak często spotykanej ostatnio patologii. Organizuje kursy, wystawy, pokazy,
odczyty, dyskusje, sympozja, seminaria, prowadzi integracyjne placówki oświatowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Polski Związek Niewidomych

Koło Terenowe Wałbrzych
ul. Niepodległości 162
58-303 Wałbrzych

KRS: 0000042049
Jest to organizacja samopomocowa - powołana przez samych niewidomych, działająca na rzecz
niewidomych i zarządzana przez niewidomych. Prowadząca
bardzo szeroką, wieloaspektową
działalność na rzecz ludzi , którzy na skutek utraty widzenia ulegają wykluczeniu społecznemu.
Organizacja prowadzi szkolenia w zakresie orientacji przestrzennej i pisma punktowego, spotkania
środowiskowe oraz pomoc rzeczową. Organizatorzy seminariów, konferencji, debat na tematy ważne
dla organizacji. Jest to organizacja kompetentna, dzięki której osoby niewidome oraz słabowidzące
mogą osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe.
Pomagają niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na
terenie całego kraju. Udzielają porad i informacji. Organizacja zapewnia odnalezienie sensu życia
poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Realizują indywidualne i grupowe
szkolenia. Wyznaczają standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce.
Zmieniają ich postrzeganie poprzez edukację społeczeństwa. Integrujemy środowisko i są jego
rzecznikiem.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Mat ejki 7
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000237252
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niesprawnej Ruchowo w Wałbrzychu jest jednostką terenową
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Siedziba Koła mieści się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy
ul. Matejki 7 w Wałbrzychu. Koło powstało w 1992r. z inicjatywy pracowników poradni. Działalność Koła
opiera się na pracy społecznej członków. Koło jest organizacją pozarządową, niedochodową. Terenem

jego działania jest miasto Wałbrzych oraz powiaty - wałbrzyski i świdnicki. W chwili obecnej Koło zrzesza
47 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym:










mózgowym porażeniem dziecięcym
autyzmem
Zespołem Downa
niedorozwojem umysłowym
rozszczepem kręgosłupa
Ochrona i promowanie praw dziecka, szczególnie niepełnosprawnego
Udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z
leczeniem i wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego.

Inicjowanie społecznych ruchów rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych
niesieniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Wałbrzychu
ul. Nałkowskiej 4a
58-309 Wałbrzych

KRS: 00000162757
Celem Stowarzyszenia jest działalnie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem
umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie i rodzin. Członkami są rodzice i
opiekunowie osób z niepełnosprawnością
intelektualną, członkowie ich rodzin, przyjaciele, a mile widziani są profesjonaliści zaangażowani w
prace dla ich dobra. Zakres i formy działalności:
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Mieszkanie Treningowe
- wyjazdowe formy rehabilitacji, rekreacji i aktywności, spotkania okolicznościowe i różnorodne
imprezy integracyjne
- reprezentowanie interesów i obrona prawna
- pomoc prawna;
- współpraca z samorządem i partnerami społecznymi w skutecznym zaspakajaniu potrzeb osób
niepełnosprawnych i ich rodzi, budowaniu lokalnych strategii w tej dziedzinie.
Oddział Wałbrzyskiego Polskiego Towarzystwa

Chorób Nerwowo-Mięśniowych
ul. Jarosława Dąbrowskiego 31/2 4a
58-105 Świdnica

KRS: 0000142986
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Regionalny Oddział Wałbrzyski Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni powstał w 1998r w Starym
Waliszowie z inicjatywy pana Wiesława Nogi, który również był chory na zanik mięśni. Stowarzyszenie
ma na celu pomoc osobom chorym neuromieśniowo i ich rodzinom. Swoja działalność prowadzi w
oparciu o składki członków oraz wpłaty od sponsorów. Zrzesza osoby w różnym wieku, obu płci i z
różnym stopniem niepełnosprawności.Najwięcej jest osób poruszających sie na wózku inwalidzkim. Jako
cala grupa, choroby neuromieśniowe atakują ludzi we wszystkich stadiach życia: we wczesnym
dzieciństwie, wieku dojrzewania, dorosłości i wieku starszym, jak równie obie płci. Współczesna
medycyna nie zna skutecznego lekarstwa na wiele z nich, choroby nerwowomięśniowe
(neuromieśniowe) uznawane są za nieuleczalne i postępujące. Chorzy neuromieśniowo potrzebują
stałej(24-godzinnej) opieki pielęgnacyjnej i codziennej rehabilitacji, która jest niezbędną do zachowania
przynajmniej częściowej sprawności. Niestety w obecnej sytuacji brak jest środków publicznych(NFZ i
MOPS) na jakakolwiek pomoc. Chorzy mogą liczyć wyłącznie na pomoc osób najbliższych, którzy z
powodu często wieloletniej juz opieki oraz własnego wieku sami potrzebują pomocy. Prowadzą dla
członków program rehabilitacji domowej, z której korzystają osoby, które przez wiele lat takiej pomocy
były pozbawione. W okresie letnim, co roku organizowana jest impreza integracyjna, ogniska, wycieczki.

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu
Pl. Bohaterów Pracy 1
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000165867
Stowarzyszenie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej.Warsztaty realizują zadania w zakresie
rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego
uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
Zajęcia w Warsztacie odbywają się w Pracowniach:

•
•
•
•
•
•

Kulinarnej
Rękodzielniczej
Stolarskiej
Arteterapii
Ogrodniczej

Ceramiczno – Plastycznej
Oprócz pracowni na Warsztatach funkcjonuje gabinet rehabilitacji. Uczestnicy WTZ w czasie
przeprowadzanych zabiegów rehabilitacji leczniczej przejawiają dużą aktywność, z powierzonych zadań
wywiązują się prawidłowo – ściśle według zaleceń instruktora rehabilitacji. Na Warsztatach działają koła
zainteresowań i są prowadzone inne formy zajęć dodatkowych, tworzone stosownie do potrzeb
uczestników i realizowane na terenie placówki i poza nią. Rodzaj prowadzonych zajęć dodatkowych:
muzykoterapia, koło gospodarstwa domowego, socjoterapia, koło sportowo – rekreacyjne, koło
„Sprawne Ręce”.
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Fundacja „Pomocna Dłoń”

ul. Traugutta 12
58-371 Boguszów-Gorce

K R S : 0 0 0 0 2 8 11 6 3
Fundacja,, Pomocna Dłoń’’ prowadzi działania mające na celu przeciwdziałaniu dyskryminacji osób
niepełnosprawnych oraz ich aktywizację społeczną poprzez spotkania w środowisku społecznoszkolnym. Od 2009 roku prowadzone są spotkania w szkołach podstawowych na terenie województw:
Dolnośląskiego i Opolskiego. Fundacja,, Pomocna Dłoń’’ organizuje i prowadzi szereg działań
charytatywnych mających na celu pomoc osobą niepełnosprawnym w przezwyciężeniu trudne.
Organizuje: koncerty, zbiorki pieniężne, rzeczowe, aukcje Internetowe, z których dochód w całości
przeznaczony jest na pomoc osobą niepełnosprawnym. Fundacja ,,Pomocna Dłoń’’ prowadzi darmową
rehabilitację dla osób niepełnosprawnych z województwa Dolnośląskiego. Rehabilitacja prowadzona jest
w Przychodni Rehabilitacyjnej RENOMED w Wałbrzych w nowo wyremontowanych pomieszczeniach
i wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt rehabilitacyjny. Zabiegi ustalane są indywidualnie dla
każdej osoby niepełnosprawnej poprzez wspierającego nasze działania lekarza specjalistę Fundacja,,
Pomocna Dłoń’’ prowadzi działania mające na celu przeciwdziałaniu dyskryminacji osób
niepełnosprawnych oraz ich aktywizację społeczną poprzez debaty w środowisku społeczno- szkolnym.
Fundacja ,,Pomocna Dłoń’’ od 2009 roku prowadzi konkursy literacko- plastyczne – multimedialne w
szkołach podstawowych oraz specjalistycznych na terenie województw: Dolnośląskiego i Opolskiego.
Konkursy mają na celu przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizację
społeczną.
Fundacja,, Pomocna Dłoń’’ prowadzi szereg działań skierowanych do osób
niepełnosprawnych i ich otoczenia kierując się zasadami zawartymi w Statusie Fundacji, że każda osoba
niepełnosprawna ma prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz korzystania na
zasadzie równości z praw i obowiązków ustanowionych dla ogółu obywateli – bez względu na rodzaj,
przyczynę i stopień niepełnosprawności.

Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „DAR”

przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria
ul. Kosteckiego 9
58-305 Wałbrzych

KRS: 0000186577
Klub nasz został założony 20.01.1991r.Obecnie liczy 120 członków Są to Krwiodawcy działający na
zasadzie członków pełnoprawnych jak i na zasadzie wolontariatu. W roku 2010 klub nasz przystąpił do

4

struktur Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej siedzibą w Turku. Prócz
oddawania krwi nasi członkowie zajmują się także innymi formami działalności. Braliśmy udział w
rajdach turystycznych, sportach obronnych, rajdach rowerowych. Organizujemy turnieje piłki nożnej na
zielonej murawie i na hali. W programie działalności klubu są zawody wędkarskie dla krwiodawców,
zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, wycieczki połączone ze zbieraniem grzybów. Nasi
członkowie chętnie korzystają z imprez organizowanych przez inne kluby HDK.
Wałbrzyskie Stowarzyszenie AMAZONKI

członek Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki"
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

KRS: 0000082970
Podejmowane przez organizację działania zmierzają do pełnej rehabilitacji leczniczej i readaptacji
społecznej kobiet po mastektomii. Cele te osiągamy głownie poprzez udzielanie wsparcia psychicznego
kobietom przebywającym w szpitalach po zabiegu operacyjnym (amazonki-ochotniczki), organizowanie
spotkań, prelekcji, odczytów mających za zadanie przystosowanie kobiet do życia w nowych warunkach
i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia i uzyskania możliwie najlepszej jakości życia, organizowanie
ćwiczeń rehabilitacyjnych, organizowanie wyjazdowych warsztatów psychologiczno-terapeutycznych,
prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla wszystkich kobiet, które dotknęła choroba
nowotworowa piersi. Organizacja oferuje pomoc wszystkim kobietom (niezależnie od wieku), które
dotknęła choroba nowotworowa piersi: członkiniom Stowarzyszenia-realizując założone cele statutowe,
pozostałym mieszkankom Wałbrzycha-prowadząc Punkt Konsultacyjno-Informacyjny. O działalności
Stowarzyszenia zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się z lokalnej prasy, z Broszury wydanej przez
organizację oraz ogłoszeń umieszczanych w zakładach opieki zdrowotnej.
Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy w Wałbrzychu
Pl. Magistracki 3a lok. 5
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000225587
Celem PCK jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w
każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z
powodu narodowości, rasy, płci, religii, lub poglądów politycznych. Dla osiągnięcia tego celu PCK:
wspomaga podczas konfliktów zbrojnych, prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów,
upowszechnia międzynarodowe prawo humanitarne, prowadzi działalność w dziedzinie opieki i pomocy
społecznej, promocji zdrowia, szkolenia przedmedyczne, działalność wśród dzieci i młodzieży, niesie
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.
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Polski Związek Głuchych

Koło Terenowe w Wałbrzychu
u l . 11 - g o L i s t o p a d a 1 2 8
58-302 Wałbrzych

KRS: 0000094089
To największa w Polsce organizacja zrzeszająca osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz głuchonieme.
Obecnie PZG zrzesza około 100 000 członków. Działalność Związku obejmuje edukację, rehabilitację,
oferowanie usług prawnych i reprezentowanie społeczności niesłyszących, niedosłyszących oraz osób z
wadami mowy wobec władz oraz innych instytucji i organizacji. Polski Związek Głuchych w ramach swej
działalności wydaje również czasopismo Świat Ciszy przeznaczone specjalnie na potrzeby osób
niesłyszących i słabo słyszących.

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Oddział w Wałbrzychu
ul. Krasińskiego 8
58-309 Wałbrzych

KRS: 0000047710
Od blisko 19 lat nieprzerwanie pomaga chorym terminalnie na choroby nowotworowe tj. u schyłku życia.
Prowadzi Hospicjum stacjonarne im. Jana Pawła II, Hospicjum Domowe i Poradnię Medycyny
Paliatywnej. Wspiera także rodziny chorych i osieroconych, szczególnie dba o osierocone dzieci.
Organizuje pomoc psychologiczną, punkt wsparcia rodzin w żałobie, warsztaty integracyjne.
Popularyzuje idee opieki hospicyjno-paliatywnej, promuje i organizuje wolontariat, współpracuje ze
szkołami.
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia „Pro Femina”

ul. Sokołowskiego 4, lok.32
58-309 Wałbrzych

KRS: 0000023386
Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką chorób nowotworowych piersi poprzez
propagowanie wiedzy prozdrowotnej we wszystkich grupach wiekowych kobiet, w tym wśród dziewcząt
klas ponadgimnazjalnych. Podnoszą wiedzę na temat wczesnego wykrywania i efektywnego leczenia
nowotworów piersi, zarówno u zawodowych pracowników służby zdrowia, jak i wśród kobiet. Uczą
technik samobadania piersi z wykorzystaniem modeli edukacyjnych zawierających nieprawidłowe
zmiany. Stowarzyszenie proponuje szkolenia indywidualne i grupowe, np. w zakładach pracy,
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społecznościach lokalnych, placówkach oświatowych. W siedzibie będącej Punktem Konsultacyjnym
oferowane są bezpłatnie palpacyjne badanie piersi, naukę samobadania oraz w cenach promocyjnych
badania USG (również tarczycy). Dysponując przenośnym aparatem ultrasonograficznym – po
uprzednim uzgodnieniu – wykonują (również w cenach promocyjnych) badania USG piersi/tarczycy w
terenie, np. w NZOZ, w gabinetach lekarzy rodzinnych, w zakładach pracy dysponujących gabinetami
lekarskimi. Stowarzyszenie od 2008 r. pracuje w sieci „Gabinetów z Różową Wstążką”, dzięki czemu
dysponują profesjonalnymi materiałami edukacyjnymi dla klientów i mają możliwość podnoszenia
kwalifikacji w ramach organizowanych kursów o wysokim standardzie. Członkowie Stowarzyszenia, w
tym wysoko wyspecjalizowani lekarze (onkolog, chirurg onkolog, ginekolog, endokrynolog i
radiodiagnostyk) tworzą interdyscyplinarny zespół fachowców służący doradztwem i pomocą medyczną.
Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie

Klub Abstynenta "Odnowa" w Wałbrzychu
ul. Bolesława Krzywoustego 53a
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000091622
Działania stowarzyszenia skupiają się głównie na rodzinie i promowaniu aktywnych form
trzeźwego wypoczynku i rekreacji oraz na profilaktyce uzależnień. Zadania jakie SA
realizowane, opierają na działaniach profilaktycznych I, II i III stopnia, skierowanych do
lokalnej społeczności. Zapewnia to zwiększenie i uzupełnienie brakujących elementów w
powyższym zakresie oraz umożliwia rozwój kontaktów i integrację z innymi
organizacjami. Trzystopniowy zakres działań profilaktycznych umożliwia dotarcie do
bardzo szerokiej grupy ludzi, obejmując swoim działaniem:
1. Ludzi wychodzących z uzależnień, stanowiąc znakomite uzupełnienie działań podejmowanych
przez profesjonalistów prowadzących leczenie odwykowe.
2.Ludzi przebywających w środowisku zagrożonym powstaniem uzależnienia.
3. Społeczność lokalną.

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Dolnośląska
Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Przemysłowa 16
58-300 Wałbrzych
KRS:

0000264246

Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku na ZHP- Chorągiew Dolnośląska?
♣ ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce,

7

♣ ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym,
♣ ZHP zrzesza i obejmuje opieką 100 tys. dzieci i młodzieży,
♣ w ZHP pracuje społecznie ponad 10 tys. instruktorów - wychowawców,
♣ ZHP wychowuje dobrych ludzi,
♣ ZHP to organizacja o 100-letniej tradycji,
♣ ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy,
Co robią z otrzymanymi środkami?
♣ Przekażemy do środowisk harcerskich - drużyn, szczepów, hufców, które przeznaczą je na
dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci, zakup i remont sprzętu obozowego, dofinansowanie
biwaków i rajdów harcerskich, zakup materiałów programowych do pracy śródrocznej.,
♣ Dofinansujemy pracę drużyn w najbiedniejszych regionach kraju, szczególnie na wsi,
♣ Dofinansujemy nasza działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - ruch Nieprzetartego Szlaku,
♣ Dofinansujemy harcerskie specjalności,
♣ Przygotujemy nowe programy wychowawcze zachowując zasadę tradycyjne wartości – nowoczesny
program,
♣ Dofinansujemy kształcenie drużynowych, liderów naszej organizacji.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałbrzychu
ul. Bolesława Chrobrego 45
58-300 Wałbrzych

K R S : 0 0 0 0 1 9 8 9 3 3 p o z y c j a 11
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie ,
bezpieczeństwo i podmiotowość i godność , a w szczególności :

•
•
•
•
•

Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom
Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego
stylu życia , kultury fizycznej i sportu, zachowań pedagogicznych
Ochrona dzieci przed patologią społeczną , przemocą złym traktowaniem, bezprawnym
wykorzystywaniem pracy dzieci , dyskryminacją i innymi formami
Upowszechnianie prorodzinnego , środowiskowego modelu opieki; zapobieganiu
wychowaniu się dzieci poza rodziną ; podejmowanie działań zmierzających do poprawy
pozarodzinnej opieki nad dzieckiem , łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących
dzieci.
Upowszechnianie i ochrona praw człowieka , swobód obywatelskich;

o

Upowszechnianie samorządności , samoobsługi, samopomocy, i wychowania
obywatelskiego dzieci
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•
•
•

Udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem,, wychowaniu,
kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób
wspierających rodzinę
Prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień , w szczególności
alkoholizmu i narkomanii
Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego
wypoczynku dla dzieci , upowszechnianie sportu i rekreacji , krajoznawstwa, ekologii ,
inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację

Stowarzyszenie „Integracja dla Wałbrzycha”

ul. Forteczna 40/32
58-316 Wałbrzych
KRS:

0000279625

Stowarzyszenie działa w zakresie popularyzacji rozwoju fizycznego społeczności lokalnych poprzez
organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób w różnym wieku.
Stowarzyszenie "Przyjazny Wałbrzych"

ul. Jesienna 16
58-301 Wałbrz ych

KRS: 0000262008
Główne cele stowarzyszenia:

•
•
•
•
•

promocja zatrudnienia i indywidualnej aktywności zawodowej i gospodarczej;
integracja europejska i rozwijanie kontaktów między społecznościami;
pomoc społeczna i wyrównywanie szans osób i rodzin będących w trudnej sytuacji;
rozwój nauki, edukacji, wychowania w tym propagowanie prospołecznych zachowań i
pozytywnych relacji międzyludzkich;

ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Od roku 2008, dzięki dofinansowaniu Gminy Wałbrzych, co roku realizuje zadanie na rzecz młodych
ludzi i ich rodzin pod nazwą "Trzeźwo myśląca młodzież". Obalają mity dotyczące spożywania alkoholu i
ukazują zagrożenia powodowane przez alkohol, w tym piwo. W projekcie uczestniczyło dotychczas kilka
tysięcy dzieci i ich rodziców z siedmiu wałbrzyskich szkół ponadpodstawowych.
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Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka

i Obywatela "St.O.P."
ul. Adama Mickiewicza 29
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000223138
Celem Stowarzyszenia jest obrona praw człowieka i obywatela zawarowanych przepisami prawa w
Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowym
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz innych aktach prawnych krajowych i międzynarodowych
ratyfikowanych przez RP. Stowarzyszenie ma za zadanie krzewienie wartości patriotycznych, etycznych,
zasad demokracji i poszanowania godności człowieka. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz
ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem grup mających trudną sytuację życiową
i materialną. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze pożytku
publicznego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
- prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Wałbrzychu, prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
społecznego i specjalistycznego. Stowarzyszenie podpisało w sierpniu 2005 roku porozumienie z
Związkiem Biur Porad Obywatelskich w Warszawie w sprawie otworzenia BPO w Wałbrzychu i oficjalnie
przystąpiło do ogólnopolskiej sieci Biur Porad Obywatelskich;
- występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów administracji rządowej samorządowej;
- utrzymywanie stałego kontaktu z organami samorządowymi;
- prowadzenie działalności interwencyjnej na rzecz obywateli i ich rodzin, pisanie pism, pozwów,
odwołań do instytucji, urzędów i sądów;
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa świadomego swoich praw,
uprawnień i obowiązków;
- prowadzenie działalności szkoleniowej, prowadzenie poradnictwa i konsultacji;
- prowadzenie działalności promocyjnej;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, niezaradnych życiowo, pomoc osobom i
rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym;
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia, promocja zatrudnienia;
- działalność wspomagająca rozwój demokracji, świadomości narodowej, obywatels

STOWARZYSZENIE “DOM BRETANII W WAŁBRZYCHU”
ul. Zamkowa 3/3
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000085627

10

Dom Bretanii w Wałbrzychu od 1995 r. współpracuje z Bretanią we Francji. Organizujemy
wystawy, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Pośredniczymy i udzielamy pomocy merytorycznej
mieszkańcom Wałbrzycha, a głównie młodzieży w wyjazdach na staże zawodowe i językowe.
Promujemy Wałbrzych i okolice w Bretanii i Bretanię w Wałbrzychu działając na rzecz szeroko pojętej
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Fundacja „Merkury”

Ul. Beethovena 10
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000191584
Fundacja „Merkury” powstała w 2004 r. w wyniku przekształcenia się ze Stowarzyszenia „Jowisz”
istniejącego od 1993 r. Fundacja jest organizacją pozarządową, apolityczną i areligijną zajmującą się
rozwiązywaniem problemów społecznych. Celem działania Fundacji „Merkury” jest prowadzenie
działalności w sferze pożytku publicznego, a w szczególności:
• prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży,
• rozwiązywanie problemów bezrobocia wspierając rozwój przedsiębiorczości społecznej,
• wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Realizując misję kierujemy się hasłem „Z radością zmieniamy rzeczywistość” 
Obszary działania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Profilaktyka uzależnień od alkoholu, innych środków uzależniających, HIV/AIDS, a także
praca z ofiarami przemocy i całymi rodzinami;
Wymiana interkulturalna młodzieży oraz kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą;
Wspomaganie osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
Inicjatywy wolontarystyczne (kształcenie wolontariuszy, pracy z młodzieżowymi liderami);
Kształcenie kadry pracującej z podopiecznymi (nauczycieli, pedagogów, psychologów,
pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników służb pracujących z
bezrobotnymi i przedstawicieli administracji);
Inkubowanie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych;
Wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich świadcząc usługi w
zakresie informacji, poradnictwa, szkoleń, integracji sektora pozarządowego, inicjowania
współdziałania z władzami publicznymi, wykorzystywania nowoczesnych technologii, a także
tworzenie regionalnych ośrodków;
Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, a także ich rodzin;
Wspomaganie procesów tworzenia spółdzielni socjalnych i przedsiębiorczości społecznej
w organizacjach pozarządowych;
Aktywizacja obywatelska i społeczności lokalnych.
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Federacja Konsumentów

Oddział w Wałbrzychu
ul. Mickiewicz 7/2
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000075284
Konsultacje i opinie w sprawie przepisów prawnych, które powinny regulować takie działanie obszaru
prawnego i wypracowanie takich instrumentów prawnych, by zagwarantować nie tylko bezpieczeństwo i
satysfakcjonujące dla konsumentów funkcjonowanie rynku, ale również kształtować relacje z
przedsiębiorcami tak, by rynek rozwijał się zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesu - współpracują z
komisjami parlamentu polskiego, opiniują konkretne ustawy.
Stowarzyszenie Edukacyjne "INTEGRITAS" Rodzina - Szkoła – Środowisko

ul. Poselska 7/4
58-316 Wałbrzych

KRS: 0000013743
Stowarzyszenie działa w oparciu o wartości chrześcijańskie. Pracują na rzecz dzieci, osób dorosłych
oraz rodzin w kryzysie. Organizuje
wsparcie, pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną,
psychoedukacyjną oraz prowadzimy pracę formacyjną. Organizują grupy wsparcia, seminaria,
konferencje, indywidualne specjalistyczne konsultacje oraz rodzinne wyjazdy integracyjne. Skutecznie
pomogli już wielu dzieciakom oraz ich rodzicom. Stowarzyszenie widzi jednak jak wiele osób
potrzebuje wsparcia i pomocy. Organizacja prowadzi działalność "non profit", nie pobiera wynagrodzeń z
tytułu pracy w stowarzyszeniu, nie prowadzą działalności gospodarczej. Praca stowarzyszenia opiera
się na dobrej woli, umiejętnościach, profesjach oraz empatii członków i sympatyków tej organizacji.
Pozyskiwane środki i fundusze z "1%" pozwalają na realizację celów statutowych.

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
ul. Malczewskiego 22
58-300 Wałbrzych
KRS:

0000131549

Celem działania jest:

•

Wzbogacenie możliwości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wyzwalanie i
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wspieranie inicjatyw społecznych, dotyczących oświaty i wychowania.

•

Inspirowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych takich jak
działania terapeutyczne, kulturalne i profilaktyczne dla różnych grup i środowisk
społecznych.

•

Uczestnictwo w społecznym rozwoju środowisk lokalnych.

Za otrzymane pieniądze z 1 % Towarzystwo organizuje zajęcia terapeutyczne na różnych poziomach
edukacji: w gimnazjum, liceum i na Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Są to zajęcia terapii
pedagogicznej, kinezjologii edukacyjnej, choreoterapii, muzykoterapii oraz zajęć z psychologiem.
Instytut Badań Kompetencji

ul. Moniuszki 66 I
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000144759
Instytut Badań Kompetencji jest stowarzyszeniem powołanym w 2000 roku. Założycielami są twórcy lub
współpracownicy tzw. „eksperymentu wałbrzyskiego”, dzięki któremu diagnostyczne badania
kompetencji uczniów szkół podstawowych w latach 1997 – 2000 stały się równoważne egzaminowi
wstępnemu do szkół ponadpodstawowych. Każde kolejne badania przynoszą wzrost zainteresowania
szkół taką formą uzupełnienia informacji o uczniu. Obecnie z Instytutem współpracuje około 6000 tysięcy
szkół w całym kraju. Testami kompetencji badani są uczniowie klas 0 - 6 szkoły podstawowej i 1 - 3
gimnazjum. Wyniki, które uzyskuje Instytut odsłaniają standardy osiągnięć polskiego ucznia tu i teraz.
Wyniki te pokazują również, jak wiele pracy jeszcze trzeba włożyć, aby wewnątrzszkolny system
oceniania i zewnętrzny system diagnozy stały się spójne i aby dawały o uczniu obiektywną informację.
Instytut Badań Kompetencji to od 2007 r. również ExploraPark - Park Nauki i Techniki - wystawy
edukacyjne, których głównym przesłaniem jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do
interaktywnej edukacji. Mają one przyczyniać się do tego, by młodym ludziom, poprzez kontakt z nauką i
techniką, ułatwić zrozumienie świata i pokazać, że nauka i technika to integralna część ich codzienności.
Stowarzyszenie "Nasza Jedynka"
Limanowskiego 12
58-300 Wałbrzych

KRS: 0 0 0 0 3 4 3 6 8 7
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich
szans
Nauka, kultura, ekologia:
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
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- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
Tożsamość, tradycja narodowa:
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Sport, turystyka, wypoczynek:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Instruktorów i Szkoły Nauki Jazdy Elka

ul. Lubelska 1
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000057678
“Elka” działa od 1998 roku. Powstała, by bronić uprawnień instruktorów, które próbowano kwestionować,
gdyż zostały uzyskane w poprzednim ustroju. By bronić szkoleniowców, założono organizację,
monitorującą wprowadzanie rozwiązań prawnych. Jednym z priorytetów jest działanie na rzecz
podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. “Elka” reprezentuje środowisko instruktorów przed
urzędami i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Dąży do zmiany niekorzystnego systemu
szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Jeden z celów, to zmiana statusu WORD-ów.
“Elka” chce, by ośrodki były jednostkami budżetowymi, niezależnymi od liczby przeprowadzonych
egzaminów. Jednocześnie zabiega o zmianę prawa, by system zdobywania prawa jazdy był bardziej
przyjazny dla przyszłych kierowców, co nie oznacza pobłażania dla słabo przygotowanych kandydatów.
Zdaniem działaczy, powinna istnieć możliwość zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy w
samochodach, należących do ośrodków szkolenia kierowców. “Elka” działa też na rzecz bezrobotnych,
ułatwiając osobom pozbawionym zatrudnienia dostęp do zawodu kierowcy. Działa na obszarze powiatu
wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego. Jej sukcesem jest wprowadzenie rejestracji egzaminów na
video, uczestniczenie instruktora w egzaminie na prawo jazdy oraz wprowadzenie procedury
odwoławczej od przebiegu egzaminu.
Stowarzyszenie "Przyjaźń- Dom- Rodzina"
ul. 1-go Maja 135
58-305 Wałbrz ych

KRS: 0000282474
Misją stowarzyszenia jest pomoc rzeczowa, prawna i pedagogiczna. To organizacja pozarządową,
której jednym z celów jest organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i
rzeczowe oraz odzież dla rodzin ubogich. Wszystko co osiągną, zawdzięczają własnej
pracy oraz pracy ich Wolontariuszy. Stowarzyszenie działa
przeciw wykluczeniu
społecznemu.
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Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu

u l . W r o c ł aw s k a 11 5
58-303Wałbrzych

KRS: 0000040714
Organizacja prowadzi Dom Dziecka w Wałbrzychu dla 100 wychowanków. Komitet Ochrony Praw
Dziecka jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu
jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i
naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Misją KOPD jest ochrona praw i
interesów dziecka. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego
rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar
przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.
Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje
następujące działania:
1.prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną oraz
edukacyjno- szkoleniową;
2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich
naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;
3. podejmuje inicjatywy i
działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
4. broni praw
indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka
przepisów prawa;
5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie,
prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo – wychowawcze,
interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i
inne;
6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i
młodzieży;
7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci
niepełnosprawnych;
8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
9. podejmuje wszelkie inne
działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z
zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"

ul. Armii Krajowej 4
58-302 Wałbrzych

KRS: 0000290351
Od 1 października 2011 Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu prowadzi Fundacja Pomocy Dzieciom
i Młodzieży "Salvator". Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej
działalności społecznie użytecznej w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
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dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz wspieranie ich reintegracji poprzez
prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym i innych.

Fundacja "Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa"

ul. Armii Krajowej 35a
58-302 Wałbrzych

KRS: 0000071617
Fundacja powstała z inicjatywy rodziców, którzy postanowili utworzyć niepubliczną szkołę. Początkowo
była to 8-letnia szkoła podstawowa, od 1998 roku funkcjonuje razem z gimnazjum. Powstało też
przedszkole oraz Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy dla Rodziców i Wychowawców. Fundacja skupia się
na prowadzeniu działalności oświatowej, kulturalnej i szkoleniowej. Zarządzane przez nią placówki są
nastawione na wysoką jakość nauczania oraz wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych. Fundacja
posiada status organizacji pożytku publicznego. Wpłaty z odpisów podatkowych przeznacza na
modernizację bazy oświatowej. Otrzymuje też granty od gminy na zajęcia pozalekcyjne oraz od MEN na
prowadzenie szkoleń dla rodziców i wychowawców. Bierze udział w ogólnopolskich akcjach
charytatywnych, współpracuje z hospicjum i Domem Małego Dziecka. Fundacja ta jest organem
prowadzącym Zespół Szkół Fundacji, w którego skład wchodzi Akademia Zdolnego Przedszkolaka,
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Menadżerskie. Ustanowienie Fundacji otworzyło możliwości prawne
do powstania pierwszej w naszym mieście niepublicznej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła
Podstawowa Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”. Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy przy
Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko Księgowa" powstał jako niepubliczna placówka doskonalenia
nauczycieli w roku 2006. Celem działania Ośrodka jest działanie na rzecz rozwoju systemu i metod
doskonalenia nauczycieli, wychowawców, rodziców i kadry kierowniczej placówek oświatowych. W
szczególności budowanie i rozpowszechnianie koncepcji wychowania i programu wychowawczego.

Fundacja "Pomoc Polakom Na Podolu, Wołyniu, Pokuciu I Bukowinie"
ul. Dmow skiego 20 lok. 2
58-300 Wałbrz ych

KRS: 0000051961
Realizując swoje zadania Fundacja stara się dbać szczególnie o:

•
•

opiekę nad dobrami kultury polskiej, a zwłaszcza cmentarzami, kościołami, klasztorami itd.,
w tym pomoc w ich odbudowie i odtwarzaniu,
upamiętnianie miejsc urodzenia, pobytu, pochówku Polaków, którzy się zasłużyli dla wiary,
oddania Ojczyźnie, pomocy ludziom żyjącym na ziemiach będących w zainteresowaniu
Fundacji,
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•

szczególne uhonorowanie mogił Tych, którzy zostali zabici za wiarę i Ojczyznę, za to, że
byli Polakami.
Fundacja próbuje się zajmować też:

•
•
•
•
•
•
•
•

pomocą charytatywną Polakom na Ukrainie i Białorusi,
organizowaniem oraz finansowaniem wypoczynku wakacyjnego i rehabilitacji dzieci z
Ukrainy i Białorusi,
organizowaniem oraz finansowaniem opieki społecznej dla Polaków z Ukrainy i Białorusi,
wspomaganiem polskich palcówek oświatowo-wychowawczych tamże,
pomocą dzieciom i młodzieży z polskich rodzin uczących się w Polsce,
wspieraniem działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej środowisk polskich
na Ukrainie i Białorusi,
dystrybucja wydawnictw własnych i innych,
różnymi innymi działaniami na rzecz Polaków i rodzin polskich na Ukrainie i Białorusi.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"

ul. Gen. Andersa 185
58-304 Wałbrzych

KRS: 0000233740
Celami działalności Stowarzyszenia są: pomoc w utrzymaniu, rozwijaniu i doskonaleniu działalności
artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, udzielanie pomocy i wsparcia członkom Zespołu,
pielęgnowanie polskości i folkloru, tradycji narodowej i kulturowej wśród społeczeństwa, a w
szczególności wśród młodzieży w kraju i poza jego granicami.
Cele te są realizowane poprzez następujące działania:

•
•
•
•
•
•
•
•

pobudzanie i rozwijanie zainteresowania społeczeństw w kraju i za granicą polską tradycją
i folklorem oraz działalnością i osiągnięciami artystycznymi Zespołu,
udzielanie pomocy Zespołowi w organizowaniu koncertów w kraju i za granicą oraz
organizowanie koncertów i występów innych zespołów folklorystycznych,
organizowanie kursów i szkoleń,
wydawanie publikacji własnych oraz materiałów informacyjnych w celu popularyzacji
tradycji narodowej i folkloru oraz dla promocji Zespołu,
współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami i
organizacjami społecznymi,
organizowanie i współfinansowanie obozów i wyjazdów szkoleniowych i wypoczynkowych
dla członków Zespołu,
udzielanie pomocy w zaopatrzeniu Zespołu w instrumenty muzyczne, stroje ludowe oraz
rekwizyty potrzebne do realizacji widowisk scenicznych,
udzielanie pomocy oraz wspieranie członków Zespołu, w szczególności z rodzin
najuboższych, zagrożonych patologią,
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•
•

wspomaganie działań zmierzających
funkcjonowania i rozwoju Zespołu,

do

zabezpieczenia

materialnych

warunków

rozwijanie działalności zmierzającej do rozszerzenia kręgu przyjaciół Zespołu i
pozyskiwania rozmiłowanej w folklorze ludowym młodzieży i dzieci dla tego Zespołu.

Stowarzyszenie Osób Wspierających Samotne Matki i Dzieci "Nadzieja"
ul. Noworudzka 7a
58-308 Wałbrzych

KRS: 0000129897
Stowarzyszenie utworzono do niesienia pomocy charytatywnej i społecznie użyczonej na obszarze
POLSKI i w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie:
1. Pomoc Społeczna :
w tym między innymi:
a. Tworzenie Domów Pomocy w celu udzielenia schronienia dla matek samotnych z dziećmi do czasu
stabilizacji życiowej poprzez uzyskanie lokalu mieszkalnego.
b. udzielanie poradnictwa ds. zatrudnienia oraz ukierunkowania zawodowego.
c. pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie pomocy społecznej.
2. Edukacja :
a. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania i wprowadzenia
innowacyjnych programów w zakresie edukacji:
b. prozdrowotnej, ekologicznej, ekonomicznej, językowej i innej.
3. Kultura fizyczna i sport:
a. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek sportowych poprzez
projektowanie i popieranie innowacyjnych programów w tym zakresie:
b. podejmowanie działań w zakresie promocji, aktywizacji i pomocy na rzecz środowiska związanego z
upowszechnianiem sportu.
b. pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój
placówek sportowych.
4. Bezrobocie.
5. Turystyka.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach realizacji celów statutowych.
7. Osoby niepełnosprawne: między innymi prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i
placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w formie projektowania
i wprowadzania programów innowacyjnych.
8. Klub Seniora.
Wielopokoleniowa Rodzina Zastępcza Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry

Dom Pomocy w Wałbrzychu
ul. Internatowa 1
58-303 Wałbrzych

K R S : 0000178326
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Fundacja pomaga ludziom potrzebującym od 1993 roku. Prowadza wielopokoleniowe domy pomocy w
całej Polsce. Przebywa w nich około 800 osób, w tym około 300 dzieci. Punkty wydawania żywności dla
2500 osób. W ośrodkach Fundacji znajdują schronienie:

•
•
•
•

samotne matki z dziećmi
rodziny
osoby chore i inwalidzi

osoby wykluczone społecznie
Prowadzą punkty wydawania żywności – w ten sposób wspierani są ludzie ubodzy.
W punktach konsultacyjnych prowadzone jest szeroko pojęte poradnictwo:
- prawne
- psychologiczne
- socjalne
- pielęgniarskie
- obywatelskie.
Z podopiecznym Fundacji pracują fachowcy znający specyfikę pracy z osobami znajdującymi się w
sytuacji kryzysowej.
Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego “Jesteśmy Razem”
ul. Reymonta 34
58-303 Wałbrzych

K R S : 0000294061
Pallotyński Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dziennego 'Jesteśmy razem" pomaga w rozwiązywaniu
problemów z jakimi spotykamy sie na co dzień. Dzieciom zapewniamy , oprócz posiłku, codzienne
zajęcia pozalekcyjne, w których chętnie uczestniczą. Są to zajęcia sportowe, gry , zabawy, jak również
wpływanie na ich rozwój emocjonalny i intelektualny. Osoby niepełnosprawne mają wiele interesujących
propozycji. jak : ćwiczenia rehabilitacyjne, wycieczki integracyjne, pracownię ceramiczną , pomoc w
nauce obsługi komputera, zwykłym załatwianiu spraw. Przygotowujemy Mikołaja i Kolacje wigilijną, która
da wiele pozytywnych przeżyć.
Fundacja im. Jana Pawła II

S k r. p o c z t 1 0 2
58 316 Wałbrzych

KRS: 0000239676
Pozyskiwane przez Fundację środki w pełni wykorzystywane są na realizacje celów statutowych, a
zwłaszcza:

•
•
•
•

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. m.in. realizowany od 2007
roku projekt Pokoleniowy pomost) ,
aktywizujemy osoby niepełnosprawne poprzez działania ruchowe (np. taniec na wózkach
inwalidzkich, turystyka poznawczo-rekreacyjna etc)
edukujemy w zakresie zagrożeń chorobami nowotworowymi (m.in. projekt Femina Sana –
Zdrowa Kobieta)
prowadzimy działania integracyjne (m.in. realizowany od 2008 roku projekt : Pokoleniowy
pomost,

19

•
•

wspieramy i pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
wspieramy osoby ubogie w działaniach formalno-prawnych.

Stowarzyszenie Katolickie „Ludzie Jana Pawła II”

ul. Szewska 17
58-304 Wałbrzych

KRS: 0000299019
Zajmują się organizowaniem imprez o charakterze kulturalno – oświatowym, spotkań edukacyjnych
mających na celu wspieranie i propagowanie nauczania Papieża Jana Pawła II (m.in. Przegląd Piosenki
Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”, Akcja Profilaktyki Uzależnień „Sygnał Wolności”, warsztaty
muzyczne i teatralne, pielgrzymki).W ramach stowarzyszenia prowadzone są zespoły muzyczne,
opiekują się dziećmi, młodzieżą i niepełnosprawnymi. Corocznie są współorganizatorem i oprawiają
muzycznie Mszę Świętą na Stadionie w intencji Jana Pawła II. Stowarzyszenie Non Profit, wszystkie
pozyskane środki przeznaczane są na działalność statutową, a Zarząd pełni swoją funkcję społecznie.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Parafii Św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu
ul. W yszyń sk ie go 18
58-309 Wałbrzych

KRS: 0000245969
Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i
rodzinnego zgodnie z zasadami ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w
adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej i
psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny, wzbogacającą i udoskonalającą więź
małżeńską i kulturę rodzicielską. Udzielanie specjalistycznych porad psychologicznych, pedagogicznych
i prawnych osobom będącymi ofiarami przemocy lub będących w innej sytuacji kryzysowej (np. pomoc w
rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich). Wspieranie młodych ludzi przy podejmowaniu ważnych decyzji
życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie i
rodzinie. Wspieranie rodziców w pełnieniu ról wychowawczych oraz pomoc w trudnościach radzenia
sobie z problemami opiekuńczymi i wychowawczymi. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu,
narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz współuzależnionym i ich rodzinom. Wsparcie i
pomoc osobom będących w żałobie po s tracie bliskiej osoby.
Caritas Diecezji Świdnickiej

Pl. Jana Pawła II Nr 1
58-100 Świdnica

KRS: 0000224354

20

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i
materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze
godność każdej osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i
przekonania. Caritas Diecezji Świdnickiej, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi działalność:
a) odpłatną w zakresie pomocy społecznej przez prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych
bez zakwaterowania i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
b) nieodpłatną w zakresie edukacji, w tym prowadzenie szkół podstawowych oraz prowadzenie
działalności w zakresie pomocy społecznej przez niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w
trudnej sytuacji materialnej, a także prowadzenie kuchni dla ubogich oraz punktów pomocy doraźnej.
Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez:

•
•
•
•
•
•

systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy;
spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości
miłosiernej;
organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych,
medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań
Caritas;
grupy wolontariatu Caritas;
prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;
różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z
rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób
starszych.

Sekcja Olim Klub Piłkarski Górnik

PWSZ Wałbrzych
ul. Ratuszowa 6
58-304 Wałbrzych

KRS: 0 0 0 0 2 0 0 2 3 3
Uzyskane środki z 1 % wykorzystane zostaną na szkolenie dzieci i młodzieży w tym m.in. na zakup
sprzętu sportowego, odżywek, witamin, transport na turnieje krajowe i zagraniczne.
Olimpiady Specjalne Polska - Dolnośląskie „Jeżyki” Wałbrzych

ul. Ogrodowa 5a
58-306 Wałbrzych
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KRS:

0000190280

Celem działalności jest popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja sportu, rekreacji, rehabilitacji
ruchowej, turystyki i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznych i
psychofizycznych na rzecz dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.
Reprezentowanie sportu polskiego na arenie międzynarodowej. Oddziaływanie i pogłębianie
świadomości społecznej szeroko pojętego poszanowania niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich
integracji ze społeczeństwem.
Działalność nieodpłatna

-

organizacja treningów oraz zajęć sportowo – rehabilitacyjnych w 15 dyscyplinach sportu,
rehabilitacja ruchowa i społeczna,
organizacja obozów sportowych,
organizacja zawodów sportowych,
działalność turystyczno krajoznawcza,

organizacja szkoleń.
Zadaniem Sekcji jest:




troska o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny zawodników poprzez zapewnienie im
udziału w całorocznych zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych, rekreacji i turystyce

rozwijanie zainteresowań sportem poprzez uczestniczenie w imprezach sportowych
szczebla regionalnego, ogólnopolskiego
W Sekcji „Jeżyki” Wałbrzych prowadzone są zajęcia w zakresie:







pływania
gimnastyki
lekkiej atletyki, w tym biegów przełajowych i narciarstwa biegowego
tenisa stołowego
MATP

Jednosekcyjny Koszykarski Klub Sportowy „Górnik” Wałbrzych

P l . Te a t r a l n y 5
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000086337
Cele statutowe klubu:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
-nauka, edukacja, oświata i wychowanie, podtrzymywanie tradycji narodowej,
- pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
-działalność charytatywna.
Osiągnięcia i zrealizowane ciekawe inicjatywy:
- awans zespołu seniorów do Dominet Bank Ekstraligi,
- współudział w organizacji rozgrywek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Wałbrzycha
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„Zielone Wzgórze”,
- turniej koszykówki ulicznej pod patronatem hipermarketu „Auchan”,
-II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Juniorów Starszych we Francji.
Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy

ul. Emilii Plater 1
58-305 Wałbrzych

KRS: 0000259887
Naszym celem działania jest wspieranie inicjatyw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
tworzenie pasji, rozwój taternictwa jaskiniowego i alpinizmu.

Klub Kolarstwa Wałbrzych

ul. Mickiewicza 3b
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000302756
Klub Kolarstwa Wałbrzych zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim. Prowadzi
bezpłatne zajęcia dla około 30 osób pod okiem wykwalifikowanych trenerów oraz umożliwia starty
zawodnikom w zawodach ogólnopolskich. Wszyscy zawodnicy mieszkają w Wałbrzychu lub okolicach,
ponieważ chcą wspierać Naszą uzdolnioną młodzież, a dzięki braku opłat mogą także zapewnić dostęp
do sportu dzieciom z biedniejszych rodzin. Są także organizatorem zawodów Górale na Start, gdzie
każdy miłośnik dwóch kółek może fantastycznie spędzić czas i zasmakować sportowej rywalizacji.

Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik” Wałbrzych
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ul. Chopina 1
58-301 Wałbrzych

KRS: 0000340715
W klubie objętych szkoleniem jest blisko 50 osób, w tym 43 osoby posiadające licencje
zawodnika tzw. zawodników jeżdżących, dla których niezbędny jest sprzęt rowerowy i wyposażenie.
Działalność szkoleniowa klubu prowadzona jest w trzech konkurencjach sportowych, to jest:
- kolarstwo szosowe
- działalność pierwszoplanowa klubu,
- kolarstwo górskie MTB
- działalność drugoplanowa klubu,
- kolarstwo torowe - dodatkowe szkolenia w klubie.
Klub prowadzi głównie szkolenie dzieci i młodzieży w kategorii młodzik, junior młodszy i junior. Poza
działalnością szkoleniową klub realizuje swoje cele statutowe poprzez organizacje imprez sportowych..
typowych wyścigów kolarskich o zróżnicowanym zasięgu działania. Klub jest organizatorem od wielu lat
Górskiego Wałbrzyskiego Wyścigu Kolarskiego.
Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”

ul. Dunikowskiego 39
58-309 Wałbrzych

K R S : 0 0 0 0 3 4 7 8 11
Klub założony w czerwcu 2009r. Siedzibą klubu jest PSP nr. 37 w Wałbrzychu. Założycielami klubu jest
grupa rodziców, dzieci, które przez ostatnie trzy lata reprezentowali barwy UKS Olimpijczyk Wałbrzych.

Stowarzyszenie GKS Zagłębie Wałbrzych

ul. Kasztelańska 1
58-314 Wałbrzych

KRS: 0000254661
Celami Stowarzyszenia są:
1. Organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
2. Organizowanie imprez kulturalnych.
3. Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
4. Promocja kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, turystyki, i rekreacji.
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5. Organizowanie i wspieranie akcji mających na celu poprawę stanu kultury fizycznej społeczeństwa.
6. Wspieranie budowy i remontów obiektów infrastruktury sportowej.
7. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami prowadzącymi
podobną działalność na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
8. Organizowanie i prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.
9. Organizowanie wymiany młodzieży, obozów, wycieczek, rajdów itp.
10. Wspieranie idei ochrony środowiska i ekologii.
11. Działalność na rzecz ochrony zdrowia.
12. Promocja miasta i regionu.
13. Prowadzenie zbiorów archiwalnych dotyczących sportu.
14. Organizowanie i prowadzenie edukacji, w szczególności edukacji sportowej.
15. Organizowanie i prowadzenie własnych placówek oświatowo – wychowawczych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
16. Kształcenie ustawiczne dorosłych w formach pozaszkolnych.
17. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i
międzynarodowym.
18. Inne działania związane z kulturą fizyczną i sportem.
Sudecki Ludowy Klub Sportowy „Książ”

ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych

KRS: 0000080958
Klub istnieje przy Stadzie Ogierów Książ. Powstał w roku 1980 Sudecki. Zrzeszaj zawodników
3 dyscyplin jeździeckich:
-ujeżdżenia
- skoków
- powożenia.
Polska Organizacja Shinkyokushinkai

ul. Bolesława Chrobrego 12/6
58-300 Wałbrzych

KRS: 0000069799
Klub sportowy, który prowadzi zajęcia sportowe dla ludzi w każdym wieku. Główne działania opierają się
na szerzeniu wschodnich sztuk walki Shinkyokushinkai.
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
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ul. Grodzka 71
58-314 Wałbrzych

KRS: 0000274668
UKS Olimpijczyk Wałbrzych założony został w 2006 roku. Od momentu założenia sekcji piłki nożnej
zawodnicy UKS Olimpijczyk aktywnie uczestniczą w różnych turniejach.
Prowadzą zajęcia w sekcjach:
- pływacka
- taneczna
- piłki nożnej
- plac zabaw.
Uczniowski Klub Sportowy „Baszta”
ul. Palisadowa 48
58-316 Wałbrzych

KRS: nr ew idencji 18
To uczniowski klub sportowy działający przy Publicznej
Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 26. Klub odnosi wielkie sukcesy w obszarze swoich działań, m.in. piłki nożnej.
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