STAROSTWO POWIATOWE
ul. Sienkiewicza 17
27-500 Opatów

Data: 2017-02-15
godz. 10:12:35

Parametry zestawienia:
Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS
Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

1 2/2010

0000356181

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych
powiatu opatowskiego " RAZEM DLA ZIEMI
OPATOWSKIEJ "
Opatów
ul. Żeromskiego 48
Opatów
27-500 Opatów

2 4/2002

0000114209

3

8/2010

0000360652

4 6/2010

0000357264

Gminny Klub Sportowy w Iwaniskach
Iwaniska
Iwaniska
ul. Rynek 3
Iwaniska
27-570 Iwaniska
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Innowacji i Rozwoju Opatów
Opatów
ul. Szeroka 28 lok. 7
Opatów
27-500 Opatów
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej R.M.G- BOKS
Ożarów
Ożarów
Zespół Szkół w Ożarowie
ul. Os. Wzgórze 56
Ożarów
27-530 Ożarów

5 4/2003

0000159833

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
Opatów
ul. Grota Roweckiego 8
Opatów
27-500 Opatów

Opatów

Opatów

Cele stowarzyszenia
- dbanie o godziwe warunki życia osób
niepełnosprawnych
- działanie na rzecz wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych
- ochrona praw człowieka
- udzielanie pomocy rodzinom osób
niepełnosprawnych
- działalność charytatywna
krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych oraz wychowanie poprzez kulturrę fizyczną i
sport

wspieranie rozwoju regionu świętokrzyskiego w
szczególności kulturalnego, gospodarczego,
społecznego i edukacyjnego

- upowszechnianie kultury i sportu w szczególności
poprzez promowanie boksu
- promowanie i propagowanie postaw obywatelskich
- przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez
sport
- organizowanie obozów sportowych dla dzieci i
młodzieży
- pomoc rodzinom o niskich dochodach
- podniesienie wykształcenia dzieci i młodzieży
- opieka nad osobami starszymi, samotnymi,
przewlekle chorymi
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii,
- aktywiazacja zawodowa młodzieży wiejskiej
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

6 4/2009

0000342906

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi gminy
Baćkowice EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ
Baćkowice
ul. - 84 lok. 5
Baćkowice
27-552

7 2/2008

0000138636

8 5/2010

0000354470

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Opatowskiej Opatów
Opatów
ul. Kopernika 9 lok. 34
Opatów
27-500 Opatów
Stowarzyszenie RAZEM w Tarłowie
Tarłów
Tarłów
ul. Kleparz 1
Tarłów
27-515 Tarłów

9 7/2010

0000359046

10 4/2003

0000170099

11 3/2008

0000390448
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Stowarzyszenie na rzecz osób przewlekle chorych
CICHY PORT
DPS Zochcin
Zochcinek 42
27-500 Opatów
Stowarzyszenie " Przyjaciół Zamku Krzyżtopór " w
Iwaniskach
Iwaniska
ul. Rynek 3
Iwaniska
27-570 Iwaniska
Stowarzyszenie miłośników powiśla
świętokrzyskiego DOŁY BIEDRZYCHOWSKIE
Ożarów
ul. Stodolna 3
Ożarów
27-530 Ożarów

Baćkowice

Opatów

Iwaniska

Ożarów

Cele stowarzyszenia
- działalność publiczna na rzecz poprawy warunków
życia społeczności gminy baćkowice
- działalnośc oświatowa i edukacja ze szcególnym
uwzględnieniem środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym
- wspieranie inicjatyw służących rozwojowi gminy
- działalność z zakresu kultury, sportu i turystyki
- rozwój społeczno gospodarczy, oświatowo kulturalny
- działania na rzecz rozwoju, edukacja ekologiczna

- niesienie pomocy rodzinom, które znalazły się w
sytuacjach kryzysowych
-niesienie pomocy ludziom starszym, samotnym,
przewlekle chorym
- przeciwdziałanie alkoholizmowi
- udzielanie pomocy ofiarom wypadków
- działalnośc na rzecz osób przewlekle chorych
- prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji
- świadczenie całodobowych usług opiekuńczych
- współpraca z innymi stowarzyszeniami
- wspieranie i pomoc finansowa DPS
- wspomaganie turystyki w gminie
- ochrona i propagowanie tradycji kulturalnych
- tworzenie programów edukacyjnych
- wspieranie rozwoju gospodarczego gminy

- aktywizowanie społeczności gminy Ożarów
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i zachowanie
ekosystemu
- rozwój krajoznastwa i agtoturystyki
- przybliżanie kultury społeczności lokalnej
- wyrównywanie szans edukacyjnych
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

12 2/2000

0000005768

13 1/2006

0000263031

14 3/2001

0000159843

15 3/2004

0000212450

16 7/2009

0000321030

17 14/2001

0000044263

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Stowarzyszenie BEZPIECZNY POWIAT
OPATOWSKI
Opatów
ul. H. Sienkiewicza 17
Opatów
27-500 Opatów
Stowarzyszenie KULTURALNO - OŚWIATOWE w
Lipniku
Lipnik
Lipnik 23 A
27-540

Gmina

Cele stowarzyszenia

Opatów

- kształtowanie i kreowanie polityki przeciwdziałania
przestępczości
- działanie na rzecz ofiar przestępczości

Lipnik

- działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju
oświatowo - kulturalnego
- działania na rzecz poszanowania dziedzictwa
przyrodniczego i kulturalnego
- wspieranie dzieci i młodzieży będącej w trudnej
sytuacji materialnej
- kształtowanie postaw patriotycznych i opieka nad
miejscami pamięci narodowej na terenie gminy Lipnik
- zrzeszanie emerytów i rencistów pożarnictwa
- organizowanie życia kulturalnego
- pielęgnowanie i utrwalanie tradycji

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa
ul. Chłodna 3
Warszawa
00-891 Warszawa
Stowarzyszenie Rozwój Wsi Gliniany POTOK
Ożarów
Gliniany
ul. Rynek 48
Gliniany
27-530 Ożarów
Stowarzyszenie Klub Motocyklowy RABID WOLVES Wojciechowice
Stodoły Wieś
ul. - 13
Stodoły Wieś
27-532 Wojciechowice
Stowarzyszenie Samotnych Emerytów ,Rencistów i Opatów
Inwalidów w Wąworkowie
Wąworków
Wąworków 34
27-500 Opatów

- prowadzenie szkoły na prawach przewidzianych
wraz oddziałem przedszkolnym
- szeroko rozumiana działalnośc kulturalna na rzecz
rozwoju i zachowania lokalnej tożsamości, tradycji,
obyczajów, dóbr kultury
- rozwój turystyki motocyklowej
- popularyzacja zasad kulturalnego zachowania się na
drogach
- krzewienie kultury motocyklowej wśród
społeczeństwa
- uczestnictwo w imprezach
- zaspakajanie potrzeb bytowych, socjalnych,
kulturalnych,i rekreacyjnych
- organizowanie stacjonarnych usług opiekuńczych
- prowadzenie działalności mającej na celu
rozbudzenie obywatelskiego obowiązku do
wzajemnego okazywania życzliwości
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18

Nr ewidencyjny
7/2006

Numer KRS
0000263323

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Stowarzyszenie " Wspólnota Wiejska Wsi Wólka
Tarłowska "
Wólka Tarłowska
Wólka Tarłowska 66
27-515 Tarłów
Klub Sportowy TARŁÓW
Tarłów
ul. Rynek 2
Tarłów
27-515 Tarłów
Świetokrzyskie Stowarzyszenie Społeczno Patriotyczne w Opatowie
Opatów
ul. Sienkiewicza
Opatów
27-500 Opatów
Stowarzyszenie GŁOWA DO GÓRY
Rżuchów
Rżuchów 90
27-580 Sadowie

Gmina
Tarłów

19 1/1997

SZS/4/970

20 8/2009

0000327710

21 5/2009

0000344845

22 1/2007

0000284511

Gminny Klub Sportowy ESTER w Wojciechowicach Wojciechowice
Wojciechowice
Wojciechowice 29
27-532 Wojciechowice

23 1/2009

0000326951

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wczoraj Dziś Baćkowice
Jutro
Piórków
Baćkowice 60
27-552 Baćkowice
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Tarłów

Opatów

Sadowie

Cele stowarzyszenia
- tworzenie pozytywnego wizerunku incjatyw
oddolnych
- sprzyjanie podejmowaniu działalności chatytatywnej
- podejmowanie inicvjatyw społecznych na szczeblu
lokalnym
- rozwijanie kultury fizycznej i sportu w gminie
- kształtowanie postaw młodych ludzi

- pielęgnowanie historycznych korzeni i tradycji
Rzeczypospolitej Polskiej
- aktywne uczestnictwo w życiu politycznym
województwa i kraju
- wspieranie i organizowanie przedsięwzęć
charytatywnych
- edukacja kulturalna
- promocja kształcenia
- wspieranie roswoju społeczności
- wspieranie aktywności zawodowej
- rozwój demokracji lokalnej
- rozwijanie idei wolontariatu
- rozwój i podnoszenie poziomu sportowego
- podnoszenie inicjatyw sportowych w zakresie sportu,
kultury i turystyki
- budowanie wzajemnych więzi miedzyludzkich
- rozwijanie więzi obywatelskiej
- współpraca z organizacjami o charakterze
sportowym
- odnowa wsi
- edukacja dzieci i młodzieży
- odnowa kultury duchowej
- pogłębianie poczucia własnej wartości
- promocja szeroko rozumianej kultury
- rozwijani i upowszechnianie kultury fizycznej
- ochrona środowiska
- wspieranie rozwoju gospodarczego
- wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego
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Lp

Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

24 1/2002

0000084096

Klub Sportowy MAROL Jacentów
Jacentów
Sadowie 61
27-580 Sadowie

Sadowie

25 3/2007

0000282026

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Sadowie
ROSA
Sadowie
Sadowie 99a
27-580 Sadowie

Sadowie

26

1/2005

0000233946

Iwaniska

27 2/2009

0000327131

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom z
terenów wiejskich IWA
Wygiełzów
Wygiełzów 6
27-570 Iwaniska
Stowarzyszenie AKADEMIA POMYSŁU
Bidziny
Ożarów 142
27-533 Wojciechowice

28 3/2005

0000248198

Opatów

29 1/2007

0000275129

Opatowskie Towarzystwo Artystyczne
Opatów
ul. Kopernika 34 lok. 14
Opatów
27-500 Opatów
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej
Opatów
ul. Partyzantów 13a
Opatów
27-500 Opatów
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Ożarów

Opatów

Cele stowarzyszenia
- planowanie i organizowanie życia sportowego
- angażowanie młodzieży do różnych form aktywności
ruchowej
- uczestniczenie w imprezach sportowych
- organizowanie działalności sportowej
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru
- pomoc społeczna
- działalność charytatywna
- działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych
- pomoc ofiarom wypadków
- wspomaganie rozwoju gospodarczego
przeciwdziałanie patologiom
- upowszechnianie i rozwój kultury regionalnej
- działanie na rzecz dzieci i młodzieży z terenów
wiejskich
- upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia
- promocja i rozbudzanie zainteresowań historią,
kulturą, ytadycją własnego regionu
- wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości
- działania w kierunku ograniczenia bezrobocia
- wspieranie rozwoju agrobiznesu i agroturystyki
- pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną
działalność
- aktywizacja społeczno zawodowa
- prowadzenie działalności szkoleniowej
- wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
- promocja potencjału turystycznego powiatu
opatowskiego
- rozwijanie i upowszechnianie kultury artystycznej

- pogłębianie w społeczeństwie umiłowania Ziemi
Opatowskiej
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Nr ewidencyjny

Numer KRS

30 2/2007

0000284926

31 1/2010

0000344138

32 3/2009

0000341793

33 3/2002

0000112427

34 1/2001

0000029702

35 6/2009

0000344423

36 1/2008

0000298915
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Stowarzyszenie Inicjatyw Geodezyjnych i
Kartograficznych " GEOCENTRUM "
Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. Sienkiewicza 17
Opatów
27-500 Opatów
Fundacja Wspierania Integracji Społeczeństwa "
Dolina Bożego Miłosierdzia "
Słupia Nadbrzeżna
Słupia Nadbrzeżna 4
27-515 Tarłów
Klub Sportowy KUJAWY
Kujawy
Kujawy 79
27-570 Iwaniska
Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców
INICJATYWA
Ożarów
ul. Os. Wzgórze 96
Ożarów
27-530 Ożarów
Międzyzakładowy Klub Sportowy ALIT
Ożarów
ul. Leśna 2
Ozarów
27-530 Ożarów
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w
Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
Zespół Szkół w Ożarowie
ul. Os. Wzgórze 56
Ożarów
27-530 Ożarów
Stowarzyszenie pomocy dzieciom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi PUSZEK
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w
Jałowęsach
Jałowęsy 124
25-500 Opatów

Gmina
Opatów

Tarłów

Cele stowarzyszenia
- prowadzenie muzeum
- intergracja środowiska geodetów i kartografów
- promowanie zawodu geodety i kartografa
- organizowanie konferencji , szkoleń
- organizowanie i propagowanie działalności na rzecz
Świętokrzyskiego
- pomoc socjalna osobom potrzebującym
- integracja różnych grup społecznych
- pielęgnowanie tradycji , kultu Bożego miłosierdzia

Iwaniska

- krzewienie kultury fizycznej
- wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną
i sport

Ożarów

- Badanie rynku, opinii publicznej
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej
- reklama
-

Ożarów

- organizowanie i propagowanie sportu

Ożarów

- wspieranie wszechstronnego rozwoju : społecznego,
kulturalnego, ekonomicznego,finansowego,
technicznego
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa
demokratycznego

Opatów

- podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i
młodzieży
pomaganie w rozwiazywaniu problemów zyciowych
- przeciwdziałanie patologiom społecznym
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Nr ewidencyjny

37 9/2009

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Cele stowarzyszenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób w Podeszłym
Wieku ARKA
Zawada 41A
27-530 Ożarów
0000196968
Stowarzyszenie " POMOCNA DŁOŃ "
Tarłów
ul. Sandomierska 20
Tarłów
27-515 Opatów
291198114-0002 Stowarzyszenie PROMYK OŚWIATY
0
Szkoła Podstawowa w Grocholicach
Grocholice 65
27-580 Sadowie
0000254146
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw w Służbie
Zdrowia
Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 13
Opatów
27-500 Opatów
0000302063
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
ul. 16 - go Stycznia 1
Opatów
27-500 Opatów
0000116346
Stowarzyszenie Promocja Pracy w Ożarowie
ul. Mazurkiewicza 19
Ożarów
27-530 Ożarów

Ożarów

- niesienie pomocy ludzim samotnym w podeszłym
wieku
- prowadzenie całodobowych placówek opieki

Opatów

- niesienie pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach
- niesienie pomocy osobom starszym
- pomoc ofiarom wypadków drogowych

Sadowie

- edukacja dzieci i młodzieży

Opatów

- uzupełnianie działalności państwowej opieki
zdrowotnej
- tworzenie warunków do wszechstronnej pomocy w
zakresie lecznictwa i profilaktyki
- pozyskiwanie wyspecjalizowanych kadr medycznych

Opatów

- działalnośc mająca na celu pobudzenie aktywności
społeczności lokalnych
- promocja obszarów wiejskich

Ożarów

43 2/2002

0000111529

Opatów

- wspieranie wzselkich inicjatyw społecznych
- promowanie i wspieranie osób przedsiębiorczych
- udzielanie pomocy osobom bezrobornym
- inspirowanie działań zmierzających do
zagospodarowania niewykorzystanych obiektów
gospodarczych
- nauczanie podstaw przedsiębiorczości
- problematyka prozatrudnieniowa
- promocja zdrowia i opieki społecznej
- rozwój kultury i nauki
- rozwój turystyki

44 2/2001

0000020863

38 1/2004

39 1/2000

40 6/2008

41 4/2008

42 4/2002
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0000345491

Gmina

Opatowskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych
ul. Partyzantów 13
Opatów
27-500 Opatów
Gminne Stowarzyszenie Sołtysów RP w
Wojciechowicach
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice

Wojciechowice

- reprezestowanie i obrona wspólnych społecznych
prawnych interesów sołtysów jako przedstawicieli
społeczności wiejskiej
- Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz
sprawności kulturowo - społecznej
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Nr ewidencyjny

45 1/2001

Numer KRS
0000032930

46 11/1999

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Klub Abstynenta ASTER
ul. Mazurkiewicza 19
Ożarów
27-530 Ożarów
Stowarzyszenie SMOK
Tęcza 22
27-570 Iwaniska

Ożarów

- krzewienie trzeźwości i abstynencji jako
niezbędnego warunku moralnego i materialnego
dobra narodu

Iwaniska

Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Opieki Nad
Zamkiem Krzyżtopór
ul. Sienkiewicza 17
Opatów
27-500 Opatów
Ożarowskie Stowarzyszenie Kulturalne FORUM
ul. Stodolna 3
Ożarów
27-530 Ożarów

Opatów

- promowanie zdrowego trybu życia
- integrowanie mieszkańców
- aktywne przeciwdziałanie bezrobociu
- promowanie i podtrzymywanie tradycji
- zagospodarowanie obiektu zabytkowego do celów
turystycznych
- wspieranie i propagowanie działalności na rzecz
nauki, oświaty, ochrony zabytków

Opatów

47 2/2006

0000256849

48 3/2003

0000155274

49 1/2003

0000197382

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom NASZ MAŁY
DOM
ul. Kopernika 30
Opatów
27-500 Opatów

50 7/2010

0000368398

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania rozwoju wsi Sadowie
w Łężycach
Łężyce
ul. - 18A lok. Łężyce
27-580 Sadowie

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia

Ożarów

- prowadzenie działań z zkresu kultywowania tradycji,
obrzędów, obyczju lokalnego i narodowego
- ochrona zabytków
- współpraca z innymi podmiotami w zakresie kultury,
edukacji,
- promocja miasta i gminy Ożarów
- rozwój turystyki
- współpraca z innymi stowarzyszeniami
- pomoc dzieciom a w szczególności z rodzin o
niskich dochodach, wielodzietnych,dysfunkcyjnych
- podnoszenie wykształcenia dzieci i młodzieży
- opieka nad dzioećmi w godzinach pozalekcyjnych
- pedagogizacja rodziców i pomoc w rozwiazywaniu
problemów
- pomoc, doradztwo, ochrona zdrowia, aktywizacja
zawodowa
- korzystanie z unijnych programów
- rozwój kultury , sztuki
- pielęgnowanie tradycji
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Nr ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

51 2/2011

0000385504

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opatowie
Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. Sienkiewicza 17
Opatów
27-500 Opatów

Opatów

52 4/2011

0000383839

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział w Opatowie
Opatów
ul. 1-go Maja 4
Opatów
27-500 Opatów

Opatów

53 1/2011

0000380310

Tarłów

54 4/2006

0000265657

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Duranów, Teofilów
Duranów
Duranów 67
27-515 Tarłów
Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności
lokalnej w powiecie opatowskim
Opatów
ul. 16- go Stycznia 1
Opatów
27-500 Opatów

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Opatów

Cele stowarzyszenia
- upowszechnianie działalności edukacyjnej osób
starszych
- promowanie kultury fizycznej i sportu
- ochrtona i promocja zdrowia
- promocja turystyki i aktywnego wypoczynku
- wspieranie inicjatyw kulturowych, sztuki
- aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób
starszych
- budzi i pogłebia umiłowanie Polski
- krzewienie zamiłowania krajoznawczego i
umiejętności turystycznych
- szerzenie zamiłowania kulturą turystyczną,
zachęcanie do wykorzystania poznawczych,
wypoczynkowych i zdrowotnych walorów
wędrownictwa i rekreacji
- pomoc w wędrownictwie indywidualnym
- ochrona dóbr kultury
- ochrona środowiska
- kultywowanie tradycji turystycznej, popularyzowanie
historii.
- wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego,
kulturalnego i gospodarczego
- wspieranie demokracji, budowanie społeczeństwa
obywatelskiego w środowisku lokalnym
- aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
powiatu opatowskiego
- budowanie świadomości obywatelskiej
- promowanie powiatu opatowskiego i jego
mieszkańców
- wspieranie rozwoju kulturowego i oświatowego
- działanie na rzecz ochrony zabytków
- profilaktyka rozwiązywania problemów społecznych
-podejmowanie działańsłużących rozwojowi
przedsiębiorczości
- pozyskiwanie środków na dzałalnośc z dostępnych
funduszy pomocowych
- działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
- pozyskiwanie środków na działelność z dostępnych
funduszy pomocowych
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55 7/2011

00003930060

56 8/2011

0000392563

57 6/2011

0000391343

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Gminy
Wojciechowice " Dzieci Naszym Dobrem "
Wojciechowice
Wojciechowice 50
27-532

Wojciechowice

58 9/2011

0000403222

Ożarów

59 1/2012

0000409284

Towarzystwo Upowszechniania Kultury
Staropolskiej " Śmiłowski Dwór "
Śmiłów
Śmiłów 1
27-530 Ożarów
Stowarzyszenie w Starej Łagowicy "Szansa i
Przyszłość dla Edukacji"
Stara Łagowica
Stara Łagowica 15
27-570 Iwaniska

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Stowarzyszenie na rzecz edukacji, rozwoju i
Ożarów
integracji dzieci, młodzieży, ich rodzin, społeczności
lokalnej ISKRA
Ożarów
ul. Stodolna 3
Ożarów
27-530 Ożarów
Stowarzyszenie przyjaciół szkoły w Julianowie
Tarłów
Słupia Nadbrzeżna Kolonia
27-515 Tarłów

Iwaniska

Cele stowarzyszenia
- edukacja, rozwój i integracja dzieci i młodzieży
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- aktywizacja społeczności gminy Ożarów

- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego
miejscowości
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa
obywatelskiego w środowisku lokalnym
- wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku
wiejskim
- zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dzieci
- wspieranie procesu edukacji uczniów zdolnych i
ambitnych
- prowadzenie edukacji profilaktycznej, prozdrowotnej,
ekologicznej
- działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych
- szeroko rozumiana pomoc osobom potrzebującym
niepełnosprawnym, zagrożonych uzależnieniem w tym
alkoholizmem i narkomanią
- działalnośc na rzecz integracji europejskiej
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
- rozwijanie i upowszwchnianie dorobku Polskiej
Kultury Narodowej,
- realizowanie, wspieranie i rozbudzanie rozwoju
społecznego i kulturalnego regionu
działalnośc na rzecz nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dzieci i młodzieży
- działalnośc na rzecz kultury, sztuki, ochrony dubr
kultury
- działalnośc sportowa i turystyczna
- działalnośc na rzecz edukacji profilaktycznej,
prozdrowotnej,regionalnej i ekologicznej
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60 3/2012

0000415551

Stowarzyszenie Wiejskie NASZE KOBYLANY
Kobylany
ul. - 20 lok. 9/1
Kobylany
27-500 Opatów

Opatów

61 2/2012

414087

STOWARZYSZENIE REGION ŚWIĘTOKRZYSKI
OPATÓW
ul. LEGIONÓW 18
OPATÓW
27-500 OPATÓW

OPATÓW

62 5/2012

0000419429

Świętorzyskie Stowarzyszenie Hodowców Królików
Rasowych i Drobnego Inwentarza w Baranówku
Baranówek
ul. - 37 lok. Baranówek
27-552 Baćkowice

Baćkowice

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
- wspieranie edukacji na terenach wiejskich
- działalnośc charytatywna
- wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- wspieranie pomocy społecznej
- działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa
publicznego
- wspieranie pomocy ofiarom wypadków i kolizji
drogowych
- przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu
płci, wyznawanej religii, niepełnosprawności,
narodowości, wieku, orientacji seksualnej
-ROZWIJANIE I UMACNIANIE SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO RP
- ROZWÓJ GOSPODARCZY, KULTURALNY I
MATERIALNY ZIEMI OPATOWSKIEJ I REGIONU
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
- KULTYWOWANIE TRADYCJI I HISTORII RP
- POMOC UBOGIM I NIEDOSTOSOWANYM
SPOŁEFCZNIE
- POMOC OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH
- POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACJI
DROGOWEJ
- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
- podnoszenie poziomu hodowli królików i drobiu
ozdobnego
- pomoc w zaopatrywaniu członków w materiały
potrzebne do hodowli.
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63 4/2012

0000417201

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
AKTYWNOŚCI LOKALNEJ " ZIELONKA"
ZIELONKA
ul. - 2
ZIELONKA
27-570 IWANISKA

IWANISKA

64 7/2012

0000421679

Sadowie

65 3/2011

0000384845

66 1/2013

0000454273

STOWARZYSZENIE TRAMPOLINA
SOSW w Niemienicach
ul. - 95 lok. Niemienice
27-580 Sadowie
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Ciszycy Górnej i Okolic
Ciszyca Górna
ul. - 53
Ciszyca Górna
27-515 Tarłów
STOWARZYSZENIE POWIAT OPATOWSKI "
LEPSZE JUTRO "
TARŁÓW
ul. CZEKARZEWSKA 50
TARŁÓW
27-515 TARŁÓW

67 9/2012

0000441855

Stowarzyszenie UNIESZÓW
Iwaniska
ul. Rynek 3
Iwaniska
27-570

Iwaniska

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Tarłów

TARŁÓW

Cele stowarzyszenia
- kultywowanie kultury ludowej w tym szczególnie
regionalnej
- wspieranie działań wychowawczych
- aktywizacja i integracja społeczności lokalnych
- działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
- wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej
- rozwój przedsiębiorczości kobiet
- wspieranie inwestycji o charakterze publicznym
działania na rzecz tworzenia najkorzystniejszych
warunków do optymalnego rozwoju osób z
niepełnosprawnością intelektualną i umożliwianie tym
osobom aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju społecznego, kulturalnego,wsi Ciszycy Górnej
- integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie
bezradności i wykluczeniu społecznemu
- wspieranie demokracji i budowa społeczeństwa
obywatelskiego w środowisku lokalnym
- kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu
opatowskiego
- wspieranie inicjatyw lokalnych
- współpraca z innymi podmiotami z terenu powiatu
- współpraca z władzami lokalnymi
- działania na rzecz oświaty
- działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności
lokalnej
- działalność charytatywna
- działalność na rzecz osób bezrobotnych,
niepełnosprawnych
- działalność na rzecz ekologii.
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju Gminy
Iwaniska
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68 2/2013

0000482516

STOWARZYSZENIE NASZ RŻUCHÓW I KROPKA SADOWIE
RŻUCHÓW
ul. - 52B
RŻUCHÓW
27-580 SADOWIE

69 3/2013

0000491131

70 4/2013

0000493370

71 1/2014

0000517869

72 2/2014

0000529156

GMINNY KLUB SPORTOWY " GKS STRAŻAK
BIDZINY "
BIDZINY
ul. - 1
BIDZINY
27-532 WOJCIECHOWICE
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WIŚNI "
NADWIŚLANKA"
OŻARÓW
ul. KOŚCIUSZKI 34
OŻARÓW
27-530 OŻARÓW
Ochotnicza Straż pożarna w Słupi Nadbrzeżnej
Słupi Nadbrzeżna-Kolonia
Tarłów 10
27-515 Tarłów
Ochotnicza Straż Pożarna w Mydłowie
Mydłów
Mydłów 76
27-570 Iwaniska

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

WOJCIECHOWICE

Cele stowarzyszenia
EDUKACJA I WYCHOWANIE
- PROMOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
- POMOC SPOŁECZNA
- DORADZTWO PRAWNICZE
- PROPAGOWANIE WOLONTARIATU
- DZIAŁALNOŚC CHARYTATYWNA
- DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- INTEGRACJA ŚRODOWISKA SENIORÓW
- FINANSOWANIE PROGRAMÓW
PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM
- WSPIERANIE SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH
- INICJOWANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY
ORGANIZACJAMI
EDUKACJA OŚWIATOWA I WYCHOWAWCZA
- OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
- UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
- KRAJOZNASTWO, REKREACJA ORAZ
WYPOCZYNEK DZIECI

OŻARÓW

PROPAGOWANIE UPRAWY, PRZETWÓRSTWA I
KONSUMPCJI WIŚNI NADWIŚLANKA

Tarłów

- zapobieganie pożarom i współdziałanie z
Państwowymi Jednostkami Straży Pożarnej.

Iwaniska

- zapobieganie pożaron
- udział w akcjach ratowniczych
- informowanie o zagrożeniach
- ochrona środowiska
- działalnośc edukacyjna
- działalnośc charytatywna
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73 3/2014

0000512364

Fundacja Blask-Daniel i Dawid
Bidziny
Bidziny 151
27-532 Wojciechowice

Wojciechowice

74 3/2015

0000549648

Stowarzyszenie Razem dla Leszczkowa
Leszczków 52
27-545 Włostów

Lipnik

75 5/2015

0000567555

Stowarzyszenie ASTRA
Sulejów
ul. - 44
Sulejów
27-515 Tarłów

Tarłów

76 2/2015

0000560830

Stowarzyszenie Wspierania Lokalnej Społeczności
NASZE WOJCIECHOWICE
Wojciechowice
Wojciechowice 36
27-532 Wojciechowice

Wojciechowice

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
- pomoc w leczeniu dzieci niepełnosprawnych
- pomoc sierotom o dzieciom z rodzin patologicznych
-działalnośc charytatywna
- promocja i oganizacja wolontariatu
- ochrona i promocja zdrowia
- promowanie wsi Leszczków
- wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych
- rozwój świadomości obywatelskiej
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- tworzenie, promocja, realizacja programów
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i osób
w wieku emerytalnym
- organizacja zajęć edukacyjnych
- działalnośc na rzecz integracji i reinegracji
zawodowej
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- wymiana międzynarodowa młodzieży
-działalnośc na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
- promocja i organizacja wolontariatu
- działalność wspomagajaca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych
- wymiana miedzynarodowa młodzieży i kadry
szkoleniowej
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie
- ochrona i promocja zdrowia
- sport
- dziedzictwo narodowe
- pomoc społeczna
- przeciwdziałanie uzależnieniom
- upowszechnianie kultury fizycznej
- działalność prozdrowotna
- działalnośc na rzecz ekologii
- działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych
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77 4/2015

0000558673

STOWARZYSZENIE ZIEMIA OPATOWSKA
OPATÓW
ul. J. SŁOWACKIEGO 38
OPATÓW
27-500 OPATÓW

OPATÓW

78 3/2002

0000112654

Opatów

79 8/2015

0000603545

80 1/2016

0000600030

Opatowski Klub Sportowy OKS
Opatów
ul. Partyzantów 44
27-500 Opatów
Stowarzyszenie ROZWIJAMY RUSZKOWIEC
Ruszkowiec
Sadowie 18
27-580
Stowarzyszenie Nasza Przeszłość i Przyszłość w
Dolinie Opatówki
Lipnik
Lipnik 21 lok. 3
27-400

81 7/2015

0000598347

Stowarzyszenie STOP WIATRAKOM
Opatów
ul. Sempołowskiej 3
27-500 Opatów

Opatów

82 4/2016

0000624693

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI
CZACHÓW
Czachów
Czachów 9A
27-530 Ożarów

Ożarów

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
- DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
- WSPIERANIE INICJATYW KULTURALNYCH
- PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
- POBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI SAMORZADOWEJ
- ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
- WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI
- ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZYCH

Sadowie

Lipnik

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
aktywności społecznej, poznawczej twórczej i
obywatelskiej
- wzmocnienie więzi miejscowej społeczności z małą
ojczyzną
- pielęgnowanie tradycji, wspieranie inicjatyw
społecznych i gospodarczych
- wspieranie lokalnych społeczności działających na
rzecz ochrony środowiska
- ochrona przestrzeni wiejskiej
- popularyzowanie postaw proekologicznych i
prospołecznych
- działalność na rzecz dzieci i młodzierzy
- pomoc społeczna
- upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i
młodzieży
- działania na rzecz integracji społecznej i europejskiej
-działalnośc wspomagająca działalnośc wspólnot i
spopłeczności lokalnych
- ochrona środowiska
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83 5/2016

0000628194

STOWARZYSZENIE NASZ BARANÓWEK
Baranówek
Baćkowice 39
27-552

Baćkowice

84 6/2016

0000638406

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI
CZERNIKÓW OPATOWSKI
CZERNIKÓW
27-500 OPATÓW

OPATÓW

85 8/2012

0000431281

Stowarzyszenie GOŁĘBIÓW I PRZYJACIELE
Gołębiów
Lipnik 64
27-540

Lipnik

86 1/2017

0000647379

Fundacja Rozwoju Doliny Opatówki
Malice Kościelne
Lipnik 22
27-540

Lipnik

87 2/2017

0000657249

STOWARZYSZENIE SOBOWIACY
SOBÓW
27-530 OŻARÓW

OŻARÓW

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
pomoc społeczna
- upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i
młodzieży
- działania na rzecz integracji społecznej i europejskiej
-działalnośc wspomagająca działalnośc wspólnot i
spopłeczności lokalnych
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- pomoc dzieciom z rodzin ubigich.
- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego
wsi Czerników
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa
obywatelskiego w środowisku lokalnym
- wspieranie rozwoju intelektualnego,społecznego,
kulturalnego i gospodarczego
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa
obywatelskiego
- stworzene dzieciom i osobom dorosłym możliwości
doskonalenia się, kształcenia nowych umiejętności i
rozwijania zainteresowań.
- wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki
- wspieranie rozwoju i promocji turystyki
- wspieranie sportu i rekreacji
- wspieranie rozwoju rolnictwa
- ochrona krajobrazu i środowiska.
- DZIAŁALNOŚC EDUKACYJNA, KULTURALNA NA
RZECZ ROZWOJU AKTYWIZACJI I INTEGRACJI
MIESZKAŃCÓW.
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