STOWARZYSZENIE WYśSZEJ UśYTECZNOŚCI
Rok załoŜenia: 1961

 Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ul. Gagarina 9A (KH ZHP), 59-400 Jawor
.

℡ Telefon, faks: 0-76 870 27 02
www, e-mail: www.jawor.zhp.org.pl ,

e-mail: bastylion@wp.pl

Skład Zarządu (data wyboru): 21 listopada 2003 r.
(imię i nazwisko, funkcja):
1) Madej Halina HM – Komendantka Hufca
2) Grabowska Krystyna PCH – zastępca ds. organizacyjnych
3) Popławski Paweł PHM – zastępca ds. programowych
4) Zieziula Maria HM - członek
5) Penza Aleksandra PWD - członek
6) Kowalczyk Krzysztof PWD - członek

Zakres i formy działalności (cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji):
♦ stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego,
emocjonalnego, fizycznego rozwoju członków;
♦ kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowania jego prawa
do wolności i godności;
♦ upowszechnienie i umocnienie w społeczeństwie przywiązania do wartości; wolności,
prawdy, sprawiedliwości i demokracji, przyjaźni;
♦ stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad
podziałami;
♦ upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez
cywilizację.

Liczba członków stowarzyszenia: 465 członków (dzieci i młodzieŜ
skupione w pionach: zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim, wędrowniczym oraz
instruktorów)

WaŜniejsze inicjatywy:
♦ organizacja zajęć oświatowo – wychowawczych, specjalnościowych z zakresu kultury
fizycznej, sportu, upowszechniania tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowania
postaw potriotycznych z zakresu kultury – festiwale i przeglądy;
♦ inicjowanie

programów

profilaktycznych:

antyalkoholowych,

przeciwdziałających

uzaleŜnieniu dzieci i młodzieŜy;
♦ zadania z zakresu pomocy społecznej, działalność chartyatywna, prowadzenie rehabilitacji
i

rewalidacji

dzieci

niepełnosprawnych

(SOSW,

MZW),

kształtowanie

kadry

instruktorskiej;
♦ promocja zdrowego trybu Ŝycia;
♦ organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŜy w miejscu
zamieszkania i wyjazdowy dla członków stowarzyszenia oraz osób nie zrzeszonych.

Proponowane formy współpracy stowarzyszenia z samorządem:
♦ wspólna organizacja imprez masowych z zakresu sportu, profilaktyki, kultury, turystyki,
imprez patriotycznych – imprez o wysokiej randze promujących miasto;
♦ współpraca z organizacjami skautowymi z miast partnerskich z miastem Jawor (wymiana
młodzieŜy, wspólne biwaki i obozy, doskonalenie języka;
♦ rozpatrywanie merytoryczne wniosków o dotację; w tym na organizację wypoczynku dla
dzieci i młodzieŜy, promowanie bazy w Rozewiu;
♦ pomoc w kontaktach o pozyskanie sponsorów, organizacja szkoleń i konsultacji z zakresu
przygotowania wniosków o dotacje;
♦ zintegrowanie działań stowarzyszeń, wykonanie kalendarium działań.

