Ciele a úlohy združenia
1. Cieľom Združenia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä;

zdravie ľudí, výchova a vzdelávanie, podpora kultúry a športu, ochrana a podpora
životného prostredia, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a
vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej
verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami. Ďalším cieľom Občianskeho
združenia je združovanie ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi Občianskeho
združenia. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre
uspokojenie

športových,

kultúrnych,

informačných,

záujmových,

vzdelávacích,

zdravotných, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové
kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov. Združenie sa bude aktívne
podieľať

na

realizácii

kultúrnych,

spoločenských,

výchovných,

vzdelávacích,

zdravotných, relaxačných, voľno-časových a športových aktivít, podujatí, pobytov a
kurzov. Posledným, nie však menej dôležitým cieľom združenia je poskytovať akékoľvek
informácie, ktoré napomáhajú zvyšovať finančnú gramotnosť u ľudí.
2. Činnosť Združenia sa realizuje najmä:
a) usporadúvaním prednášok, tréningov, školení, seminárov, kurzov a konferencií
b) organizovaním záujmových, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
c) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami
d) aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravia
e) spoluprácou s inými programovo a cieľovo podobnými domácimi a zahraničnými

subjektmi
f) propagovaním svojej činnosti
g) finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov
h) materiálno – technickou podporou
i) aktivitami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja životného prostredia
j) prostredníctvom peňažných a vecných zbierok
k) poskytovaním informačných a odborných činností pre verejnosť
l) spoluprácou s orgánmi štátnej správy a samosprávy za účelom napĺňania cieľov

Združenia
m) poskytovaním akejkoľvek pomoci pri riešení osobných problémov ľudí
n) vykonávaním podnikateľskej činnosti ako doplnkovej a podpornej činnosti pre

naplnenie primárnych cieľov Združenia

o) vykonávaním reklamnej a propagačnej činnosti ako podpornej činnosti pre naplnenie

neziskových cieľov Združenia
p) tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v

zahraničí v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami Združenia

