
 
 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO z miasta OPOLE 
 
 
 

1. Polski Związek Głuchych Oddział Opolski 
 
KRS:0000002518 
 
Cele Organizacji: 
 

 Zrzeszenie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym 
słuchem oraz integracja ze środowiskiem osób słyszących, 

 Wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans 
rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych, 

 Sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami głuchymi,  
z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich rodzin – poprzez 
prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, 
udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 

 Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej 
w środowisku,  

 Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach 
szkolnych i poza szkolnych, w tym w zakresie języka migowego,  

 Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu 
masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,  

 Prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji oraz aktywizacji,  

 Ochronę praw i interesów, oraz udzielanie pomocy prawnej i w sprawach socjalno-
bytowych,  

 Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki 
zdrowotnej i społecznej,  

 Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej nt. głuchych i ich kultury, 
skierowanej do osób słyszących,  

 Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,  

 Udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim, i osobom 
starszym, seniorom,  

 Prowadzenie działalności charytatywnej, 

 Podtrzymywanie tradycji kulturowej oraz rozwoju świadomości narodowej  
i obywatelskiej,  

 Prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii 
dla osób głuchych i słyszących,  

 Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn,  

 Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,  

 Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

 Realizowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  

 Realizowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  



 
 

 Realizowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym  
(np. alkoholizmowi, narkomanii),  

 Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji 

 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami,  

 Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu,  

 Działania związane z ochroną praw konsumenta,  

 Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,  

 Działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego,  

 Prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, 
pedagogicznego, społecznego i rodzinnego,  

 Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. W tym prowadzenie działalności 
leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,  

 Promowanie osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób głuchych  
i z uszkodzonym słuchem,  

 Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz zwiększenie świadomości 
prawnej. 
 

 

 
2. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym 

 
KRS:0000007685 
 
Cele Organizacji: 
 

 Pomoc w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

 Prowadzenie jednostek wewnętrznych: Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności 
Zawodowej, 

 Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych na 
podstawie zlecenia PFRON z rehabilitacją ruchową, logopedyczną, psychologiczną  
i społeczną oraz pogotowie terapeutyczne. 

 
 
W ramach ZAZ prowadzona jest również Galeria Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych ”Biały Kruk” – gdzie można podziwiać i kupić pracę podopiecznych 
Fundacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opolski Oddział Regionalny 

 
KRS:0000015129 
 
Cele Organizacji: 
 
Troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, 
bezpieczeństwo, podmiotowość i godność. 
Prowadzone działania: 
 

 Programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne w świetlicach, 

 Społeczne poradnictwo prawne, 

 Zabawy integracyjne dla dzieci. 
 

Odbiorcami  działań są głównie dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, rodziny 
wymagające fachowej porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego, dzieci niepełnosprawne. 
A także: 
 

 Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, 
 Prowadzenie świetlic i ognisk środowiskowych, 
 Bezpłatne poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego, 
 Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, 
 Integrowanie dzieci niepełnosprawnych w środowisku ich zdrowych rówieśników. 
 

 
 
 

4. Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia 

 
KRS:0000016304 
 
Cele Organizacji: 
 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,  

 Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej,  

 Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,  

 Wsparcie samotnych matek, ofiar przemocy i alkoholizmu w rodzinie, a także 
łagodzenia konfliktów małżeńskich,  

 Pomoc w problemach wychowawczych oraz w przypadku rozpadu rodziny, 

 Prowadzenie Poradni Rodzinnej, Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego, Domu Matki 
i Dziecka oraz miejsca integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, pod nazwą 
Galeria Twórczych Inspiracji. 

 
 
 
 
 
 



 
 

5. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 

 
KRS:0000017757 
 
Cele Organizacji:  
 

 Krzewienie, popularyzacja i rozwój niemieckiej oświaty, kultury, sztuki i języka. 

 Występowanie do władz i instytucji publicznych z postulatami dotyczącymi potrzeb 
społecznych i bytowych nurtujących ludność narodowości niemieckiej zamieszkałą 
na terenie działania Towarzystwa, 

 Wspieranie partnerskiej współpracy ludności niemieckiej z ludnością polską na 
terenie działania Towarzystwa, 

 Udzielanie pomocy osobom powracającym na stałe do Niemiec i innych krajów, 

 Organizacja wydarzeń związanych z promocją kultury niemieckiej 
 
 
 

6. Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe ”Chabry” 

 
KRS:0000023112 

 
Cele Organizacji:  
 

 Udostępnianie  mieszkańcom Miasta i Gminy Opole kortów tenisowych. 

 Organizację ligi tenisowej i turniejów tenisowych oraz uczestnictwo  
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje sportowe. 

 Organizację kursów, szkoleń, gry w tenisa ziemnego dla dzieci  młodzieży i dorosłych. 

 Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rajdów, wyjazdów na imprezy sportowe  
i festynów mających na celu upowszechnienie sportu, rekreacji ruchowej, 
krajoznawstwa oraz integrację członków klubu. 

 Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami 
administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej  
i sportu, krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play. 

 Wspieranie działań społeczności lokalnej Miasta i Powiatu Opole służących 
krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa. 
 

 

7. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

 
KRS:0000023497 
 
Cele Organizacji: 
 

 Upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu 

 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i ochrony 
promocji zdrowia 



 
 

 Promocji i organizacji wolontariatu 

 Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe kultury fizycznej, sportu i turystyki 

 Nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

 Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
 

 

8. Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie 

 
KRS:0000025002 
 
Cele Organizacji: 
 

 Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad osobami dorosłymi ze schorzeniami 
ograniczającymi ich życie oraz ich rodzinami.  

 Wprowadzenie i rozwijanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dorosłymi.  

 Prowadzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej – centrum Opieki Paliatywnej „Betania 
Hospicjum Domowego „Betania” oraz Poradni Medycyny Paliatywnej. 
 

 

9. Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

 
KRS:0000033786 
 
Cele Organizacji: 
 

 Działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób starszych  
i niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a w szczególności:  

 Pomoc społeczna osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom będącym 
w trudnej sytuacji życiowej, 

 Działalność charytatywna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich 
rodzin, 

 Działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, 
leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz 
zapobiegania patologiom społecznym, 

 Działalność w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych na rzecz 
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych wśród mniejszości 
narodowych,  

 Ochrona i promocja zdrowia wśród osób starszych i niepełnosprawnych oraz 
profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej  
i zawodowej,  

 Upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych, 

 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 
osób starszych i niepełnosprawnych,  

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku 
osób starszych i niepełnosprawnych, 



 
 

 Krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób starszych  
i niepełnosprawnych,  

 Rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku osób starszych  
i niepełnosprawnych, 

 Rozwój kultury i sztuki wśród osób starszych i niepełnosprawnych, 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych  
i niepełnosprawnych,  

 Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i patologiom społecznym, jako źródłom niepełnosprawności,  

 Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym 
uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych,  

 Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  
i za granicą, 

 Upowszechnianie i ochrona praw osób starszych i niepełnosprawnych, jako 
konsumentów, 

 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
między środowiskami osób starszych i niepełnosprawnych również z organizacjami 
działającymi na ich rzecz, 

 Promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób starszych  
i niepełnosprawnych. 
 
 

10. Stowarzyszenie ”Rodzina Katyńska” w Opolu 

 
KRS:0000035760 
 
Cele Organizacji:  
 
Reprezentowanie  Stowarzyszeń, a w szczególności: 
 

 Występowanie do władz i urzędów oraz organizacji międzynarodowych i społecznych 
we wspólnych sprawach dotyczących realizacji celów Federacji, 

 Pomoc w ujawnianiu i ściganiu zbrodni popełnionych na jeńcach obozów w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie oraz w innych nieznanych miejscach uwięzienia i kaźni, 
poprzez współpracę z władzami w tym zakresie, 

 Podejmowanie działań zmierzających do uzyskania odszkodowań od rządu Federacji 
Rosyjskiej jako prawnego następcy ZSRR, 

 Koordynowanie wyjazdów na Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Charkowie  
i Miednoje oraz inne miejsca uwięzienia i kaźni, związane ze zbrodnią katyńską, 

 Gromadzenie dokumentacji związanej ze zbrodnią katyńską, 

 Inspirowanie akcji wydawniczej dotyczącej zbrodni katyńskiej. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

11. Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku 

 
KRS:0000040332 
 
Cele Organizacji: 
 

 Gromadzenie środków wspierania inicjatyw przedsięwzięć służących rozwojowi 
naukowemu i kulturalnemu śląska,  

 Upowszechnianie wiedzy o dziejach śląska, tradycjach, kulturze, społeczeństwie, 
gospodarce,  

 Organizacji akcji charytatywnych, kulturalno-oświatowych w kraju i zagranicą.  

 Prowadzenie działalności wydawniczo-informacyjnej, współpraca ze środowiskami 
nauki i kultury, instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi i krajowymi  
i zagranicznymi,  

 Zawieranie porozumień i umów z fundacjami i stowarzyszeniami społecznymi  
i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą,  

 Wpieranie naukowych prac badawczych, stypendiów, działalności wydawniczej,  
w kraju i zagranicą,  

 Organizowanie działalności kulturalnej. 
 

 

12. Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu 

 
KRS:0000046409 
 
Cele Organizacji:  
 

 Działalność w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości  
i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych 
i społecznych, zgodną z nauką Kościoła Katolickiego i ponadtysiącletnią kulturą 
chrześcijańskiej Polski działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą  
i charytatywno-opiekuńczą,  

 Podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej,  

 Wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień 
moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. 
 
 

 

13. Automobilklub Opolski 
 
KRS:0000047846 
 
Cele Organizacji:  
 

 Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

 Upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej, 

 Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym, 

 Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 



 
 

 Upowszechnianie praw i ochrona konsumentów w zakresie związanym z 
motoryzacją,  

 Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami,  

 Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,  

 Pomoc ofiarom wypadków drogowych, 

 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,  

 Działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska.  
 
 
 

 
14. Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej ”TOP -41” 

 
KRS: 0000049530 
 
Cele Organizacji: 
 

 Propagowanie wszechstronnego, duchowego i fizycznego rozwoju młodzieży,  
a szczególnie w zakresie szeroko pojętej kultury marynistycznej, sportów wodnych  
i żeglarstwa, 

 Promocja i organizacja wolontariatu szczególnie w obszarze wychowania dzieci  
i młodzieży, 

 Podejmowanie działań na rzecz oświaty i wychowania ze szczególnym 
uwzględnieniem dorobku światowego skautingu, 

 Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej  
i kulturowej, 

 Ochrona dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki 
marynistycznej, 

 Działalność umożliwiająca udział w zorganizowanych formach uprawiania turystyki, 
sportów wodnych i innych form krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 Pozafinansowa działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym. 

 
 
 

15. Stowarzyszenie Instytut Śląski 
 
KRS: 0000053505 
 
Cele Organizacji: 
 
Działalność na rzecz ogółu społeczeństwa i społeczno-gospodarczego rozwoju Śląska 
mieszczą się w obrębie sfery pożytku publicznego, obejmując zwłaszcza: 

 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 Działanie na rzecz wielokulturowości, 

 Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

 Krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 



 
 

 Rozwijanie krajoznawstwa, 

 Rozwijanie kultury i sztuki, oraz ochronę dóbr kultury i tradycji, 

 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społecznościami różnych narodów i państw 

 

 

16. Związek Śląskich Rolników 

 
KRS:0000054394 
 
Cele Organizacji: 
 

 Przedstawicielstwo interesów w kraju i za granicą w celu polepszania sytuacji 
gospodarczej członków Związku 

 Promowanie gospodarstw rolnych swoich członków, oraz podwyższanie  
i zapewnianie opłacalności tych gospodarstw w możliwie najszerszym zakresie. 

 Organizację doradztwa w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw i doradztwa ogólnego 
członków 

 Przekazywanie wyników badań i doświadczeń z dziedziny nauki, gospodarki  
i praktyki 

 Działalność informacyjną, wydawniczą i radiową, zwłaszcza z dziedziny tematyki 
rolniczej, rozpowszechnienie czasopism i książek specjalistycznych 

 Organizowanie kształcenia i dokształcania w kraju i za granicą dla mieszkańców 
obszarów wiejskich 

 Organizowanie pokazów polowych, seminariów specjalistycznych, odczytów 

 Organizowanie bibliotek specjalistycznych 

 Organizowanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami rolniczymi 

 Organizowanie i promowanie punktów usługowych w celu zaopatrywania się w środki 
produkcji i zbytu produktów pochodzących z gospodarstw swoich członków 

 Wprowadzanie nowych technik, pomnażanie ziarna siewnego (sadzeniaków)  
i ulepszanie hodowli zwierząt 

 Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych 

 Organizowanie i przeprowadzanie targów i wystaw rolnych w kraju i za granicą 

 Członkostwo w innych organizacjach, związkach, zrzeszeniach lub stowarzyszeniach, 
o ile odpowiadają interesom członków i dążą do rozwinięcia zjednoczonej Europy. 

 Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska 

 Działalność na rzecz kultury, krajoznawstwa i zachowania dziedzictwa kulturowego 
obszarów wiejskich 

 Promocja przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 

 Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób mieszkających na wsi 

 Inspirowanie tworzenia i zmiany norm prawnych dotyczących działalności w zakresie 
rolnictwa i działów gospodarski związanych z obszarami wiejskimi 

 Budowa pozytywnego wizerunku rolnika i mieszkańca obszarów wiejskich 

 Ochrona i promocja zdrowia ludności wiejskiej 

 Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkających na wsi 

 Wyrównywanie szans społecznych osób mieszkających na wsi 
 



 
 

 

17. Fundacja na Rzecz Osób Dializowanych 
 
KRS: 0000065180 
 
Cele Organizacji: 
 

 Wyposażenie Ośrodka Dializ w niezbędny sprzęt,  

 Prowadzenie działalności profilaktycznej i rehabilitacji osób dializowanych. Niesienie 
pomocy chorym po przeszczepach nerek.  

 Udzielanie pomocy finansowej i materialnej dializowanym będącym w trudnych 
sytuacjach.  

 Inspirowanie i propagowanie działań społecznych na rzecz Fundacji. 
 
Prowadzone działania: 

 Wykupienie posiłków dla chorych dializowanych.  

 Zakupienie niezbędnych środków leczniczych i opatrunkowych.  

 Udzielanie zapomóg pacjentom. 
 
 
 

18. Opolski Klub Sportowo Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących 
Cross w Opolu 
 
KRS: 0000067772 
 
Cele Organizacji: 
 

 Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji 
społecznej, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób zaliczanych do 
znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku  
i innych niepełnosprawności  

 
       

19. Polski Związek Niewidomych-Okręg Opolski 
  
KRS: 0000067813 
 
Cele Organizacji: 
 

 Praca na rzecz środowiska oraz wyznaczanie standardów funkcjonowania osób 
niewidomych i niedowidzących w Polsce.  

 Prowadzenie poradnictwa i udzielanie informacji: osobom niewidomym na temat 
rehabilitacji, leczenia, zatrudnienia, przepisów prawnych, zaopatrzenia  
w specjalistyczny sprzęt oraz rozwiązywanie różnych problemów życiowych; 
rodzicom, opiekunom i specjalistom w zakresie: wychowywania oraz kształcenia 
dzieci niewidomych i niedowidzących.  

 Szkolenie nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz instruktorów rehabilitacji i innych 
specjalistów pracujących z osobami niewidomymi i na ich rzecz.  



 
 

 Organizacja szkoleń indywidualnych i grupowych z zakresu nauki brajla, 
usprawnienia widzenia, samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz 
wykonywania czynności życia codziennego, bezwzrokowej obsługi komputera.  

 Zaopatrywanie w czasopisma i książki wydawane w brajlu, druku powiększonym i na 
nośnikach elektronicznych oraz książki mówione.  

 Rozwijanie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.  

 Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 Prowadzeni zajęć terapeutycznych dla dzieci i dorosłych. 
 

 

20. Fundacja ”PRO-LEGE” 
 
KRS: 0000068305 
 
Cele Organizacji:  
 

 Ograniczenie i zapobieganie przestępczości.  

 Poprawa bezpieczeństwa obywateli.  

 Podniesienie świadomości wiktymologicznej oraz rozbudzenie świadomości prawnej 
społeczeństwa.  

 Dążenie do wzrostu wykrywalności sprawców przestępstw. 
 
 
 

21. Triso- Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią  
 
KRS:0000072761 
        
Cele Organizacji:  
 

 Świadczenie pomocy dzieciom i młodzieży z Trisomią 21 (Zespołem Downa) i ich 
rodzinom w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, udziału w kulturze, 
rekreacji i integracji ze środowiskiem, a także zabezpieczenie potrzeb socjalnych.  

 Coroczne organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i integracyjnych dla dzieci  
i młodzieży stowarzyszenia.  

 Prowadzenie grupy wsparcia dla Rodziców najmniejszych dzieci, aby w tym 
początkowym okresie życia maluszka nie pozostawali sami.  

 Dla dzieci i młodzieży skupionych w naszym stowarzyszeniu staramy się tworzyć 
krąg przyjaciół i miejsce, w którym mogą uzyskać wszechstronną pomoc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22. Opolski Klub Karate KYOKUSHIN 
 
KRS:0000076947 
 
Cele Organizacji: 
 
Prowadzi: 
 

 Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży, 

 Świetlicę środowiskową, 

 Organizuje wypoczynek letni i zimowy, 

 Funduje stypendia uzdolnionej młodzieży, 

 Szkoli w kierunku osiągania wybitnych wyników sportowych. 
 
Opolski Klub Karate Kyokushin od 1 października 2013r. prowadzi dodatkowe zajęcia 
sportowe tj. crosstrening, latino/dance motivation (połączenie zumby i tańca), aerobik, 
pilates, tai-chi i fight-cross (połączenie treningu siłowego i wytrzymałościowego  
z elementami walki). 
Istnieje możliwość zajęć grupowych (min. 5 osób) oraz indywidualnych w godzinach 
porannych po wcześniejszej konsultacji z instruktorem. 
W klubie działa również świetlica środowiskowa dla dzieci od 6-18 lat. Jest otwarta  
od poniedziałku do piątku w godz. 1300-1700. Zajęcia organizowane przez Świetlicę  
są bezpłatne. Zadanie finansowanie jest przez Miasto Opole. 
 
 
 

23. Stowarzyszenie ”Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” 
 
KRS:0000083322 
 
Cele Organizacji: 
 

 Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób bezdomnych, biednych i samotnych  

 Organizowanie posiłków a w szczególności Wigilii dla Samotnych i Bezdomnych 

 Promocja idei niesienia pomocy osobom biednym, bezdomnym i samotnym 

 Promocja idei chrześcijańskiej pomocy określona w naukach i doktrynach Kościoła 
Rzymsko-Katolickiego. 

 Promocja darczyńców i osób fizycznych wspierających działalność stowarzyszenia. 

 Promocja i inicjowanie imprez wspierających działalność stowarzyszenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

24. Ludowy Klub Jeździecki ”Ostroga” 
 
KRS:0000084808 
 
Cele Organizacji:  
 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  

 Prowadzenie szkółki jeździeckiej oraz szkolenia jeźdźców na różnym poziomie.   

 Utrzymywanie pensjonatu dla koni.  

 Organizacja wakacji i ferii w siodle.  
 
 
 

25. Fundacja ”Małych Braci Św. Franciszka” 
 
KRS:0000093119 
 
Cele Organizacji: 
  

 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami,  

 Upowszechnianie humanitarnego stosunku do zwierząt  
 

 

 

26. Stowarzyszenie Imienia Doktora Wojciecha Grzywny 
      
KRS: 0000106211 
 
Cele Organizacji: 

 Ochrona i promocja zdrowia polegająca na podejmowaniu działań zmierzających do 
rozwijania i propagowania inicjatyw i postaw wspierających rozwój intensywnej terapii 
dziecięcej na Opolszczyźnie,  

 Upowszechnianie wiedzy w tym zakresie,   

 Wspieranie organizacyjnego i rzeczowego, oraz promocja Oddziału Intensywnej 
Terapii dla Dzieci Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 

 
 
 
 

27. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie ”Arka w Mieście” 
        
KRS: 0000113239 
 
Cele Organizacji:  
 

 Profesjonalne, dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, 
które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swoich problemów 
życiowych, w szczególności dzieciom, rodzinom wielodzietnym, niepełnym, 



 
 

niepełnosprawnym, zagrożonym demoralizacją, byłym wychowankom placówek 
opiekuńczych i wychowawczych  

 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu  
w działaniach na rzecz potrzebujących pomocy. 

 
 
 
 

28. Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku 
        
KRS: 0000131551 
 
Cele Organizacji: 
 

 Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównania szans tych rodzin i osób, 

 Działalności charytatywna, 

 Ochrona i promocja zdrowia, 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 Pomoc socjalno-zdrowotna, polegająca na umożliwieniu osobom i rodzinom żyjącym 
w niedostatku przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  
w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości oraz 
przysługujących im uprawnień,  

 Pomoc osobom pochodzenia niemieckiego, a także wszystkim innym potrzebującym, 
niezależnie od ich narodowości, rasy i wyznania. 

 
 
 

29. Klub Sportowy Unia 
      
KRS: 0000133481 
 
Cele Organizacji: 
 
Klub organizuje i przeprowadza imprezy sportowe na powietrzu, w halach dla sportowców 
zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych 
obiektów sportowych. 
 
 

30. Ludowy Klub Sportowy ” Groszmal” 
        
KRS: 0000135628 
 
Cele Organizacji:  
 

 Rozwijanie, koordynacja i kierownictwo dyscyplin sportowych uprawianych w klubie,  

 Rozwijanie kultury fizycznej wśród młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu na terenie swojego działania. 



 
 

 

31. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski 
        
KRS:0000156177 
         
Cele Organizacji:  
 

 Zrzeszanie artystów plastyków i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych z Polski  
i zagranicy.  

 Działalność na rzecz ochrony praw zawodowych, moralnych i materialnych artystów 
plastyków  

 Reprezentowanie członków ZDAP w kraju i zagranicą. 

 Prowadzenie Sali wystawienniczej.  

 Prezentacja wystaw indywidualnych artystów.  

 Organizacja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Opolu oraz corocznych 
spotkań artystów plastyków oraz na Salonie Jesiennym. 

 
 
 

32. Stowarzyszenie ”Stop Korupcji” 
          
KRS:0000158902 
 
Cele Organizacji:  
 

 Zapobieganie zjawiskom korupcji i łamaniu prawa.  

 Działalność na rzecz przejrzystości życia publicznego.  

 Propagowanie uczciwości i etycznych zasad w życiu publicznym oraz standardów 
nowoczesnego państwa prawa.  

 Współpracujemy między innymi z Transparency International Polska, Centrum 
Adama Smith'a, Association of Certified Fraud Examiners - Poland Chapter . 

 
 

33. Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu ”Uczymy Się Żyć Razem” 
           
KRS: 0000165247 
 
Cele Organizacji:  
 

 Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin 
w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji 
materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.  

 Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijania 
samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne,  

 Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób 
autystycznych, 

 Uświadamianie społeczności lokalnej, że  osoby z autyzmem są wśród nas  
i potrzebują  pomocy i zrozumienia, 



 
 

 Dzięki staraniom członków Stowarzyszenia osoby z autyzmem w województwie 
opolskim mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia, w utworzonym  
w 2005 r Centrum Edukacyjno-Terapeutyczno-Diagnostycznym w Kup 
Stowarzyszenie prowadzi: 
 Punkt diagnostyczno– konsultacyjny, w którym  zdiagnozowano już ponad 500 

osób. Z terapii  zewnętrznej korzysta obecnie ponad 60 osób z autyzmem, 
 Zespół Niepublicznych Szkół dla uczniów ze sprzężonymi niepełno 

sprawnościami, autyzmem z Przedszkolem, Szkołą Podstawowa, Gimnazjum, 
Szkołą Przysposabiająca do pracy, a od września bieżącego roku Niepubliczną 
Branżową Szkoła Specjalna I Stopnia dla uczniów z autyzmem, 

 Ze zorganizowanej i prowadzonej przez Stowarzyszenie edukacji korzysta 
obecnie 66 osób z autyzmem od 6 do 24 lat z całego województwa opolskiego,  

 Warsztaty Socjoterapeutyczne „Potrafię i Jestem Potrzebny” prowadzone od 
2008 r  Obecnie uczęszcza na te zajęcia  7 osób z autyzmem powyżej 24 roku 
życia,  

 We  wrześniu 2017 r  oddany został do użytku budynek mieszkalny z programem 
terapeutycznych dla dorosłych osób z autyzmem w Kup  przy ul. Stawowa 4. 
 Dorośli  autyści zdobywają tam praktykę w zakresie samodzielności przy 
czynnościach życiowych na miarę indywidualnych możliwości,   

 Grupa Wsparcia dla rodziców – ma na celu pomoc rodzinie w pokonywaniu  
trudności życia z osobą z autyzmem i rozwiązywaniem problemów 
emocjonalnych i organizacyjnych, 

 Usługi szkoleniowe – Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną  
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu jako jednostka szkoląca. Organizacja 
prowadzi szkolenia dla nauczycieli, specjalistów, rodziców i wolontariuszy  
w formie kursów, warsztatów, konferencji dla całych rad pedagogicznych, 
chętnych grup i osób indywidualnych, 

 Stowarzyszenie tworzy miejsca pracy – obecnie zatrudnia w zorganizowanych 
przez siebie formach 70 pracowników w tym 5 osób niepełnosprawnych i liczbę 
tą planujemy zwiększyć o aktywizację zawodową osób z autyzmem. 

 
 

34. Stowarzyszenie Parlament Dobroczynności 
        
KRS:0000175528 
 
Cele Organizacji:  
 

 Udzielanie pomocy poprzez wsparcie finansowe osobom, zorganizowanym grupom 
osób znajdujących się trudnych sytuacjach życiowych,  

 Wspieranie instytucji i innych organizacji społecznych wyspecjalizowanych  
w działaniu na rzecz niesienia pomocy ludziom w potrzebie. 
 

Działalność Stowarzyszenia obejmuje zadania w następującym zakresie: 

 Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

 Działalności charytatywnej,  

 Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  



 
 

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

 Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  

 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

 Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  
i za granicą. 

 
 

35. Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych ”To Człowiek” 
       
KRS: 0000186602 
 
Cele Organizacji: 
: 

 Zrzeszanie się organizatorów pomocy na rzecz ludzi uzależnionych oraz ich rodzin, 

 Wzajemna pomoc i rozwiązywanie problemów ludzi uzależnionych oraz ich rodzin, 

 Przeciwdziałanie patologiom, uzależnieniom oraz HIV/AIDS, 

 Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych przez choroby i obrona przed 
wykluczeniem społecznym, 

 Pomoc społeczna,  

 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
 

36. Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu – Gosławicach 
         
KRS: 0000193725 
         
Cele Organizacji: 
 

 Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami 
samorządowymi i innymi podmiotami, także zagranicznymi, 

 Udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych z ochroną środowiska, 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej 
i oświatowej oraz wychowawczej, 

 Działania na rzecz ochrony środowiska, ochrony ludności 

 Propagowanie i podtrzymywanie lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego, 
wspieranie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

37. Stowarzyszenie 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 
        
KRS: 0000203720 
        
Cele Organizacji: 
 

 Integracja na płaszczyźnie organizacyjnej, koleżeńskiej i towarzyskiej byłych 
żołnierzy zawodowych, pracowników cywilnych wojska byłych jednostek 
wchodzących w skład 10 sudeckiej dywizji zmechanizowanej, oraz sympatyków,  
a także wszystkich innych członków stowarzyszenia,  

 Kultywowanie tradycji 10 sudeckiej dywizji zmechanizowanej i jej jednostek,  

 Współpraca z jednostkami i instytucjami wojskowymi, a szczególnie kultywującymi 
tradycje 10 sudeckiej dywizji zmechanizowanej,  

 Utrzymanie więzi i popularyzacja zasług frontowych żołnierzy kombatantów,  

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,  

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  

 Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,  

 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,  

 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,  

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,  

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  

 Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,  

 Ratownictwo i ochrona praw ludności,  

 Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  
i za granicą, 

 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami. 

 

38. Fundacja na Rzecz Rozwoju Hipoterapii ”Konie Dzieciom” 
        
KRS:0000206914 
 
Cele Organizacji: 
 

 Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym głównie poprzez częściową refundację 
kosztów związanych z konną terapia ruchową prowadzoną przez Fundację, 

 Zapewnienie zajęć z hipoterapii pacjentom z upośledzeniem umysłowym lub 
upośledzeniem układu ruchu, 

 Popieranie i upowszechnianie hipoterapii, jako metody rehabilitacyjnej w wybranych 
schorzeniach u dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności u dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo, 

 Walka o prawa dzieci i osób niepełnosprawnych oraz ich społecznej akceptacji, 

 Doskonalenie wiedzy i umiejętności hipnoterapeutów, 

 Objęcie hipoterapią jak największej ilości pacjentów jej potrzebujących, 

 Troska o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych. 



 
 

39. Uczniowski Klub Sportowy „START” 
       
KRS: 0000208581 
 
Cele Organizacji: 
 

 Aktywne oddziaływanie na młodzież z terenu miasta Opola i okolic poprzez 
planowanie i organizowanie życia sportowego 

 Uczestniczenie w zawodach sportowych w kraju i za granicą 

 Propagowanie aktywnego wypoczynku oraz rozwiązywanie problemów 
osobowościowych, 

 Organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych oraz innych imprez, 

 Organizowanie szkoleń i doskonalenie zawodników, 

 Doskonalenie kadry instruktorsko-trenerskiej, 

 Prowadzenie treningów pływackich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 
 

40. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego ”Chciej 
Chcieć” 
      
KRS:0000210173 
     
Cele Organizacji:  
 

 Działalność wspomagająca integrację społeczną oraz rozwój społeczny, a także 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w duchu wartości 
chrześcijańskich,  

 Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

 Kształtowanie tożsamości środowiskowej oraz podtrzymywanie tradycji lokalnej,  

 Działalność kulturalna, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza,  

 Promocja nauki,  

 Animacja społeczno-kulturalna,  

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  

 Organizacja wypoczynku i rekreacji,  

 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - w szczególności z potrzebami specjalnymi,  

 Promocja zdrowia,  

 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,  

 Wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  

 Profilaktyka uzależnień oraz wykluczeniu społecznemu,  

 Pomoc społeczna, w tym wyrównywanie szans osób i rodzin w trudnej sytuacji 
życiowej,  

 Działalność charytatywna. Cele stowarzyszenia ukierunkowane są w szczególności 
na dzieci i młodzież. 

 
 
 



 
 

41. Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia 
       
KRS: 0000210621 
  
Cele Organizacji:  
 

 Organizowanie polsko-serbołużyckiego dialogu, spotkań i działań dla 
upowszechnienia wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym obu narodów,  

 Inicjowanie wszelakich rodzajów współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, 
oświatowymi, artystycznymi, politycznymi i religijnymi,  

 propagowanie i wspieranie współpracy gospodarczej,  

 sprzyjanie rozwojowi turystyki, pomoc szkolnictwu serbołużyckiemu na Łużycach,  

 propagowanie nauki języków łużyckich i badań sorabistycznych w Polsce oraz 
znajomości języka polskiego wśród Serbołużyczan.  

 
Stowarzyszenie przejęło organizację odbywających się w Opolu od 1999 r. Dni Łużyckich. 
Wydaje ukazujący się od roku 2001 rocznik naukowy "Pro Lusatia”. 
 
 
 
 
 

42. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży ”Serce dla Serca” 
       
KRS: 0000213456 
 
Cele Organizacji: 

 

 Niesienie pomocy społecznej dzieciom i młodzieży z rodzin problemowych, 
wielodzietnych, z rodzin niepełnych, a w razie potrzeby udzielanie pomocy dzieciom 
i młodzieży zaniedbanym wychowawczo. 

 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego zarejestrowaną pod Nr 1 w Polsce pod 
nazwą Świetlica środowiskowa „Serce dla Serca”, która jest niepubliczną placówką 
opiekuńczo - wychowawczą dziennego wsparcia i swoją działalnością pomaga 
dzieciom, młodzieży (tym samym rodzicom) przede wszystkim w pokonywaniu 
trudności szkolnych i organizowaniu wolnego czasu oraz realizuje program 
profilaktyczny. Wychowanie w świetlicy środowiskowej opiera się na zasadach etyki 
oraz uniwersalnych wartościach, i ma na celu przygotowanie wychowanków i ich 
rodziców do właściwego i pełnego udziału w życiu społecznym na miarę ich 
indywidualnych możliwości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

43. Stowarzyszenie ”Kochanowski” 
       
KRS: 0000222814 
      
Cele Organizacji: 
 

 Dbałość o miejsce i rangę kultury wysokiej, szczególnie kultury teatralnej w życiu 
społecznym, 

 Inspirowanie działań kulturalno-twórczych i edukacyjnych, 

 Upowszechnianie narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz 
współczesnych wartości kultury światowej, 

 Obrona wartości kultury wysokiej w życiu społecznym, 

 Inspirowanie rozwoju integracji społeczeństwa (na poziomie lokalnym, 
ponadregionalnym i międzynarodowym) poprzez uczestnictwo w zdarzeniach 
kulturalnych, 

 Rozwój współpracy z dziennikarzami działów kultury, w mediach lokalnych, 
regionalnych i ogólnopolskich. 

 
 

44. Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 

 
KRS: 0000224452 
 
Cele Organizacji: 
 

 Współdziałanie w pracach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, zmierzających 
do upowszechnienia wiedzy z zakresu historii Śląska Opolskiego, w tym szczególnie 
dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach oraz losów jeńców wojennych w czasie 
II wojny światowej, w tym szczególnie jeńców polskich oraz kształtowania 
świadomości historycznej, postaw patriotycznych i obywatelskich u odbiorców, 

 Otaczanie opieką Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 

 Występowanie wobec administracji rządowej i samorządowej w istotnych sprawach 
mających na celu dobro muzeum, 

 Wspieranie statutowej działalności muzeum w sferze naukowo-badawczej, 
dokumentacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej oraz wystawienniczej, 

 Promowanie działalności muzeum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

45. Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego 
      
KRS: 0000227281 
 
Cele Organizacji: 
 

 Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 
dyrektorami i nauczycielami, a także uczniami i rodzicami stowarzyszonych szkół 
w aspekcie podnoszenia poziomów nauczania i wychowywania w placówkach 
regionu opolskiego, 

 Upowszechnienie idei nowatorstwa pedagogicznego, pobudzanie pedagogów do 
twórczej zaangażowanej pracy, permanentnego doskonalenia zawodowego  
w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji społecznej szkoły i nauczyciela. 

 Wzmacnianie podstaw w organizacyjno-ekonomicznych i prawnych dla pożądanych 
inicjatyw oświatowych a w szczególności: projektowania i wdrażania innowacji 
pedagogicznych w zakresie nauczania i wychowania, tworzenia szkół i klas, 
wypracowania skutecznych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli, uczniów  
i szkół. 

 Upowszechnianie efektów pracy podejmowanych przez SSI działań innowacyjno–
wdrożeniowych w zakresie treści, metod i form kształcenia, a także wyników 
nauczania i wychowania poprzez: spotkania analityczno-dyskusyjne, regionalne 
konferencje szkoleniowe, sesje popularno-naukowe, badanie wyników nauczania 

 
 

46. Fundacja ”Sport i Oświata to Dobra Lokata” 
      
KRS:0000227496 
      
Cele Organizacji: 
  

 Wspieranie organizacyjne i finansowe działalności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Opolu w zakresie realizowanych zadań edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych oraz integracji ze środowiskiem lokalnym, 

 Popularyzacja i upowszechnianie tradycji szkoły, idei olimpijskich wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym  
i uzależnieniom 

 Wspieranie uzdolnionych i utalentowanych uczniów szkoły nr 2 przez udzielanie 
pomocy materialnej 

 Wspieranie działań szkoły w organizacji pozaszkolnych zajęć rekreacyjno–
sportowych 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

47. Piastun - Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
   
KRS: 0000238861 
 
Cele Organizacji: 
 

 Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży,  

 Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach losowych,  

 Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, niepełnych i ubogich, 

 Działalność w zakresie edukacji, oświaty, wychowania i aktywnego wypoczynku, 

 Działalność na rzecz integracji europejskiej dzieci i młodzieży, 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, 

 Działalność na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży zintegrowanego ze środowiskiem 
naturalnym i dziedzictwem kulturowym Polski, 

 Wspieranie rozwoju nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
różnych środowisk społecznych, 

 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej, 

 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

 Działalność w obszarze kultury, sportu, turystyki i rekreacji dzieci i młodzieży różnych 
środowisk społecznych z Polski oraz innych krajów europejskich, 

 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży o pochodzeniu Polskim, mieszkającej poza 
granicami RP,  

 Działalność na rzecz integracji krajów Europy wschodniej z unią europejską  
w obszarze współpracy młodzieży oraz kształcenia wspólnych europejskich elit 
młodzieżowych gotowych do działań na rzecz demokracji i społeczeństwa 
obywatelskiego, 

 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej młodzieży i ludzi starszych, ich 
aktywizacja w zakresie wspólnych działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, 
kształcenie w środowiskach młodzieżowych potrzeby i chęci współpracy z ludźmi 
starszymi. 

 
 

48. Domowe Hospicjum Dla Dzieci w Opolu 
  
KRS:0000245423 
  
Cele Organizacji: 
 

 Organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze 
schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami w ich domach na terenie Opola  
i w promieniu do 100 km. Opieka obejmuje pomoc medyczną, psychologiczną, 
socjalną i duchową oraz wsparcie w żałobie,  

 Pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiająca im 
sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansowa dla rodzin w okresie żałoby,  

 Organizowanie i finansowanie programu wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin  
w ramach Hospicjum Perinatalnego. 

 

 
 



 
 

49. Fundacja ”Bądź Dobroczyńcą” 
     
KRS: 0000246671 
 
Cele Organizacji: 
 

 Prowadzenie w Opolu Punktu porad specjalistycznych – poradnię, dwie placówki 
wsparcia dziennego ( pozaszkolna forma pomocy dziecku i rodzinie) oraz Klub 
Seniora S.O.W.A działalność wspomagająca środowiska rodzinne w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne i prawne,  

 Działalność mającą na celu rozwój rodzicielstwa zastępczego,  

 Działalność z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez 
zatrudnienia,  

 Działalność z zakresu integracji dzieci i młodzieży,  

 Doradztwo zawodowe i edukacyjne dla młodzieży,  

 Działalność z zakresu integracji i aktywizacji seniorów. 
 
 

50. Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Opolskiej ”CRUX” 
     
KRS: 0000248126 
 
Cele Organizacji: 
 
Propagowanie i wspieranie wszelkich działań własnych, swoich członków oraz osób trzecich 
w zakresie: 

 Rozwoju katedry opolskiej oraz prowadzonej w niej działalności duszpasterskiej, 

 Renowacji i konserwacji katedry oraz bieżącego utrzymania jej w dobrym stanie 
technicznym, 

 Upowszechniania wiedzy o katedrze, jej historii i tradycji oraz o osobach 
prowadzących w przeszłości w jej murach działalność duszpasterską, 

 Pielęgnowania tradycji działalności duszpasterskiej katedry, 

 Zrzeszania się osób – organizatorów wszelkiej pomocy na rzecz katedry, 

 Niesienia pomocy ludziom potrzebującym, 

 Działalności pożytku publicznego, w szczególności działalności charytatywnej, 

 Współdziałania z organizacjami, których cele są zbieżne ze statutowymi celami 
Stowarzyszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

51. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ”Horyzonty” 
    
KRS: 0000250396 
 
Cele Organizacji: 
 

 Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, którego 
celem jest przybliżanie mieszkańcom województwa opolskiego priorytetów polskiej 
polityki zagranicznej oraz wzmacnianie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, 
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami 
edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje 
szeroko rozumianą współpracę międzynarodową,  

 Prowadzenie szkoły liderów pn. Collegium Nobilium Opoliense.  

 Promocja innych działań np. idei rad dzielnic, honorowego krwiodawstwa, działań 
edukacyjnych, samorządowych oraz charytatywnych. 

 
 

 
52. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Ukraina ”Nadwórna” 
      
KRS: 0000259774 
   
Cele Organizacji: 
 

 Opracowywanie programów działań oraz kształtowanie postaw przyczyniających się 
do rozwoju i budowania dobrosąsiedzkich stosunków, współpracy i przyjaźni na 
zasadach równości, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku między 
społeczeństwem polskim i ukraińskim, Polakami tam zamieszkującymi oraz 
mniejszością ukraińską zamieszkałą w Polsce, 

 Praca na rzecz wzajemnego zrozumienia, lepszego poznania i zbliżenia 
mieszkańców Polski i Ukrainy, rozpowszechnianie rzetelnej informacji wiedzy  
o historii, tradycjach, kulturze, gospodarce i dniu teraźniejszym naszych państw  
i narodów, 

 Promowanie i wspieranie współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej między 
Polską a Ukrainą, podmiotami gospodarczymi i osobami, ukazywanie tej współpracy 
i wzajemnych korzyści dla bieżących interesów i rozwoju gospodarczego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

53. Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji 
      
KRS: 0000273196 
 
Cele Organizacji: 
      
Udzielanie specjalistycznej pomocy w rehabilitacji i leczeniu osób chorych  
i niepełnosprawnych.  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

 Organizację i finansowanie szeroko pojętej rehabilitacji osób chorych  
i niepełnosprawnych; w tym wypożyczanie i udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego 
oraz medycznego, 

 Organizację i finansowanie opieki i opieki medycznej osobom chorym  
i niepełnosprawnym,  

 Integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,  

 Współpracę ze środowiskiem naukowym, terapeutycznym i medycznym,  

 Współpracę z organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą,  
które w swoich programach mają cele zbliżone z celami Stowarzyszenia,  

 Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz innych osób 
zainteresowanych jego działalnością,  

 Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 
doświadczeń w dziedzinie dotyczącej metod fizjoterapeutycznych. 

 
 

54. Polski Związek Krótkofalowców, Oddział Terenowy nr 11 w Opolu 
    
KRS:0000274581 
   
Cele Organizacji: 
 

 Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty  
i wychowania, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 
ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, działań na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,  

 Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Polski, 

 Organizacje czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 Obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie 
urządzeń radiowych i systemów antenowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

55. Caritas Diecezji Opolskiej  
     
KRS:0000290982 
 
Cele Organizacji:  
 

 Spełnianie, w sposób zbiorowy i uporządkowany, posługi miłości bliźniego, należącej 
obok głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, do istotnych zadań 
Kościoła partykularnego.  

 Prowadzenie oraz kierowanie działalnością charytatywną na terenie diecezji 
opolskiej.  

 Organizowanie formacji duchowej i edukacji dla pracowników i wolontariuszy Caritas. 
Promocja i organizacja wolontariatu.  

 Prowadzenie działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, opieki, wychowania 
i edukacji, pomocy społecznej i przeciwdziałania problemom socjalnym.  

 Organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom 
potrzebującym.  

 Organizowanie różnych form wypoczynku dla osób we wszystkich grupach 
wiekowych, zwłaszcza środowisk zagrożonych marginalizacją.  

 Tworzenie placówek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych 
oraz przeżywających inne trudności. 

 
 

56. Fundacja Fioletowy Pies 
 
KRS:0000296955 
 
Cele Organizacji: 
 

 Pomoc bezdomnym zwierzętom,  

 Opieka nad bezdomnymi psami i kotami, porzuconymi przez swoich 
dotychczasowych opiekunów, skrzywdzonymi, odebranymi w drodze interwencji. 
Zwierzęta znajdują opiekę w domach tymczasowych, gdzie są leczone, przechodzą 
rekonwalescencję i przygotowywane są do adopcji,  

 Podejmowanie interwencji i kontroli warunków utrzymania zwierząt w walce o ich 
lepszy byt,  

 Propagowanie kastracji, w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt,  

 Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem odpowiedzialnej opieki nad czworonogami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

57. Fundacja ”Azyl Nadziei” Dla Zwierząt Potrzebujących Pomocy 
 
KRS:0000297407 
   
Cele Organizacji:  
 

 Leczenie, odrobaczanie, odpchlanie, szczepienie i sterylizowanie zwierząt 
bezpańskich,  

 Ratowanie życia zwierząt porzuconych i pokrzywdzonych przez los,  

 Poszukiwania domów i opiekunów dla potrzebujących zwierząt. 
 
 

58. Stowarzyszenie Immaculata 
    
KRS: 0000299839 
 
Cele Organizacji: 
 

 Organizacja zajęć rekreacyjnych, gier i zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, 
sportowych, sekcji gry na gitarze, pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz 
indywidualnych korepetycji z wielu przedmiotów,  

 Pomoc pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, 

 Prowadzenie akcji w okresie ferii zimowych: „Zima w Mieście”, akcji w okresie 
wakacyjnym: akcja półkolonijna „Nieobozowe lato” oraz obóz profilaktyczny Saperzy 
Pokoju”, imprezy okolicznościowych jak: Wigilia, Mikołajki, Dzień Dziecka, Piknik 
Rodzinny, Dzień Patrona, śniadanie wielkanocne itd. 

 
 

59. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży ”Józef”  
      
KRS: 0000299861 
  
Cele Organizacji:  
 

 Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży,  

 Organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 Działania edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze mające na celu zapobieganie 
patologiom społecznym,  

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  

 Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży myślenia i zachowania spójnego  
z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

60. Fundacja Synergia  
   
KRS: 0000311828 
 
Cele Organizacji:  
 

 Prowadzenie działalności ukierunkowanej na potrzeby osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych,  

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ochrona i promocja zdrowia,  

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ,nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 
 
 

61. Fundacja ”Prodeste” 
     
KRS: 0000316914 
 

Cele Organizacji: 
 

 Prowadzenie wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin,  

 Organizacja warsztatów, wyjazdów diagnostycznych, coachingu dla osób  
z autyzmem, zajęć terapeutycznych, pozalekcyjnych i korepetycji,  

 Prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych. 
 

62. Horyzont- Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
   
KRS: 0000326644 
   
Cele Organizacji: 
 

 Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela,  
w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, 

 Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym 
poradnictwie obywatelskim, 

 Popularyzowanie wiedzy o sposobach wykorzystywania osiągnięć nowych 
technologii zarówno w życiu codziennym, jaki i w działalności profesjonalnej, 

 Organizowanie i wspieranie różnych form aktywnego wypoczynku, połączonego 
z poszerzaniem wiedzy o nowych technologiach i umiejętności ich wykorzystywania, 

 Oświata i wychowanie w zakresie nowych technologii – ze szczególnym 
uwzględnieniem robotyki i informatyki, 

 Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, 

 Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność 
naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej  
i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, 

 Promocja i organizacja wolontariatu. 



 
 

63. Stowarzyszenie ”Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” 
 
KRS:0000326670 
 
Cele Organizacji: 
 

 Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności artystycznej,  

 Ochrona i promocja kulturowego dziedzictwa miasta i regionu, 

 Podejmowanie i wspieranie prorozwojowych inicjatyw w Opolu i w regionie,  

 Kształtowanie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego,  

 Kształtowanie twórczych i obywatelskich postaw wśród dzieci i młodzieży,  

 Ochrona praw człowieka i obywatela, 

 Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej,  

 Promocja społeczna aktywności kulturalnej i ekologicznej,  

 Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno–kulturalnym,  

 Propagowanie i umacnianie kulturowych podstaw społeczeństwa europejskiego, 
zgodnych z ideami Unii Europejskiej: m. in. upowszechnianie postaw i idei tolerancji, 
szerzenie pluralizmu kulturowego,  

 Promocja i organizacja wolontariatu,  

 Przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim patologiom społecznym,  

 Działalność wspomagająca i promująca rozwój wspólnot lokalnych,  

 Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami,  

 Nauka i edukacja,  

 Turystyka i krajoznawstwo,  

 Świadczenie szeroko pojętej pomocy w szczególności osobom w wieku podeszłym, 
starczym i sędziwym,  

 Podtrzymywanie aktywności osób w wieku podeszłym, starczym i sędziwym w życiu 
społecznym i kulturalnym. 

 
 

64. Quisisana  
  
KRS:0000331872 
 
Cele Organizacji: 
 

 Propagowanie zdrowego stylu życia oraz niesienie pomocy osobom potrzebującym, 
kompleksowa pomoc psychologiczna, terapeutyczna, psychoterapeutyczna, 
psychiatryczna oraz prawna,  

 Profilaktyka w zakresie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem 
zdrowia psychicznego,  

 Gromadzenie środków i zasobów materialnych w ich utrzymanie 

 Wspieranie działań stowarzyszenia oraz jego placówek. 
 
 
 
 
 



 
 

65. Stowarzyszenie ”OKS Odra” Opole 
  
KRS: 0000336639 
 
Cele Organizacji: 
 

 Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego, organizowanie meczów, obozów, 
zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach,  

 Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej,  

 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży. 
 
 

66. Uczniowski Klub Sportowy ”OKAY” 
 
KRS: 0000342253 
 
Cel Organizacji: 
 

 Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, prowadzenie 
wyczynowego szkolenia w judo grup młodzieżowych,  

 Organizowanie zawodów sportowych, różnych form współzawodnictwa sportowego, 
wyjazdów na turnieje i zawody,  

 Działania na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form 
wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci organizacji obozów sportowych,  

 Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  

 Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji 
życiowej,  

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym. 
 
 

67. Fundacja Instytut Rozwoju ”Infinitas” 
 
KRS:0000345122 
 
Cel organizacji: 
 

 Inicjowanie, finansowanie i wspieranie i prowadzenie szeroko pojętej edukacji  
i działalności wychowawczej, 

 Propagowanie i wspieranie szeroko rozumianych form rozwoju osobistego, 
budowania kompetencji i profesjonalizacji,  

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu braku dostępu do 
nowoczesnych systemów kształcenia i edukacji,  

 Upowszechnianie wykorzystania nowych technologii w pracy organizacji 
społecznych i zawodowych, 

 Promowanie ekologii i zdrowego stylu życia. 

 Prowadzenie swojej działalności zgodnie z kierunkami wyznaczanymi przez 
ekonomię społeczną. 

 
 



 
 

68. Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-             
Gospodarczych ”Razem- A -Nie- Osobno”-”Rano” 
 
KRS: 0000348618 
 
Cel organizacji: 
 

 Rozwój partnerstwa lokalnego i poprawa życia mieszkańców,  

 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,  

 Promocja norm życia społecznego i gospodarczego,  

 Integracji europejskiej,  

 Promocja równych szans na rynku pracy, 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu,  

 Wspieranie aktywności zawodowej,  

 Integracja, aktywizacja młodzieży,  

 Wsparcie instytucji rynku pracy,  

 Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych,  

 Wspieranie przedsiębiorczości, inicjatyw indywidualnych,  

 Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich,  

 Inicjatywy z zakresu pomocy społecznej i integracji,  

 Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji,  

 Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom,  

 Wspomaganie rozwoju wspólnot lokalnych,  

 Ochrona praw człowieka, konsumentów,  

 Działalność na rzecz rodziny i dziecka, kombatantów represjonowanych, praw kobiet 
i mężczyzn,  

 Promocja polski za granicą,  

 Budowanie społeczeństwa informacyjnego,  

 Działalność w zakresie nauki i wychowania, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego,  

 Wdrażanie kształcenia ustawicznego,  

 Realizacja kursów i szkoleń, rozwój lokalnych zasobów ludzkich,  

 Zmniejszanie nierówności w upowszechnianiu usług edukacyjnych,  

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  

 Promowanie zdrowego trybu życia,  

 Organizacja imprez i wypoczynku,  

 Rozwój turystyki i krajoznawstwa i działalność na rzecz ekologii, zwierząt,  

 Pomoc ofiarom katastrof, klęsk, konfliktów i wojen 

 Działalność charytatywna i organizacja wolontariatu,  

 Prowadzenie przedsiębiorstw ekonomii społecznej; przedsiębiorstw społecznych, 
zakładów aktywizacji zawodowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

69. Fundacja ”KRAKOFFSKA 36” 
  
KRS: 0000364991 
 
Cele Organizacji: 
 

 Pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

 Działalność charytatywna, 

 Działalność na rzecz mniejszości narodowych, 

 Ochrona i promocja zdrowia, 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 Działalność w zakresie zwalczania bezrobocia, 

 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  
i zagrożonych zwolnieniem z pracy a także przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego, 

 Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn, 

 Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości społecznej oraz wspólnot  
i społeczności lokalnych, 

 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

 Działalność badawcza, 

 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

 Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

 Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działalność wspomagające rozwój demokracji, 

 Promocja i organizacja wolontariatu. 
 
 

70. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu 
 
KRS: 0000367877 
 
Cele Organizacji: 
  

 Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego 
społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutkach oraz samokontroli, 
poprzez działalność wydawnicza, szkolenia, turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe, 
prasę, radio, telewizję, internet., 

 Integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez pomoc, życzliwość  
i koleżeństwo, poprzez spotkania, organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, 
zabawy i imprez kulturalnych,  

 Organizowanie uroczystości jubileuszowych jak światowego dnia walki z cukrzyca, 
udzielanie diabetykom w miarę możliwości pomocy materialnej i sprzętowej. 

 
 



 
 

71. Fundacja Football Academy Group 
 
KRS: 0000374155 
 
Cele Organizacji: 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez promocje wszelkich form aktywności 
ruchowej, 

 Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie inicjatyw 
na rzecz rozwoju kultury i sportu, 

 Prowadzenie działalności społecznie użytecznych w sferze zadań publicznych na 
rzecz ogółu społeczności, 

 Wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 
społecznościami. 

 

72. Fundacja Dłonie i Serca 
 
KRS: 0000381655 
Cele Organizacji: 

 Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym przewlekle, nieuleczalnie, 

 wymagającym rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

 Udzielanie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym, 
opiekuńczym, 

 Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki 
zdrowotnej. 

 
73. Fundacja H2O 
KRS: 0000388128 
Cele Organizacji: 
 

 Upowszechnianie aktywnego stylu życia, 

 Promowanie idei -"aktywny człowiek - zdrowy człowiek", 

 Upowszechnianie aktywności fizyczne, sportu, turystyki i edukacji, rekreacji 
ruchowej, 

 Propagowanie aktywnego udziału obywateli w życiu społecznym–rozwijanie 
aktywnych postaw obywatelskich - rozwój demokracji, 

 Promowanie idei wolontariatu, 

 Promowanie kajakarstwa, jako sportu przyjaznego środowisku naturalnemu, 

 Integrowanie różnych środowisk lokalnych (wspólnot i społeczności) w zakresie 
aktywności fizycznej, 

 Kształtowanie zdrowia psychicznego i fizycznego społeczeństwa - 
Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez upowszechnianie 
rekreacyjnosportowych oraz turystycznych form spędzania wolnego czasu, 

 Wspieranie działalności oświatowo - wychowawczej oraz prozdrowotnej, 
wspierającej rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, młodzieży i osób dorosłych  
w zakresie kultury fizycznej. 
 

 



 
 

74. Towarzystwo SOS Dla Zwierząt w Polsce 
KRS:0000393976 
Cele organizacji: 
 

 Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających skutecznej 

 Ochrona zwierząt i humanitarnego ich traktowania, 

 Upowszechnianie zgodne z obowiązującym prawem wiedzy o prawach zwierząt,  

 Przyczynianie się do skutecznej ochrony zwierząt,  

 Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek organizacyjnych,  
które podejmują takie działania. 

 
 

75. Fundacja Harmonia Życia  
KRS: 0000409953 
Cele Organizacji: 

 Działalność na rzecz ochrony zdrowia dziecka nienarodzonego i kobiety ciężarnej, 

 Działalność na rzecz dzieci z rodzin rozbitych, niepełnych, dzieci z domu dziecka  
i innych jednostek pomocy społecznej,  

 Działalność na rzecz profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży i dorosłych,  

 Działalność na rzecz osób umierających, pozostających w śpiączce lub w innych 
stanach ograniczonej aktywności fizycznej lub psychicznej,  

 Działalność na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

 Działalność na rzecz osób starszych, integracji społecznej, 

 Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i promocji wsi,  

 Działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na rzecz sprawców  
i ofiar przestępstw, przemocy, 

 Kształcenie wzorców psychologicznych, modeli, postaw i zachowań społecznych  
u dzieci, młodzieży i dorosłych,  

 Działalność społeczna, oświatowa, naukowa, kulturalna, sportowa, samopomocowa, 
na rzecz środowiska i opieki społecznej, na rzecz sportu i rekreacji,  

 Działalność mediacyjna, szkoleniowa, doradcza, turystyczna, wydawnicza  
i poligraficzna, psychologiczna, parapsychologiczna i prawna, 

 Działania na rzecz integracji środowiska, na rzecz rodzin dotkniętych uzależnieniem, 
mniejszości narodowych i etnicznych, 

 Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, 

 Organizacja wolontariatu, warsztatów, kursów, szkoleń koncertów, 

 Działalność na rzecz osób pokrzywdzonych przez los i w wypadkach drogowych,  
na rzecz ochrony zwierząt, 

 Pośrednictwo pracy, 

 Rehabilitacja społeczna i zawodowa, 

 Opieka nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi  
i innymi grupami społecznymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, udzielanie im 
wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i socjalnej, z 
wyłączeniem pomocy materialnej, 

 Pomoc penitencjarna i postpenitencjarna osobom pozbawionym wolości, zwalnianym 
z zakładów i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, 

 Przeciwdziałanie, profilaktyka i rozwiazywanie problemów alkoholowych  
i narkomanii, 

 Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości. 



 
 

76. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Opolski 
 
KRS: 0000447112 
 
Cele Organizacji:  
 

 Prowadzenie szerokiej działalności dobroczynnej w szczególności nakierowanej na 
pomaganie w rozwoju indywidualnych osób jak również całych społeczeństw  
w Polsce jak i za granicą, 

 Prowadzenie pomocy w zapewnieniu zdrowia, edukacji, żywności oraz promowaniu 
i stymulowaniu przedsiębiorczości, 

 Przeciwdziałanie patologiom społecznym mając na uwadze godność każdej osoby 
ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonanie. 
 

 

 77. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 
 
KRS: 0000483344 
 
Cele Organizacji: 
 

 Udzielanie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, 

 Udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom 
bezdomnym i bezrobotnym, 

 Udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 Prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii – psychiatrycznej, psychologicznej, 
zajęciowej i arteterapii. 

 Prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej niezbędnej do 
uzyskania i/ lub utrzymania zatrudnienia przez osoby z zaburzeniami psychicznymi 
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego na rzecz 
osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia, 

 Prowadzenie zatrudnienia i pośrednictwa pracy osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego w tym zakresie, 

 Prowadzenie edukacji na temat zdrowia psychicznego i jego zaburzeń, 

 Prowadzenie szkoleń, kursów oraz działalności dydaktycznej dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi. 

 Prowadzenie szkoleń, kursów oraz działalności dydaktycznej dla osób pracujących  
z osobami z zaburzeniami psychicznymi, studentów i wolontariuszy, 

 Prowadzenie działalności badawczej i naukowej dotyczącej leczenia, terapii i różnych 
aspektów funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 Prowadzenie działań integracyjnych, 

 Prowadzenie działań promujących zdrowie psychiczne, 

 Prowadzenie działań promujących zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 Prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz stowarzyszenia. 
 
 
 



 
 

78. Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego ”Ludzki Gest” 
KRS:0000538628 
Cele Organizacji: 
 
Głównym celem Fundacji jest pomaganie dzieciom i młodym ludziom, którzy potrzebują 
pomocy. Fundacja swoją pomoc kieruje do osób w wieku do 21 lat. 
Niesie pomoc z zakresu: 

 Dopłat do operacji, 

 Dopłat do zakupu leków, 

 Dopłat do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

 Dopłat do zakupu środków higienicznych, 

 Dopłat do rehabilitacji, 

 Dopłat do turnusu rehabilitacyjnego oraz innych świadczeń związanych z poprawą 
życia dzieci chorych, 

 Wspiera również dzieci zdolne, 

Fundacja kształtuje pożądane postawy wśród dzieci i młodzieży poprzez wspieranie ich 
rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej. 
 

79. Bluesopole 
KRS: 00005595588 
Cele Organizacji: 
 

 Działalność oświatowa i kulturalna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku,  
w obszarze upowszechniania i propagowania muzyki bluesowej w Opolu na rzecz 
społeczności lokalnej,  

 Wspieranie aktywności muzycznej dorosłych i osób starszych,  

 Umożliwienie realizacji muzycznych pasji niezależnie od wieku. 
 
 

80. Fundacja Excalibur 
KRS: 0000567719 
Cele organizacji: 
 

 Prowadzenie działalności pożytku publicznego w dziedzinie propagowania zdrowego 
stylu życia oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłego 
społeczeństwa, a także wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska, 

 Udzielenie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazie kręgosłupa, osobom 
niepełnosprawnym i poważnie, przewlekle chorym a w szczególności pomoc  
w finansowaniu rehabilitacji fizycznej i leczenia w kraju i zagranica, 

 Udzielanie pomocy finansowej osobom po urazie kręgosłupa, osobom 
niepełnosprawnym i poważnie, przewlekle chorym oraz rodzinom osób po urazie 
kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych, 

 Upowszechnianie i rozwój sportu, kultury fizycznej, rekreacji i kultury sportowej osób 
niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych oraz ich rodzin we wszelkich jego 
formach i rodzajach, 

 Udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie pomocy społecznej osobom prywatnym  
i ich rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej. 

 



 
 

81. Opolska Fundacja Młodych BOTA FE 
 
KRS: 0000579694 
 
Cele Organizacji: 
 

 Zorganizowanie Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Opolskiej, 

 Wspieranie działalności formacyjno- wychowawczej dzieci i młodzieży, 

 Prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie wszechstronnego wspierania 
dzieci i młodzieży w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym, 

 Działalność charytatywna. 
 
 

82. Opolska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu ”IMPULS” 
 
KRS:0000598423 
 
Cele Organizacji: 
 

 Wspieranie, rozwój oraz promocja sportu i kultury fizycznej, szczególnie pływania, 
poprzez promocje i pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych 
sportowo. 

 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu 
i kultury fizycznej,  

 Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej. i sportu, a w szczególności 
pływania, jako przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

 Promocja i organizowanie wolontariatu, 

 Rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno-sportowej, 

 Udzielanie pomocy materialnej i finansowej klubom i organizacjom sportowym 
realizującym cele zbieżne z celami fundacji oraz ich promocja, 

 Udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się  
z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, 

 Udzielanie pomocy zwrotnej i bezzwrotnej dla jednostek organizacyjnych kultury 
fizycznej realizujących cele zbieżne z celami fundacji, 

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie 
sportu i rekreacji, 

 Wytwarzanie i rozprowadzanie materiałów promocyjnych, znaczków, symboli, 
gadżetów związanych z działalnością fundacji lub innych przedmiotów wspierających 
działania, 

 Promocja młodych zawodników szczególnie pływaków, 

 Działalność charytatywna. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

83. Fundacja EMS PL 
 
KRS:0000621717 
 
Cele Organizacji: 
 

 Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  
i za granica, 

 Ochrona i promocja zdrowia, 

 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

 Nabór i szkolenie kadry ratowniczej, 

 Działalność w zakresie ochrony przyrody, 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 Działalność charytatywna, 

 Działalność opiekuńcza, kulturalna, naukowa, badawczo-rozwojowa, sportowa  
i turystyczna, z przeznaczeniem na realizacje ich celów statutowych, 

 Promocja i organizacja wolontariatu, 

 Współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem i ochrona 
ludności, 

 Nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o takim 
samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granica, 

 Współpraca w zakresie wyżej wymienionych celów z wszystkimi organami 
administracji, jednostkami samorządu terytorialnego, oraz ich stowarzyszeniami, 
organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz służbami publicznymi. 

 

 
84. Uczniowski Klub Sportowy ”TROLIK” 
 
KRS: 0000628318 
 
Cele Organizacji: 
 

 Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży 
szkolnej, 

 Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie 
swego działania, 

 Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

 Pomoc osobom niepełnosprawnym, 

 Działalność na rzecz ochrony środowiska, 

 Współpraca międzynarodowa, 

 Promocja miasta Opola, 

 Zagospodarowywanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z dala od alkoholu i używek, 

 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
 
 
 
 



 
 

85. Stowarzyszenie Klub Sportowy Orzeł Opole 
 
KRS: 0000642011 
 
Cele Organizacji: 
 

 Prowadzenie działalności związanej z rozwojem społeczeństwa miasta Opola  
i województwa opolskiego, 

 Krzewienie oraz upowszechnianie sportu, rekreacji i kultury fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

 Działalność na rzecz integracji społeczeństwa oraz rozwijania kontaktów  
i współpracy pomiędzy społeczeństwami na terenie działania klubu 

 Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczna i sport,  

 Organizowanie zajęć sportowych dla wszystkich kategorii wiekowych  
w różnorodnych formach aktywności ruchowej związanych z uprawianiem sportu, 
grami i zabawami dostosowanymi do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,  
w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 

 Promocja miasta Opola i województwa opolskiego w kraju i za granica. 
 
 
 

86. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej 
 
KRS: 0000647538 
 
Cele Organizacji: 
 

 Prowadzenie działalności pożytku publicznego, edukacyjnej, duszpasterskiej, 
organizacyjnej, koncertowej i promocyjnej w obszarze wyższej kultury muzycznej, 

 Organizowanie edukacji wychowania za pomocą muzyki, 

 Wspieranie działalności artystycznej w zakresie uprawiania muzyki chóralnej przez 
Chóry działające przy i na rzecz DIMK, 

 Promowanie młodych talentów muzycznych, 

 Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 


