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A POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYZATA
1 CIKKELY
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Polgári Társulás neve : PRO SCHOLA ET IUVENTA
2. Székhely
3. Forma

: Dunajský rad u. 138, Kravany nad Dunajom, ISZ 946 36,
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG
: Polgári Társulás (a továbbiakban csak Társulás a Tt. 83/1990 sz. törvénye és
a későbbi kiegészítések és változások értelmében)

2 CIKKELY
CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGE
2. A Társulás a céljai elérése érdekében főleg a következő tevékenységeket valósítja meg, illetve
támogatja :
a./ információs és kommunikációs központ létrehozása, az információs és tanácsadói szolgáltatások
javítása és fejlesztése
b./ kapcsolatok felvétele azon hazai és külföldi szervezetekkel és kezdeményezésekkel, amelyek
a Társulás célkitűzéseivel valamint az általános jogi normákkal összhangban tevékenykednek
c./ szakmai gyakorlatok olyan hazai és külföldi munkahelyeken és intézményekben, amelyek
tevékenysége összefügg az egészséges életmóddal, a családi és emberek közötti kapcsolatokkal
d./ a kultúrát és sportot támogató programok
e./ munkaértekezletek, tanfolyamok, szemináriumok, konferenciák, wokshopok, rendezvények
szervezése, olyan pályázatok megvalósítása, melyek a Társulás célkitűzéseit támogatják, és
hozzájárulnak tevékenységének bemutatásához, publikálásához és propagálásához.
f./ kiadványok, brosúrák, kézikönyvek, információs anyagok készítése és kiadása, egyének, családok
és a szakmai közönség számára
g./ különféle programok, pályázatok, tanácsadás, előadói és nevelői tevékenység a Társulás céljaival
összhangban, egyének és családok felkészítése a konfliktuskezelésre, a család alapvető
szerepének és a megszűnésének a kezelésére
h./ segítségnyújtás egyéneknek a társadalomba való újrabeilleszkedésére, stresszhelyzetek
megoldására, modellértékű munkalehetőségek kialakítása és azok fenntartása
ch./ személyiség sokoldalú fejlesztésére irányuló aktivitások megvalósítása, tanácsadói kurzusok és
tréningek szervezése
i./ aktivitások, amelyek a pszichikai válságban és más vészhelyzetben lévő egyéneknek nyújtandó
hivatásos, félhivatásos illetve önkéntes módon történő segítségnyújtás és szolgáltatások
fejlesztésére irányulnak
j./ tevékenységek és szolgáltatások, amelyek az egészséges és működőképes emberi és munkhelyi
kapcsolatok kialakítására és fenntartására irányulnak, valamint az egyén életminőségének
a javítását szolgálják
k./ a negatív jelenségek és azok következményeinek megelőzése, a gyerekek és az ifjúság belső
forrásainak erősítése és támogatása
l./ segítségnyújtás az egészségi, szociális, pszichikai rehabilitáció esetén, alternatív módszerek
kialakítása az egészségmegőrzés támogatására
m./ az iskola anyagi és technikai felszereltségének a fejlesztése
n./ a természet védelme és az életkörnyezet javítása
o./ tehetségek felkutatása és fejlődésük támogatása
p./ az Eurorégiós partnerkapcsolatok kiépítése
q./ szabadidő kihasználásának a feltételeinek a megteremtése gyermekek és felnőttek részére
egyaránt
r./ a régió kulturális örökségének megóvása és fejlesztése
s./ a vidéki turizmus és az agroturisztika támogatása

