Výňatok zo stanov občianskeho združenia PRO SCHOLA ET IUVENTA :
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je : PRO SCHOLA ET IUVENTA
2. Sídlom združenia je: Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom, 946 36
Článok 2
Cieľ a činnosť
1. Cieľom združenia je podporovať zlepšovanie kvality života, poskytovaním pomoci a služieb
študentom a zamestnancom škôl a školských zariadení v Kravanoch nad Dunajom ako aj
napomáhať všestrannému rozvoju vidieka a kultúry a ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva obce.
Výcvikom a vzdelávaním podporovať presadzovanie zdravého spôsobu života, pomáhať deťom
a mládeži, profesionálom a dobrovoľníkom uskutočňovať informačnú a edičnú činnosť. Združenie
svojou činnosťou a službami poskytuje presné informácie, pomáha rozvíjať úroveň výchovnovzdelávacieho procesu, alternatívne formy výučby a odbornú prípravu, výchovu mimo
vyučovania a klubovú činnosť.
2. Okrem naplnenia cieľa združenia PRO SCHOLA ET IUVENTA uskutočňuje a podporuje najmä:
a./ vytvorenie informačno-komunikačného spoločenského centra a zlepšenie, rozvíjanie
informačno-poradenského servisu
b./ nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými organizáciami a iniciatívami
pôsobiacimi v súlade s cieľmi združenia a všeobecne právnymi normami.
c./ odborné stáže na domácich a zahraničných pracoviskách a vzdelávacích inštitúciách, ktorých
činnosť súvisí s presadzovaním zdravého spôsobu života, s rodinnými a medziľudskými
vzťahmi
d./ programy podporujúce kultúru a šport
e./ organizovanie pracovných stretnutí, kurzov, výcvikov, seminárov, konferencií, workshopov
a programov, realizáciu projektov súvisiacich so zameraním a cieľmi združenia
a prispievajúcich k jej prezentovaniu, publikovaniu a propagácii jeho činnosti
f./ pripravovanie a vydávanie publikácií, brožúr, manuálov a informačných materiálov pre
jednotlivcov, rodiny, odborníkov i verejnosť
g./ rôzne druhy programov, projektov, poradenstva, prednáškovú a osvetovú činnosť v súlade
s cieľmi združenia, výcviku a prípravy jednotlivcov a rodín ohrozených zlyhaním
v základných funkciách a konfliktami
h./ pomoc jednotlivcom, aktivity zamerané na resocializáciu a na podporovanie v rôznych
záťažových situáciách, zriaďovanie a vytváranie modelových pracovných príležitostí
ch./ aktivity zamerané na všestranný rozvoj osobnosti jednotlivcov, organizovanie a realizovanie
poradenských kurzov a tréningov
i./ aktivity zamerané na rozvoj profesionálnej, poloprofesionálnej i dobrovoľnej pomoci
a služieb jednotlivcom v kríze a v stave psychickej, prípad. inej núdze
j./ aktivity a služby zamerané na vytváranie a udržanie zdravých a funkčných, medziľudských
a pracovných vzťahov a na zlepšovanie kvality osobného života
k./ prevenciu negatívnych javov a ich dôsledkov, podporovanie a posilňovanie vnútorných
zdrojov detí a mládeže
l./ pomoc pri zdravotnej, sociálnej, psychickej rehabilitácii, vytváranie alternatívnych spôsobov
pre podporu zdravia pre rôzne cieľové skupiny.
m./ rozšírenie a rozvoj stavu materiálno-technického vybavenia školy
n./ ochrana prírody a životného prostredia
o./ vyhľadávanie talentov a podpora ich rozvoja
p./ vybudovanie partnerských vzťahov v Euroregióne
q./ vytváranie podmienok na využitie voľného času detí a dospelých
r./ ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva regiónu
s./ podpora vidieckeho turizmu a agroturistiky

