KARTA IDENTYFIKACYJNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Gminy Czarna Białostocka
Pełna nazwa organizacji:
Stowarzyszenie ,,Aktywni"
Forma prawna organizacji:
stowarzyszenie
Dokładny adres siedziby organizacji:
ul. Torowa 9
16-020 Czarna Białostocka
Adres korespondencyjny:

ul. Torowa 9
16-020 Czarna Białostocka

Numer konta organizacji:

31 8099 0004 0000 0566 2000 0010

Dane kontaktowe
Numer telefonu:
Telefon komórkowy:

692 267 256 (nr do prezesa)

Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty e-mail:

aktywni.czb@wp.pl

Skład zarządu organizacji
Imię i nazwisko

Funkcja

Alina Kaliściak

prezes

Renata Magusiewicz

wiceprezes

Teresa Mroczkowska

wiceprezes

Teresa Tomaszewska

sekretarz

Jolanta Klima

skarbnik

Informacje o działalności organizacji
Data rejestracji:

02.03.2011

Zasięg działań:

Teren RP

Cele, zadania statutowe:
Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój i wzbogacenie jakości życia społeczności Podlasia
poprzez wszechstronną aktywizację, rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej, oraz promocja
regionu, dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych Podlasia na ternie Polski i UE.

Krótka historia organizacji:
Stowarzyszenie działa od stycznia 2011 r. Posiada statut i jest zarejestrowane w KRS.
Członkami są mieszkanki Czarnej Białostockiej w wieku 60+. Działania organizacji oparte są na
pracy społecznej osób zaangażowanych w realizowane zadania: emerytowanych wieloletnich
działaczy społecznych, urzędników, nauczycieli, reprezentantów różnych profesji, ale przede
wszystkim ludzi, na których zawsze można liczyć.

Formy działania:
1. Wspieranie sportu i turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa
kulturowego regionu;
2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez czynny udział w wycieczkach
rowerowych, marszach z kijami- Nordic walking, zajęciach sportowych – gimnastyka,
rajdach pieszych, zdrową kuchnię, wyjazdach do kina, teatru, opery, turystyczno krajoznawczych.
3. Wzmacnianie regionalnego potencjału zasobów ludzkich;
4. Aktywizację

różnych

środowisk,

a

także

wypracowanie

zdrowych

mechanizmów

stymulujących i podtrzymujących ich aktywność;
Organizowanie wykładów, szkoleń, seminariów, dyskusji i konferencji naukowych z różnych
dziedzin;

Informacje o realizowanych projektach, osiągnięciach i nagrodach
W 2015 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w projektach „Senior - obywatel PK", ,,Senior-Aktywny
Obywatel Puszczy Knyszyńskiej" i ,,Aktywni Seniorzy - partycypacja społeczna osób 60+ w Puszczy
Knyszyńskiej"

realizowanymi

przez

LGD

w

Supraślu.

W

ramach

projektu

między

innymi

poznawaliśmy różne formy aktywizowania seniorów. Z funduszu przeznaczonego na realizację
projektu zostały zakupione krzewy róż, które posadziliśmy na placu Konstytucji 3-go Maja i na
terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz tuje zasadzone przy Domu Kultury i Przychodni Zdrowia.

Prowadziliśmy warsztaty dla dzieci w Przedszkolu ,,Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej związane
z tradycjami wielkanocnymi. Razem z Biblioteką Miejską w Czarnej Białostockiej braliśmy udział
w konkursie literacko - plastycznym ,,Literackie kwiaty Powiatu Białostockiego", uczestniczyliśmy
w organizowanych prezentacjach i spotkaniach autorskich oraz działaniach Dyskusyjnego Klubu
Książki. 22 członków zdobywało kompetencje cyfrowe poprzez udział w projekcie ,,Cyfrowy senior"
realizowanym przez Stowarzyszenie Europartner AKIE. W porozumieniu z dyrektorem Domu Kultury
zorganizowaliśmy warsztaty taneczne dla seniorów z Czarnej Białostockiej prowadzone przez
instruktorkę tańca metodą kinezjologii dydaktycznej i artrroterapii. Wzięliśmy udział
w ogólnopolskim spotkaniu zespołów tanecznych ,,Wstań i tańcz - Podlasie w tańcu".
Obecnie Stowarzyszenie zaprasza na cykliczne zajęcia:
- twórcze – pierwszy, drugi, czwarty poniedziałek miesiąca - godz. 15:00
- kulinarne – trzeci poniedziałek miesiąca - godz. 15:00
- spacery Nordic walking – od października we wtorki o godz. 11:00 (zbiórka przy ul. Torowej 9),
od kwietnia we wtorki o godz. 15:00
- gimnastyka „50 +” na sali DK przy ul. Torowej 9 – czwartki godz. 17:30
Ponadto proponujemy wspólne wyjazdy do kina, opery. Zorganizowaliśmy wycieczkę na trasie
Czarna Białostocka - Nowogród - Łomża - Drozdowo - Strękowa Góra - Czarna Białostocka,
jedniodniową do Warszawy. Realizowaliśmy zadanie publiczne ,,Seniorzy w akcji", w ramach
którego odbyły się warsztaty artystyczne ,,Poznajemy tajniki haftu matematycznego", współudział
w organizacji spotkania integracyjnego ,,Piosenka łączy pokolenia. Narodowe śpiewanie" oraz
wyjazd integracyjno - edukacyjny do Białegostoku.
Stowarzyszenie

podejmowało

współpracę

z

Bankiem

Żywności

Suwałki

-

Białystok

w zakresie dystrybucji produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 - 2020 /Podprogram 2018 dla mieszkańców Gminy, którzy otrzymali
skierowania z M-GOPS oraz Podprogram 2020 - dla osób w wieku 65+. Produkty wydawane były
w budynku przy ul. Torowej 9.

09 marca 2022 - prezes Alina Kaliściak
Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej

