Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego jako stowarzyszenie apolityczne,
kontynuuje działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego
powołanego do życia w 1934 roku w celu dążenia do wszechstronnego rozwoju Zalesia Górnego jako osiedla wzorowego pod względem zdrowotnym,
gospodarczym, estetycznym, kulturalnym i ekologicznym Stowarzyszenie
działa na rzecz mieszkańców Zalesia Górnego i okolic.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
Imię (imiona) i nazwisko: .........................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .........................................................................................................................
PESEL: ....................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................................................................
Adres do korespondencji (jeśli inny): ........................................................................................................
Telefony: ..................................................................................................................................................
Faks: ........................................................................................................................................................
Email: ......................................................................................................................................................
Interesuję się szczególnie:

W jakich pracach chciałbym brać udział:

Dodatkowe informacje:

Deklaruję swoje przystąpienie do Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego z siedzibą w Zalesiu Górnym
Oświadczam, że znam i akceptuję aktualną treść Statutu Stowarzyszenia, zobowiązuję się brać czynny udział
w pracach Stowarzyszenia, przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów organów Stowarzyszenia i innych
uchwał organów Stowarzyszenia, dbać o dobre imię Stowarzyszenia, popularyzować jego idee i regularnie
płacić składki członkowskie.
..........................................................			..........................................................
miejscowość, data (dzień, miesiąc, rok)				
podpis kandydata

Cele Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego
(Statut, § )

1.
rozwój demokracji lokalnej
2.
zwiększenie poczucia więzi społecznej, aktywizacja i integracja środowisk lokalnych
3.
podnoszenie poziomu kulturalnego poprzez rozwój kultury i oświaty, sportu i turystyki
4.
przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym
5.
rozwój opieki nad dziećmi i młodzieżą
6.
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców
7.
propagowanie gospodarności, estetyki i edukacji ekologicznej
8.	udzielanie pomocy merytorycznej członkom Stowarzyszenia i wszystkim mieszkańcom
Zalesia Górnego i okolic
9.	Zbieranie, upowszechnianie i promocja wiedzy o Zalesiu Górnym i historycznych
miejscowościach regionu oraz ich promocja w Polsce i za granicą;
10.	Ochrona dziedzictwa historycznego, kulturowego i naturalnego Zalesia Górnego
oraz wspieranie jej pełnego, zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem
unikalnych wartości kulturowych, zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych,
oraz tożsamości i tradycji lokalnych;
11.	Uświadamianie społecznościom lokalnym znaczenia dziejów i tradycji Zalesia Górnego
i historycznych miejscowości Mazowsza jako części wspólnego dziedzictwa kulturowego
regionu, Polski i Europy;
12.	Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
i przedsiębiorcami, oraz instytucjami Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Zalesia Górnego,
zachowania jej historycznych i unikalnych miejsc, zieleni i zabudowy, obszarów krajobrazu
chronionego, w tym chronionych stref, oraz rezerwatów przyrody wraz z ich otulinami;
13.	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Zalesia Górnego
i okolic, rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, wspieranie inicjatyw społecznych,
kulturalnych i gospodarczych mieszkańców miejscowości, zgodnych z ich charakterem
i służących ich właściwemu rozwojowi.
14.
Inne działania na rzecz rozwoju Zalesia Górnego i integracji jego mieszkańców
Stowarzyszenie realizuje swe cele, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, poprzez:
1.
Tworzenie grup problemowych
2.
Tworzenie grup samopomocowych
3.	Współpracę z Władzami Samorządowymi, Instytucjami, Organizacjami, Przedsiębiorcami,
Szkołami
4.
Utworzenie wiejskiego ośrodka społeczno-kulturalnego
5.
Uruchamianie programów środowiskowych
6.
Inne

Uchwałą Zarządu z dnia…………………..przyjęta/y w poczet członków
Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego

