
              Logo organizacji                                    Pełna nazwa organizacji: 

Stowarzyszenie Twórczych Kobiet „Talent i Pasja” 

 

Dokładny  adres  siedziby organizacji: 

Ulica Partyzantów Nr domu 3 

Miejscowość Bieliny 

Kod pocztowy 26-004 Poczta Bieliny 

Powiat Kielce Województwo Świętokrzyskie 

 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu 41 26 08 152 

Numer faksu:  

Adres strony internetowej  www.stk-talentipasja.pl 

Adres poczty e-mail: stk-tip@wp.pl 

 

Status prawny organizacji: *) 

 

      Fundacja  
      Organizacja  z umowy Państwo- Kościół  
   X Stowarzyszenie zarejestrowane 
       Stowarzyszenie  zwykłe 
       Związek Stowarzyszeń  Zarejestrowany  
      Porozumienie  niezarejestrowane  
      Wydzielona część ( koło, oddział) innej organizacji – jakiej : ……………………………………………………… 
      Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej – jakiej: ………………………………………………………………… 
       Inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*)właściwe  należy zaznaczyć :  (  X) 
 

 
 
Dane identyfikacyjne:  

Rok rejestracji 
 

2014 

Nr REGON 
 

260748062 

Nr KRS 
 

0000492963 

Nr NIP 
 

657 291 32 59 

 

Numer konta organizacji *: 69 8485 0009 3001 3346 2000 0001 



Imiona i nazwiska  osób, wchodzących  w skład  zarządu  organizacji, z wyszczególnieniem  funkcji:  

1 Agnieszka Kowalska – Prezes Zarządu 

2 Anna Kopacz – Wiceprezes Zarządu 

3 Agnieszka Tatar – Sekretarz Zarządu 

4 Marzena Tatar – Skarbnik Zarządu 

5 Magdalena Brodzik - Członek Zarządu 

Ogólna  liczba zarejestrowanych członków organizacji : 22 

Liczba  członków  aktywnie działających : 22 

Liczba  członków  wspomagających/ honorowych   :  

Informacje dotyczące  rodzajów prowadzonej  działalności :  

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie ma na celu: 

a) integracja środowisk kobiecych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, 

rekreacyjnej, towarzyskiej i charytatywnej; 

b) działanie na rzecz przestrzegania praw kobiet; 

c) przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym; 

d) ochrona i promocja zdrowia; 

e) udział w budowaniu nowoczesnej świadomości kobiet; 

f) aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet; 

g) poradnictwo oraz doradztwo mające na celu wspomaganie kobiet oraz rodzin; 

h) realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych; 

i) promowanie szczególnie uzdolnionych członków; 

j) wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym i w polityce; 

k) pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego 

statusu kobiet i mężczyzn; 

l) wymiana doświadczeń zawodowych i gospodarczych; 

m) praca z dziećmi i młodzieżą; 

n) działalność charytatywna i pomoc społeczna; 

o) promocja i organizacja wolontariatu; 

p) działalność proekologiczna; 

r) promocja sportu, rekreacji i krajoznawstwa. 

 

Liczba osób, objętych pomocą ( wsparciem) w skali roku oraz doświadczenia i osiągnięcia:  



Osiągnięcia:  

1. Uzyskanie dofinansowania ze środków Szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Na 

własnych talentach i pasji da się zarabiać!”. 

2. Udział w licznych imprezach ze stoiskiem promocyjnym z rękodziełem m.in.: 

- Krajowa Konferencja pt.; „Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja – 

przykłady dobrych praktyk” w „Best Western Grand Hotel” w Kielcach 

- Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny 

- Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach 

- Kiermasz Wielkanocny w Zespole Szkół w Łącznej - Stowarzyszenie zajęło III miejsce w 

Konkursie na najładniejsze stoisko z rękodziełem wielkanocnym 

- Święto Zalewajki w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej 

- Wiejskie Wesele w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej 

- Jarmark Lokalnej Aktywności podczas Eko-Bazaru pn. „Prosto ze wsi” przy Smart Center w 

Kielcach 

- Kiermasz Bielińskich Talentów 

3. Zorganizowanie akcji bezpłatnego przekazania jabłek uczniom z terenu gminy Bieliny. Owoce 

pochodziły ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

 


