Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia „Most Kobiet”
Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia „Most Kobiet” z
siedzibą w Krakowie, w charakterze:
1. Członka zwyczajnego

2. Członka wspierającego

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego
statucie. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w
działalności Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i sumiennego
wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec godności Członka Stowarzyszenia.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych przez Stowarzyszenie „Most Kobiet” zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź.
zmian./ w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.
Kraków, dn..................................

…..………………………
własnoręczny podpis

Moje dane osobowe/firmy:
1. Nazwisko i Imię:
............................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia:
............................................................................................................................
3. Adres zamieszkania/siedziby:
……………………………………………..………………………………………………………………………….
4. PESEL/NIP/REGON:
……………………………………………………………….………………………………………………………..
5. Telefon/e-mail:
............................................................................................................................
6. Osoba/ Instytucja polecająca
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Uchwała Zarządu
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr ……………………… z dnia…………………………...
Pani/Pan/Firma/Instytucja
..............................................................................................
został(a) przyjęty(a)
w poczet Członków Stowarzyszenia „Most Kobiet” w charakterze Członka:
Zwyczajnego / Wspierającego.
Kraków, dnia ……………………………
………………………………

……………………………...

reprezentacja zarządu stowarzyszenia

Wyciąg ze statutu

Rozdział II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz rozwoju, zmiany świadomości i poprawy jakości życia kobiet
2) działanie na rzecz integracji środowisk i organizacji kobiecych celem wymiany
doświadczeń i realizowania wspólnych inicjatyw
3) działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
4) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji oraz wspieranie wszelkich działań
umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym,
gospodarczym, naukowym, kulturalnym i publicznym
5) działania na rzecz nauki, edukacji, zdrowia, oświaty i wychowania
6) promowanie przedsiębiorczości kobiet i wspieranie społecznych inicjatyw kobiet
7) działanie na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym
i publicznym
8) udzielanie pomocy kobietom w pokonywaniu trudności życiowych
9) podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych
artystycznych i sportowych

§ 11
1. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Wymianę informacji oraz uzgadnianie planowanych działań przez członków
Stowarzyszenia.
2. Formalne reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i
administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, instytucji i innych
interesariuszy.
3. Organizowanie i prowadzenie dla członków Stowarzyszenia systemu usług doradczych i
konsultingowych.
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji na tematy
związane z celami Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązywaniu kontaktów pomiędzy
środowiskami kobiecymi oraz firmami i organizacjami prowadzonymi przez kobiety.
6. Organizowanie imprez, konferencji, wystaw i innych wydarzeń promujących cele
Stowarzyszenia.
7. Działalność wydawniczą w zakresie specjalistycznych materiałów informacyjnych i
reklamowych.
8. Wymianę doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia.
9. Wymianę doświadczeń z innymi podmiotami i instytucjami, których cele są zbieżne z
celami Stowarzyszenia.
10. Współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi w obszarach gdzie są one
partnerem dla inicjatyw i działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

11. Tworzenie internetowych platform informacyjnych oraz forów dyskusyjnych dla
Stowarzyszenia.
12. Pozyskiwanie środków finansowych na organizowanie i dofinansowanie inicjatyw
podejmowanych przez Stowarzyszenie.
13. Wspieranie i promocja inicjatyw kobiecych.
14. Organizowanie kampanii na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.
15. Prowadzenie systemu informacji oraz organizowanie wydarzeń służących nawiązywaniu
kontaktów pomiędzy firmami prowadzonymi zarówno przez kobiety, jak i przez
mężczyzn (którzy zatrudniają kobiety) w celu wymiany doświadczeń, współpracy,
identyfikowania i rozwiązywania problemów, które napotykają kobiety w życiu
zawodowym
16. Organizowanie przedsięwzięć i akcji mających na celu udzielenie wsparcia i pomocy
kobietom.
17. Współpraca z podmiotami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
18. Udział członków Stowarzyszenia w zewnętrznych konferencjach, seminariach,
warsztatach, forach, szkoleniach, imprezach mających na celu zdobycie, poszerzenie i
wymianę wiedzy w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje przez działalność prowadzoną odpłatnie
i nieodpłatnie.

