Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group”

Misja:

Kształtowanie stosunków i współpracy pomiędzy władzą, społecznościami lokalnymi,
placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem na rzecz kompleksowej
ochrony środowiska i zrównowaŜonego rozwoju, z uwzględnieniem wszystkich sfer Ŝycia.
Prowadzenie aktywnych działań na rzecz społecznej edukacji ekologicznej i modelowania
działalności gospodarczej zgodnej z zasadą ekorozwoju.

Cele statutowe:

a) Prowadzenie oraz wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak równieŜ innych działań
przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego.
b) Oddziaływanie na rozwój kultury, edukacji, nauki, techniki i gospodarki.
c) Kształtowanie postaw postępowania i działalności

zgodnie z zasadą zrównowaŜonego

rozwoju.
d) Ochrona konsumentów oraz popularyzacja ich praw, upowszechnianie dostępu do
informacji,

wspieranie

rozwoju

turystyki

oraz

biznesu

zgodnego

z

zasadą

zrównowaŜonego rozwoju.
e) Upowszechnianie dobrych przykładów Unii Europejskiej i innych krajów.

Zadania:

a) Współpraca z jednostkami edukacyjnymi, instytucjami, organizacjami, podmiotami
gospodarczymi i osobami prawnymi w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska.
b) Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących ochrony środowiska
naturalnego oraz przedsięwzięć proekologicznych.
c) Organizowanie konferencji, wystaw, pokazów, spotkań, imprez kulturalnych i innych
przedsięwzięć promujących działania na rzecz ochrony środowiska.
d) Świadczenie informacji na temat walorów i zagroŜeń środowiska naturalnego w Polsce i
na świecie.
e) Rozwijanie

współpracy

z

samorządem

lokalnym,

organizacjami,

podmiotami

gospodarczymi i społecznością lokalną w zakresie wspomagania i promocji działań na
rzecz ochrony środowiska.

f) Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wykonywanie i koordynowanie przedsięwzięć
przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym m.in. badań
naukowych, ekspertyz, opracowań, planów, itp.
g) Promocja podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska.
h) Prowadzenie, wspieranie i promocja działalności gospodarczej oddziaływującej korzystnie
na stan środowiska naturalnego.
i)

Prowadzenie działalności wydawniczej.

Struktura:

Struktura Stowarzyszenia wynika z zapisów Ustawy o stowarzyszeniach, tj.
-

najwyŜszą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane co najmniej raz w
roku,

-

władzą wykonawczą jest Zarząd, składający się z 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne
Zgromadzenie (obecnie Zarząd składa się z 4 osób),

-

organem kontroli jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 do 5 osób, wybranych
przez Walne Zgromadzenie.

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" zostało powołane przez osoby fizyczne,
nie posiada członków będących osobami prawnymi, firmami lub organami władzy. Jest
niezaleŜne politycznie.

Pracami bieŜącymi Stowarzyszenia kieruje Zarząd, reprezentowany przez Prezesa.
Członkowie Stowarzyszenia, w porozumieniu z Zarządem, przygotowują projekty działań,
na których realizację są następnie pozyskiwane środki. Prowadzone projekty są zarządzane
przez Koordynatorów, będących członkami Stowarzyszenia. Koordynatorzy działań
projektowych podlegają Zarządowi, który akceptuje ich działania. Prezes nadzoruje prace
Koordynatorów.

Księgowość Stowarzyszenia jest prowadzona przez zewnętrzne Biuro Rachunkowe.

