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DZIAŁANIA
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
SZUKAJ

Bazy.ngo.pl to największa i najpopularniejsza w
Polsce baza fundacji, stowarzyszeń oraz
podmiotów, których działalność związana jest z
sektorem pozarządowym.

Jak dodać / aktualizować dane?

Lista baz

W bazie znajdują się informacje o:
wszystkich
polskich
fundacjach
i
stowarzyszeniach,
jednostkach administracji samorządowej (urzędy
miast i gmin, starostwa powiatowe),
placówkach
użyteczności
publicznej
prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia
oraz przez samorządy (centra wolontariatu,
warsztaty terapii zajęciowej, hospicja, domy
samotnej matki, ośrodki pomocy społecznej,
powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe
urzędy pracy i wiele innych).

Organizacje pożytku publicznego >
Organizacje pozarządowe >
Organizacje wspierające i centra wsparcia dla organizacji pozarządowych >
Bezrobocie, usługi rynku pracy >
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego >
Centra wolontariatu >
Warsztaty terapii zajęciowej >
Domy pomocy społecznej >

Nowe w bazie
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"
(jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Młodzieży
i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i
Przyjaciół "Pomost")
Łódź
Fundacja Klaster Poznań
Poznań

Urzędy miast i gmin >
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - wydziały >
więcej

Najczęściej szukane
Organizacja pożytku publicznego | Pomoc dla osób niepełnosprawnych |
Pomoc dla osób bezrobotnych | Ośrodek pomocy społecznej | Krajowy Rejestr Sądowy

Fundacja Szarik
Warszawa
Dom Wisły
Warszawa
Fundacja Przed Roztoczem.pl
Kraśnik
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