Zalabaksai Kulturális és Ifjúsági Egyesület
A Zalabaksai Kulturális és Ifjúsági Egyesület 2002.04.23-an alakult meg 10 fővel.
2007-ben, majd 2009-ben az egyesület Újjászerveződött. Tagjaink létszáma: 50 fő.
Székhelye: 8971 Zalabaksa, Rákóczi F. u. 54.
Az egyesület által szervezett fő programok: - Hulladékgyűjtő akció,
- Egészségnap,
- Kispályás labdarugó torna,
- Mikulás.
Emellett a település más rendezvényein is részt veszünk a programok szervezésében és lebonyolításában,
valamint a szomszédos települések által szervezett programokon is rendszeresen részt veszünk. Jó kapcsolatot
ápolunk a helyi és környező települések civil szervezeteivel, a helyi önkormányzattal és CKÖ -vel.
Az egyesület célja:

Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban, kulturális célja alakult meg. A cél érdekében felvállalja,
hogy részt vesz a kulturális programok szervezését, vállalja megállapodás alapján / amatőr csoportok
működtetését előadások szervezését. Feladata az ifjúsági kezdeményezések felkarolása, a fiatalok
számára hasznos, értékközvetítő, ismeretterjesztő, önismereti, kézműves, zenei, sport- és természetjáró, stb.
programok szervezése, megvalósítása..
Lehetőség szerint felvállalja a tevékenységi körébe tartozó pályázatok, projektek koordinálását és
megvalósítását, pályakezdő munkanélküli fiatalok szakképzési projektjeinek bonyolítását. Közreműködik
a község területén az épített őstermészeti környezet megóvásában, ápolásában, a természetvédelmi
feladatokban.
Kiadásait tagdíjakból, pályázati forrásokból valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.
Zalabaksai Kulturális és Ifjúsági Egyesület 2007. február 17-től közhasznú.
Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. § c)
szerint):

− (1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, (TEAOR
szerint: 85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás)
- (2.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (TEADR szerint: 80.42 Felnőtt- és egyéb oktatás)
- (5.) kulturális tevékenység, (TEAOR szerint: 91.12 Szakmai érdekképviselet, 91.33 Máshova nem sorolt egyéb
közösségi, társadalmi tevékenység)
- (6.) kulturális örökség megóvása
- (7.) műe mlékvéd elem,
- (8.) természetvédelem, állatvédelem
− (9.) környezetvédelem, (TEAOR szerint: 91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység)
− (10.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- (12.) emberi és állampolgári jogok védelme
- (13.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenység
- (14.) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével
- (18.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó
szolgáltatások
- (20.) közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek általi igénybe vehető szolgáltatások

