
Zostań członkiem HEAL / formularz
Lepsze zdrowie dzięki zdrowemu środowisku 

Misja Health and Environment Alliance
Założone w 2003 roku stowarzyszenie Health and Environment Alliance (HEAL) jest wiodącą organizacją typu  
non-profit, analizującą wpływ środowiska na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. Naszą wizją jest zdrowe 
środowisko i zdrowi ludzie, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami.  Działania HEAL w zakresie 
podnoszenia świadomości zdrowotnej mają na celu ukazanie, jak pozytywny wpływ na środowisko naturalne 
może  skutkować  zmniejszeniem  liczby  zachorowań  na  takie  schorzenia  jak  astma,  otyłość,  cukrzyca, 
nowotwory czy niepłodność. 

Kto może dołączyć do HEAL
Członkostwo HEAL jest otwarte dla organizacji pozarządowych i innych organizacji typu non-profit, zarówno 
lokalnych,  regionalnych,  krajowych,  jak  i  europejskich  czy  międzynarodowych.  Wnioskodawcy  muszą 
posiadać status prawny zgodny z przepisami kraju pochodzenia, niezarobkowy cel i pozostawać niezależni od 
rządów, partii politycznych i podmiotów komercyjnych.

Możliwe są trzy kategorie członkostwa: 
Pełnoprawni  członkowie:  Organizacje  pozarządowe,  dla  których  środowisko  i  zdrowie  są  głównymi 
obszarami działań. Pełnoprawni członkowie posiadają dwa głosy podczas Walnego Zgromadzenia. 
Członkowie stowarzyszeni: Inne organizacje typu non-profit i stowarzyszenia zawodowe, takie jak instytucje 
edukacyjne  i  naukowe,  związki  zawodowe,  ustawowe  i  pozaustawowe  zrzeszenia  na  rzecz  zdrowia  i 
środowiska  lub  regionalne,  lokalne  i  miejskie  władze.  Członkowie  stowarzyszeni  posiadają  jeden  głos 
podczas Walnego Zgromadzenia. 
Członkowie międzynarodowi:  Członkostwo jest otwarte także dla organizacji, których siedziba znajduje się 
poza  53  krajami  uznanymi  przez  WHO  za  region  europejski.  Członkowie  międzynarodowi  mają  status 
obserwatorów. 

Opłata członkowska 
Opłata roczna za członkostwo w HEAL wynosi 300€ dla pełnoprawnych członków oraz członków 
stowarzyszonych. Dla organizacji z Europy Środkowej Wschodniej z krajów UE opłata wynosi 100€. 

Formularz aplikacyjny
By zgłosić chęć zostania członkiem HEAL, prosimy wypełnić poniższe informacje oraz wysłać do nas 
niniejszy formularz wraz ze Statutem Organizacyjnym i rocznym sprawozdaniem na adres:  HEAL,  28 
Boulevard Charlemagne, B-1000 Brussels – Belgium / Belgia

Jeśli  pojawią  się  jakiekolwiek  pytania,  bardzo  prosimy o  kontakt:   weronika@env-health.org, 
lukasz@env-health.org, info@env-health.org lub pod numerem telefonu +22 213 94 56). 

Pełna nazwa organizacji:                                                                                                                                           
Akronim organizacji:                                                                                                                                             
Strona internetowa:                                                                                                                                             
Osoba kontaktowa:                                                                                                                                             
Stanowisko osoby kontaktowej:                                                                                                                              
Ulica:                                                                                                                                             

mailto:weronika@env-health.org
mailto:info@env-health.org
mailto:lukasz@env-health.org


Miasto:                                                                                                                                             
Kod pocztowy:                                                                                                                                             
Kraj:                                                                                                                                             
Tel:                                                                                                                                             
Fax:                                                                                                                                             
E-mail:                                                                                                                                             

Od kiedy funkcjonuje Państwa organizacja?                                                                                                         

Czy organizacja posiada własną sieć członków (organizacji/osób fizycznych) ? Jeśli tak, to jak wielu 
członków? _______________________________________________________________________  
Jak organizacja jest finansowana?                                                                                                                          
                                            _____________________________________________________                    
Jaka jest wysokość rocznego budżetu organizacji?                                                                                              
Jakie są główne cele i obszary działań organizacji?                                                                                              
                                                                                                                                                                                        
Proszę podać najważniejsze publikacje organizacji?                                                                                             
_________________________________________________________________________________  

Jak można opisać Państwa organizację?
Organizacja krajowa                                        Organizacja europejska
 Organizacja międzynarodowa                       Instytucja badawcza / zdrowia publicznego

Jaki rodzaj członkostwa Państwa interesuje?
   Pełnoprawne członkostwo             Członkostwo stowarzyszone         Członkostwo 
międzynarodowe 
Jakie są główne obszary działania organizacji?

 Ochrona zdrowia i środowiska
 Zdrowie i środowisko dzieci
 Chemikalia / Pestycydy
 Zmiany klimatu
 Jakość powietrza

 Rtęć
 Profilaktyka antynowotworowa
 Bio-monitoring
 Szczelinowanie gazu łupkowego
 Inne:                                                           

Jeśli Państwa współpracownicy są również zainteresowani udziałem w dyskusji na jeden (lub kilka) 
tematów wymienionych powyżej, proszę podać nazwy ich organizacji, nazwiska oraz adresy e-mail w 
celu umieszczenia ich na naszych listach mailingowych. 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                             

UWAGA: PROSIMY O WYSŁANIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW W JEDNEJ PRZESYŁCE, CO USPRAWNI CZAS  
PRACY NAD PAŃSTWA CZŁONKOSTWEM.  



Wnioski o członkostwo w HEAL muszą zostać zaakceptowane przez Komitet Wykonawczy, a następnie  
zatwierdzone na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym (wedle zapisu w statucie HEAL). Czas realizacji  
może wynosić kilka tygodni od wysłania wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji. 

Ubiegając się o członkostwo w HEAL, należy podzielać poglądy i misje Health and Environment  
Alliance i zobowiązać się do uiszczania opłat rocznych na żądanie. 

DATA: PODPIS (ODRĘCZNY):

                                                                                                                                                                         

UWAGA: PROSIMY O WYSŁANIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW W JEDNEJ PRZESYŁCE, CO USPRAWNI CZAS  
PRACY NAD PAŃSTWA CZŁONKOSTWEM.  
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