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Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną:
Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest tworzenie płaszczyzny formalnoorganizacyjnej umożliwiającej prowadzenie Prawosławnego Serwisu Internetowego
Cerkiew.pl.
Dodatkowymi celami Stowarzyszenia są:
1. Podejmowanie inicjatyw i działań służących integracji i aktywizacji środowiska
prawosławnego w Polsce,
2. Poprawa przepływu informacji w i o Kościele Prawosławnym, wiadomości o jego
nauce, historii i współczesnej działalności,
3. Szerzenie idei pokoju, tolerancji i wzajemnego szacunku w relacjach między
różnymi religiami i grupami społecznymi,
4. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym,
5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego,
6. Wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniania się
do angażowania obywateli w życie publiczne i społeczne oraz wyrównywania szans
grup społecznie słabszych.
Powyższe działalności są nieodpłatnymi. Okazjonalnie odpłatnie oferowane są usługi
w postaci:
1. Udostępnianie miejsca serwerowego na zewnętrzne strony internetowe
2. Udostępnianie powierzchni internetowej na bandery reklamowe

Informację na temat prowadzenia działalności gospodarczej:
Stowarzyszenie okazjonalnie oferuje usługi w postaci:
1.

Udostępnianie miejsca serwerowego na zewnętrzne strony internetowe

2. Udostępnianie powierzchni internetowej na bandery reklamowe
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Opis działalności prowadzonej w roku 2012:
Rok 2012 był dla Stowarzyszenia Prawosławna Inicjatywa OrthNet ósmym pełnym
rokiem obrachunkowym w historii jego działania. Rok ten obfitował w szereg
pozytywnych aspektów działania, które wiążą się z funkcjonowaniem podstawowego
zakresu

aktywności

Stowarzyszenia:

Prawosławnego

Serwisu

Internetowego

www.Cerkiew.pl oraz Serwisu fotograficznego www.OrthPhoto.net.

Ważnym obszarem aktywności w życiu Stowarzyszenia było pełne korzystanie z
efektów zrealizowanej i rozliczonej pięć lat wcześniej dotacji w ramach programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (w roku 2007 dokonano gruntowanej modernizacji
systemów informatycznych oraz wizualnej Serwisów).
Efektem są wersje nowego układu graficznego odpowiadające standardom XXI wieku.
Powstał nowy podział funkcjonalny stron ze wskazaniem podrozdziałów i ogólnej
zawartości (jakie elementy z obecnych rozdziałów znajdą się w danych miejscach).
Zostały opisane moduły rozdziałów i podrozdziałów oraz miejsca, w których edycja
będzie możliwa jedynie przez administratorów strony. Strony zostały ubrane w nowe
kolory i układy.
Ponadto w ramach integracji członków Stowarzyszenia i pielęgnowania lokalnych
tradycji w styczniu 2011 miało miejsce wspólne kolędowanie.
W roku 2012 Orthphoto.net świętowało dziwiątą rocznicę istnienia. Z tej okazji
zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną – KOLORY PRAWOSŁAWIA. POLSKA w
Parlamencie Europejskim w Brukseli. Zespół OrthPhoto razem z użytkownikami,
samorządami lokalnymi, prawosławnymi parafiami a także indywidualnymi
sponsorami pracował razem aby móc zaprezentować nasze prace szerszej
publiczności.
Łącznie, zaprezentowaliśmy dwieście drukowanych zdjęć w formacie A3 stworzonych
przez

kilkudziesięciu

różnych

autorów.

Zdjęcia

przedstawiają

materialne

i

niematerialne dziedzictwo kulturowe, historię i dzień dzisiejszy prawosławia w
Polsce. Wystawa była dużym sukcesem i przyciągnęła ogromne rzesze widzów.
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Na koniec należy zauważyć, że podstawowy cel statutowy Stowarzyszenia, jakim jest
prowadzenie

Prawosławnego

Serwisu

Internetowego

www.Cerkiew.pl

oraz

Prawosławnego Serwisu Fotograficznego www.OrthPhoto.net, był systematycznie i z
pełną konsekwencją realizowany. Świadczy o tym dynamiczny rozwój obydwu
Serwisów oraz miejsce jakie wyrobiły sobie w społeczności Prawosławnych w Polsce, a
szczególnie wśród ludzi młodych.
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