1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA

Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana:

94.99.Z

− działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio
z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne
poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie
funduszy itp.,
takich jak:
• organizacje wspierające działalność stowarzyszeń
regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane.

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych.

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

85.52.Z

Nauka języków obcych.

85.59.A

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane:

85.59.B

− edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu
nauczania,
− działalność placówek kształcenia praktycznego,

ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i
doskonalenia zawodowego,
− korepetycje, włączając korepetycje z języków
obcych,
− działalność ośrodków prowadzących kursy
wyrównawcze,
− kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy
zawodowej,
− szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i
niewerbalnej,
− kursy szybkiego czytania,
− pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane
głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz
doskonaleniem zawodowym.

Działalność wspomagająca edukację:

85.60.Z

− doradztwo edukacyjno-zawodowe,
− działalność w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej.

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
gdzie indziej niesklasyfikowana:
− pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i
młodzieży,
− działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec
dzieci oraz inna działalność tego rodzaju,
− działalność związana z przystosowaniem
zawodowym osób bezrobotnych.

88.99.Z
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