Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ustce

1z2

http://bip.ustka.ug.gov.pl/index.php?id=905&content=407&page=1

Stowarzyszenie "Pomocy Bene - Vita"
Ustka, dnia 08.02.2011 rok
Stowarzyszenie „Pomocy Bene - Vita" w Ustce jest organizacją pozarządową, która
w dniu 20.09.2001r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000046363, a od roku 2006 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, zatem kto chce może odprowadzić 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia.
Adres siedziby Stowarzyszenia - ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.
Stowarzyszenie zajmuje się działalnością społeczno użyteczną na rzecz społeczności gminy i miasta Ustka. Nadrzędnym celem działalności jest szeroko rozumiana pomoc
osobom potrzebującym, działania mające na celu wsparcie duchowo - psychiczne, oraz zmierzające do zwiększenia tolerancji ludzkiej dla osób starszych oraz świadomości
o potrzebie niesienia im pomocy, do zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Skupia się na:
- pomocy ludziom bezdomnym,
- wsparciu osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy i miasta Ustka,
- wsparciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy i miasta Ustka ,
- innej pomocy dotyczącej osób potrzebujących z terenu gminy i miasta Ustka .
Przez ostatnie lata Stowarzyszenie „Pomocy Bene – Vita” w Ustce organizowało Pikniki Integracyjne Na Rzecz Osób Starszych i Samotnych. Środki finansowe pozyskane
podczas imprez zostały wykorzystane na statutowe cele organizacji, m.in. na wycieczki do;
- Trójmiasta, Torunia, Wyspę Wolin, Po ziemi Kaszubskiej, Malborka, Kołobrzegu, inne.
A także zorganizowało wyjazdy do teatru w Koszalinie na spektakl pt.: „Prywatna klinika”, do Słupska na spektakl pt.: „Z raczki do rączki”, „Romeo i Julia”, „Skrzypek na
dachu”. „Zemsta”.
Członkowie Stowarzyszenia „Pomocy Bene – Vita” co roku włączają się w organizację Wieczerzy Wigilijnej dla lokalnych seniorów z terenu gminy Ustka oraz dla
podopiecznych usteckiej Noclegowni.
Stowarzyszenie zajmuje się również prowadzeniem usteckiej Noclegowni, która funkcjonuje od 2000 roku, a od 2001 prowadzi ją Stowarzyszenie „Pomocy Bene – Vita”
w Ustce. Dba, aby bezdomni mogli skorzystać ze środków czystości, odzieży, obuwia, organizujemy również dla bezdomnych wsparcie w postaci terapii odwykowej,
zapewniamy całoroczną opiekę medyczną, usługi pralnicze i inne niezbędne. Stara się zorganizować wolny czas osobom bezdomnym udostępniając możliwość skorzystania
z telewizora znajdującego się na świetlicy w noclegowni, gier towarzyskich oraz książek. Współpracuje również
z Gminnym i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce w zakresie pomocy bezdomnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz szeroko rozumianej pracy
socjalnej, Kościołem Zielonoświątkowym w RP – Zbór w Ustce w zakresie zabezpieczenia bezdomnych w odzież oraz artykuły spożywcze, Powiatowym Urzędem Pracy w
Słupsku Filia w Ustce, w celu rejestracji i aktywizacji osób bezrobotnych, Placówkami Służby Zdrowia w celu dbania o zdrowie bezdomnych, Miejską i Gminną Komisją do
Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce celem podjęcia leczenia odwykowego przez uzależnionych oraz z osobami prywatnymi, Zakładem Gospodarki
Komunalnej
w Ustce, Caritas Parafii Usteckich i Gminnych oraz innymi.
W 2010r. Stowarzyszenie włączyło się w akcję „odśnieżanie”, w której brali udział bezdomni z usteckiej Noclegowni. Z własnej inicjatywy zaangażowali się w
odśnieżanie miasta Ustki. Odśnieżany był m. in. plac przed Urzędem Miasta i Gminy Ustka,
a także ulica Grunwaldzka w Ustce i Plac Dąbrowskiego.
W 2010r. Stowarzyszenie „Pomocy Bene – Vita” zaangażowało się również w akcję „pomoc dla powodzian”. Do zorganizowanej zbiórki przez Stowarzyszenie włączyło się
wiele osób. Zbierano najpotrzebniejsze rzeczy tj. art. chemiczne, spożywcze, koce, odzież i inne.
Zebrane artykuły zostały przewiezione wspólnym transportem z PCK w Słupsku do najpotrzebniejszych gmin, które ucierpiały w powodzi.
Ponadto Stowarzyszenie uzyskało pozwolenie z Urzędu Miasta Ustka i Urzędu Gminy Ustka na zbiórki publiczne z przeznaczeniem na wpłaty środków finansowych „dla
powodzian”. Zebrane środki finansowe zostały przekazane na specjalnie utworzone konto bankowe Urzędu Gminy w Gorzycach woj. podkarpackie z dopiskiem „dla dzieci ze
szkół ”.
Stowarzyszenie od 3 lat współpracuje ze Słupskim Bankiem Żywności, pozyskuje żywność dla podopiecznych Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.
W roku 2010 pozyskano 30 ton żywności, którą rozdzielono dla 600 podopiecznych z terenu miasta i gminy Ustka. Zorganizowało również dla członków Stowarzyszenia
i zaprzyjaźnionych wolontariuszy kurs pierwszej pomocy. W kursie uczestniczyło 25 osób, zdobyto wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych
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przypadkach, opatrywania ran, utraty przytomności itd.
Wszystkie zrealizowane zadania i działania są finansowane dzięki wsparciu darczyńców, otrzymywanych dotacji, wpływów z 1%, dochodów uzyskanych z Pikniku.
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