Pomoc i formy wsparcia

Fundacja „ Pomoc Potrzebującym” udziela pomocy:

indywidualnej – materialnej i rzeczowej w zakresie:
przygotowania i dystrybucji paczek żywnościowych dla ubogich rodzin, dzieci i
bezdomnych;
dofinansowania zakupu leków;
udzielenia zwrotnych zapomóg celowych np. opłata czynszu;
udzielenia zapomóg na bezpośrednie cele związane z zabezpieczeniem środków do
życia dla osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji materialnej;
wsparcie kosztów edukacji i szkoleń zawodowych;
wydawania ciepłych posiłków
udostępnienia własnego konta oraz wsparcia zbiórek celowych na sfinansowanie
drogich form leczenia – m.in. nowoczesna chemia, operacje poza granicami Polski;
dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
przewozu osób wymagających transportu sanitarnego z Domu Opieki oraz osób
chorych na zlecenie.

systemowej w zakresie:
-

reedukacji zawodowej (nauka aktywnego poszukiwania pracy) i społecznej (terapie);
nauki zawodu;
przysposobienia rodzin do sprawowania opieki nad osobą starszą;
resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności;
preorientacji zawodowej dla osób opuszczających zakład karny;
współpracy z innymi organizacjami na rzecz osób wykluczonych i potrzebujących;
szkolenia grup wolontariackich.

W ramach swoich działań statutowych Fundacja pomaga także innym placówkom.
W ramach pomocy dzieciom zakupiliśmy 168 par obuwia zimowego, które
podarowaliśmy uczniom Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Warszawie.
Systematycznie zakupujemy wyroby mleczarskie oraz wędliniarskie, które
przekazujemy dla podopiecznych Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w
Warszawie przy ul. Kiejstuta 1, Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Warszawie, Ośrodka Pomocy
Społecznej dzielnicy Warszawa Targówek, Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzieci w
Pruszkowie, katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Warszawie.
Przekazaliśmy 45 par obuwia zimowego dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych nr 98 w
Warszawie przy ul. Bartniczej.
Zakupiliśmy zestawy map do sal geograficznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 98 w
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Warszawie przy ul. Bartniczej.
Sfinansowaliśmy pobyt w hotelu „TRAMP” uchodźców z Somalii na prośbę Ośrodka
Pomocy Społecznej Warszawa – Bielany.
Przyjęliśmy dwie grupy dzieci - 40 osobowe ze Szkoły Podstawowej w Tomicach i
Gimnazjum w Gizałkach. Młodzieży tej zapewniliśmy tygodniowe zakwaterowanie, wyżywienie
oraz możliwość zwiedzania Warszawy wraz z przewodnikiem.
Podarowaliśmy dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Tomicach 130 par obuwia
zimowego.

W ramach wspomagania Ośrodków Pomocy Społecznej i placówek oświatowych
Fundacja przekazała w formie nieodpłatnej produkty żywnościowe pozyskiwane przez
sponsorów.

Tą formą wsparcia w sposób ciągły w roku 2009 objęte były przez „Pomoc Potrzebującym”
placówki:
Rodzinny Dom Dziecka w Warszawie ul. Zygmunta Augusta 12
Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy dzielnicy Targówek;
Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy dzielnicy Ursus
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie;
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Warszawie;
Zespół Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie
Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR” i „MARKOT” ul. Marywilska 44a WARSZAWA
Parafia Rzymsko-Katolicka w Górkach Kampinoskich;
Katolicka Wspólnota Chleb Życia - Schronisko dla Chorych „BETLEJEM”; ul. Potrzebna
55 WARSZAWA
Fundacja „TARKOWSKICH” Dom Pomocy „SŁONECZNY” dla osób z dziećmi i
niepełnosprawnych ul. Mszczonowska 6 WARSZAWA.

Na rzecz tych placówek zostały przekazane artykuły żywnościowe w postaci:

mleka w proszku, płatków kukurydzianych, kaszy jęczmiennej, makaronów: krajanki i
świderków; jogurtów śmietankowych, jogurtów owocowych „JOGOBELLA”; jogurtów „SMAKIJA”
w różnym asortymencie; deserów owocowych i smakowych (waniliowych, czekoladowych i
kawowych); jogurtów smakowych; deserów mlecznych, słodyczy.
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Fundacja zawarła porozumienie o współpracy z niemieckim partnerem - Ośrodkiem
działającym na polu pomocy osobom starszym - Verein fur Altenhilfe in Westerstede e.V.
Grune Strase 10 26 655 Westerstede.
Strony ustaliły formy współpracy zapisane w preambule, które obejmują:
-

wymianę informacji i doświadczeń,
wzajemne wizyty studyjne i robocze,
wymianę personelu;
projekty szkoleniowe i doradcze.

***

Za działania na rzecz gminy Gizałki otrzymaliśmy tytuł:

„SPONSORA GMINY GIZAŁKI” województwo wielkopolskie.

***

W dniu 21 listopada 2008 r w Dniu Pracownika Socjalnego Fundacja została
wyróżniona nagrodą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie rozwiązania
w pomocy społecznej.

***

W 2009 roku przez publiczną telewizję norweską został zrealizowany reportaż o
projekcie realizowanym w ramach funduszy norweskich FOP.
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***
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