Назив организације

Удружење грађана „АЛТРУИСТ”

Врста организације

Удружење

Поље дјеловања

Пружање
бесплатне
хуманитарно-социјане
помоћи
грађанима,помоћ дјеци и младима у остваривању живота
достојног њиховом узрасту. Помоћ око ререгистрација избјеглих
и расељених грађана(Хрвата) у Општини-Град Приједор и
пружање помоћи за подношење захтјева за обнове кућа
захтјева за одрживи повратак.Пружање, осталих видова помоћи
грађанима,на основу усвојеног Закона о локалној Управи и
самоуправи града Приједор,путем бесплатне правне помоћи.

Подручје дјеловања

У својим активностима Удружење ‘’АЛТРУИСТ’’сурађује с НВО.у
Републици Српској, Федерацији БиХ, Босне и Херцеговине и
иноземним хуманитарним организацијама.

Адреса

Република Српска,БиХ.

Град, Општина, поштански број

Град Приједор – Регија Приједор,79301.

Телефон

052/070-310, моб.061/852-766.

Фаx

052/360-192

Е-маил

altruistljubija79206@yahoo.com

Wеб

нема

Датум, број и мјесто регистрације

05.02.2007.год
БРОЈ: Ф-1-11/07

Визија

У наведеном пољу дјеловања,удружење ће наставити да пружа
помоћ за све категорије грађана,без обзира на њихову животну
доб,социјално поријекло и националну припадност,који немају
финанцијских могућности усљед незапослености,непосједовања
имовине или који остварују минималне зараде

Мисија

У својим активностима Удружење ‘’АЛТРУИСТ’’ дјеловат ће као
невладина,ванстраначка,непрофитабилна
и
хуманитарна
организација грађана,на основу програма рада усвојених и
финанцираних од донатора: домаћих, страних физичких и
правних лица, хуманитарних организација и других субјеката.

Циљне групе

Ублажити бол и трауме код старих и немоћних особа због
осамљености,изнемоглости,болести и оскудице. Пружање
могућности кориснику да што дуже остане у властитом
окружењу, јер најдјелотворнија помоћ старијим особама је
помоћ која се пружа у дому саме особе. Духовна и материјална
помоћ младим обитељима. Помоћ дјеци и младима у
остваривању живота достојног њиховом узрасту. Пружање
бесплатне хуманитарно-социјалне помоћи грађанима.

Вриједности рада Удружења

Постепеним остваривањем циљних група,удружење поспјешује
удаљавање грађана од лоших животних навика и упућује их ка
нормалнијим токовима живота и суживота у локалним
заједницама у складу с позитивним законским прописима.

Актуелно

Сарадња са Повјеренством Владе Р.Хрватске и институција
власти у БиХ, за помоћ грађанима изван домовине, око
спровођења програма обнова инфраструктуре, кућа и одрживог
повратка. А све у вези са објављеним регионалним јавним
позивом, Министарства за људска права и избјеглице БиХ.

