Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”
powstało w marcu 2000r. z inicjatywy grupy pracowników Domu oraz grona
osób życzliwych ze środowiska lokalnego pragnących pomagać osobom
chorym, niepełnosprawnym oraz w podeszłym wieku. Grupa inicjatywna liczyła
15 osób. Pierwszym Prezesem był Antoni Zygmunt Zarębski. Pełnił tę funkcję
w latach 2000 – 2003. Od 7 maja 2003r. prezesem Stowarzyszenia jest
Tadeusz Franciszek Zamaro.
28 czerwca 2004r. Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Kalina” uzyskało status
organizacji pożytku publicznego.
W 2015 roku Stowarzyszenie liczy 37 członków, w tym 7 członków honorowych.
Mottem Stowarzyszenia jest myśl L. Hirszfelda:

„Człowiek, który ginie z powodu braku pomocy obciąża sumienia pozostałych”.
Główne cele Stowarzyszenia:







pomoc w zabezpieczaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych
mieszkańcom DPS „Kalina” oraz innym osobom ze środowiska lokalnego, które z powodu
podeszłego wieku, różnych schorzeń lub trwałego kalectwa wymagają opieki i pielęgnacji;
prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz
wspieranie tych jednostek w realizacji zadań;
wykonywanie zadań obejmujących udzielanie pomocy rodzinom i osobom będących w trudnej
sytuacji życiowej zamieszkującym na obszarze działalności Stowarzyszenia;
ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocja i organizacja wolontariatu wspierającego działalność określoną w regulaminie DPS.

Powyższe zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych
i pracę wolontariatu.
Przykłady działań podjętych przez Stowarzyszenie w latach 2000 – 2015:










Uruchomienie w parku Domu „Rehabilitacyjnej Ścieżki
Zdrowia” .
Współudział w organizacji szkoleń pracowników DPS.
Współorganizacja
Międzynarodowego
Integracyjnego
Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Radość Istnienia”.
Organizacja Podlaskich Dni Aktywnej Terapii i Rehabilitacji
oraz współudział w organizacji Olimpiady Umiejętności
Osób Niepełnosprawnych w Domu Pracy Twórczej – Wigry.
Pomoc przy organizacji Spotkań Rodzinnych (od 2002
roku).
Współudział w organizacji obchodów jubileuszu 40-lecia
istnienia Domu oraz 50-lecia Domu – ufundowanie pamiątkowej, okolicznościowej tablicy.
Współudział w organizacji Integracyjnych Biegów Ulicznych (od 2003 roku) oraz
Międzynarodowych Animacji Teatralnych (od 2004 roku).
Wydanie folderów DPS i SPDPS „Kalina” oraz kalendarza z pracami artystycznymi
mieszkańców Domu.
Pozyskanie środków finansowych oraz zakup 61 nowoczesnych łóżek rehabilitacyjnych dla
najciężej chorych mieszkańców Domu oraz 3 wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

