
Zaloguj się

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Start / Artykuły / Aktualności / Pan Artur chce wyjść z bezdomności. Z pomocą przyszła Fundac...

Pan Artur chce wyjść z bezdomności. Z pomocą przyszła
Fundacja Niosę Pomoc

Aktualności

Pan Artur ma 47 lat. Przez kon�ikt rodzinny został bez dachu nad głową i środków do życia. Pewnego dnia jego
samotność dostrzegli wolontariusze Fundacji Niosę Pomoc, którzy wyciągnęli do niego pomocną dłoń. Choć na początku
nie chciał obarczać nikogo swoimi problemami, pomoc przyjął. Obecnie został tymczasowo zakwaterowany, a
wolontariusze zapewnili mu jedzenie, czysty ubiór i telefon komórkowy. Pan Artur chętnie podejmie pracę, by stanąć na
nogi i wrócić do normalności.
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W poniedziałek wieczorem na stronie Fundacji Niosę Pomoc zmieszczony został wpis, w którym czytamy: 
"Pana Artura spotykamy całkowicie przypadkiem pod barem mlecznym. Nie nagabuje nikogo, nie żebra o nic, po prostu patrzy w
ciszy jak inni kupują jedzenie lub raczą się nim w wytyczonych do tego ogródkach. Podchodzimy z pytaniem czy moglibyśmy jakoś
pomóc. Pada tylko, że nie śmie prosić. Po dłuższych namowach mówi, że od 3 dni nic nie jadł..."
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Nie pije, bardzo chce pracować 
Pan Artur ze Starogardu Gdańskiego jest osobą, która zaczyna od kompletnego zera. Przez kon�ikt rodzinny został bez dachu nad
głową, nie ma gdzie się podziać. Jest osobą bezdomną, niepijącą, ma problem z ręką, ale bardzo chciałby znaleźć pracę i zacząć
od nowa. 
- Każdemu należy się szacunek i pomocna dłoń. Nie można oceniać książki po okładce, bo w środku treść może nas bardzo
zaskoczyć - mówi Piotr Staniucha, prezes Fundacji Niosę Pomoc. - We wtorek zakupiliśmy panu Arturowi nowy telefon, odzież,
żywność i środki higieny. Udało nam się również wynająć lokum na tydzień. Obecnie staramy się znaleźć mieszkanie na stałe oraz
pracę - relacjonuje dalej.

Proste marzenia 
Pan Artur ma proste marzenia. Chciałby powrócić do normalnego życia, znaleźć pracę, stanąć na nogi i usamodzielnić się. Każdy,
kto chce pomóc, może skontaktować się z Fundacją Niosę Pomoc, która mieści się przy ulicy Chojnickiej 12/14 w Starogardzie
Gdańskim (tel. 696-219-723). 

Skarbonki, licytacje i koncerty charytatywne 
Fundacja Niosę Pomoc jest organizacją dobroczynną, która ma na celu pomoc potrzebującym osobom oraz instytucjom, które
takowej pomocy potrzebują. 
- Mocno wierzymy, że dzięki pracy charytatywnej naszych wolontariuszy poprawimy sytuację oraz byt osobom wymagającym
opieki. Nasze działania nie ograniczają się  jedynie do zbiórek internetowych. Tworzymy koncerty charytatywne, zbieramy
gadżety, które można spieniężyć na naszych licytacjach, oraz wystawiamy puszki/skarbonki w sklepach - wszystko by zrealizować
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dany cel - podkreśla Piotr Staniucha z Fundacji. 

Pomóc może każdy 
Przelew tradycyjny: Nazwa odbiorcy: Fundacja Niose Pomoc 
Nr konta: Bank Pekao SA 95 1240 5400 1111 0010 8998 9358 
Z dopiskiem dla Artura 
www.pomagam.pl/wyjsczbezdomnosci 
Fundacja jest 100 proc. charytatywna, żaden z wolontariuszy nie pobiera wynagrodzenia.
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50-letni mężczyzna skatowany na śmierć w Starogardzie. Śledczy przedstawili zarzuty 34-letniemu…
Jak ustaliła nasza Redakcja, w ubiegłym tygodniu na osiedlu Kopernika w Starogardzie Gdańskim miało dojś…
 19.10.2022 21:15

Ogromna tragedia w Rajkowach. Nie żyje 3,5-miesięczne niemowlę. Sprawę bada policja i…
Prokuratura rejonowa w Tczewie wszczęła śledztwo po śmierci 3,5-miesięcznego dziecka w miejscowości…
 30.10.2022 16:16

Śmiertelny wypadek na Dworcu PKP w Tczewie. Nie żyje kobieta!
W środę, 2 listopada, w godzinach porannych doszło do tragicznego wypadku na dworcu kolejowym w…
 03.11.2022 10:47

W ubiegłym tygodniu odeszli od nas...
 21.10.2022 08:30

PILNE: Tragiczny wypadek na DW 214 w Zelgoszczy. Zginął 21-letni mężczyzna
Dziś, 26 października, na drodze wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Zelgoszcz doszło do tragicznego w…
 26.10.2022 09:18

W ubiegłym tygodniu odeszli od nas...
 04.11.2022 10:00

Mężczyzna potrącony przez pociąg stracił nogi...
27 października (czwartek) doszło do fatalnego w skutkach wypadku kolejowego. Na torowisku w Rokitkach…
 28.10.2022 15:12

Nożownik na osiedlu Kopernika?! „Krzyczał, że będzie zabijał”
W nocy z 12 na 13 listopada policjanci ze Starogardu Gdańskiego interweniowali na osiedlu Kopernika wob…
 15.11.2022 13:48



https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kociewiak.pl%2Fartykul%2F12920%2Cpan-artur-chce-wyjsc-z-bezdomnosci-z-pomoca-przyszla-fundacja-niose-pomoc&amp;src=sdkpreparse
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.kociewiak.pl%2Fartykul%2F12920%2Cpan-artur-chce-wyjsc-z-bezdomnosci-z-pomoca-przyszla-fundacja-niose-pomoc
https://www.kociewiak.pl/artykuly?order=3
https://www.kociewiak.pl/artykuly?order=3
https://www.kociewiak.pl/artykul/15161,50-letni-mezczyzna-skatowany-na-smierc-w-starogardzie-sledczy-przedstawili-zarzuty-34-letniemu-radoslawowi-j
https://www.kociewiak.pl/artykul/15242,ogromna-tragedia-w-rajkowach-nie-zyje-35-miesieczne-niemowle-sprawe-bada-policja-i-prokuratura
https://www.kociewiak.pl/artykul/15259,smiertelny-wypadek-na-dworcu-pkp-w-tczewie-nie-zyje-kobieta
https://www.kociewiak.pl/artykul/15167,w-ubieglym-tygodniu-odeszli-od-nas
https://www.kociewiak.pl/artykul/15200,pilne-tragiczny-wypadek-na-dw-214-w-zelgoszczy-zginal-21-letni-mezczyzna
https://www.kociewiak.pl/artykul/15265,w-ubieglym-tygodniu-odeszli-od-nas
https://www.kociewiak.pl/artykul/15235,mezczyzna-potracony-przez-pociag-stracil-nogi
https://www.kociewiak.pl/artykul/15343,nozownik-na-osiedlu-kopernika-krzyczal-ze-bedzie-zabijal
https://www.kociewiak.pl/artykul/15193,uwaga-komunikat-w-sprawie-zapotrzebowania-na-wegiel
https://www.kociewiak.pl/

