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Pełna nazwa
organizacji

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
Koło nr 5 Ostrów Mazowiecka
Nr KRS: 0000043188
Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

ul. K. Piłata 12
07-300 Ostrów Mazowiecka
Dane teleadresowe
Tel. 664 962 885
kazekku@wp.pl
Osoby
reprezentujące
organizację

Kazimierz Kulesza – Prezes Zarządu Koła Nr 5
Arkadiusz Gruszczyński – Skarbnik Koła Nr 5 i Wiceprezes
Dariusz Pędzich – Sekretarz Koła Nr 5

Główne obszary
działania (cele )

Celem Stowarzyszenia jest:
- zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy
resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy
warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w
życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i
kraju;
- organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych
członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw
wewnętrznych.
- aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności
Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etycznomoralnej, a także pielęgnowanie pozytywnych doświadczeń historii i
tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy i żołnierzy
resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin;
- ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących
im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych,
zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli
społecznej;
- reprezentowanie interesów emerytów i rencistów wobec organów władzy i
administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz kierownictwa nadzorowanych przez
niego jednostek administracyjnych, jak również wobec samorządów
terytorialnych i innych organizacji;
Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w
szczególności w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- działalności charytatywnej;
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
Dotychczasowe
osiągnięcia i
doświadczenia

Niesienie pomocy.
Organizowanie
socjalnej itd.

różnych form działalności

kulturalnej, krajoznawczej,

