PROFIL
Bali Caring Community
I. Latar Belakang
Lahir pada bulan Januari 2010, Bali Caring Community (BCC) adalah sebuah organisasi sosial
non-profit, non-agama, non-politik, yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Semangat
yang melandasi kegiatan kami adalah melakukan kebaikan ikhlas tanpa syarat, tidak membedabedakan apapun di manapun.
Konsep BCC adalah direct donation, BCC menjembatani donatur agar bisa memberikan
bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan. BCC tidak semata-mata mengumpulkan
sumbangan dengan mengatasnamakan warga miskin, melainkan semaksimal mungkin dengan
berbagai cara memfasilitasi donatur sehingga mereka bisa memberikan bantuan secara
langsung kepada warga yang ingin dibantu.

II. Detail Organisasi
Yayasan Perduli Bali (Bali Caring Community Foundation)
Jl. Pendidikan No. 86 Denpasar 80224 Bali, Indonesia
Telp/HP/WA: 0878-6194-3126, 0812-3999-3144
Website: www.balicaringcommunity.org
Email: info@balicaringcommunity.org
Akta Notaris Ni Luh Ary Widiastuthi, S.H, M.Kn tgl 18 April 2011 No. 04
Tanda Daftar Yayasan No.: PEM.764/WPJ.17/KP.0203/2011
SK Menkumham No.: AHU-3651.AH.01.04.2011
Ijin Operasional Dinas Sosial No.: 466.3/124/Dinsos
NPWP No.: 31.313.785.3-903.000
Rekening BCC:
Bank BRI Cabang Diponegoro Denpasar
No. Rekening: 0571-01-000117-30-3
Atas Nama: YAYASAN PERDULI BALI

III. Tujuan
 Visi BCC
Menjadi referensi utama untuk memberikan bantuan secara langsung kepada yang
membutuhkan.
 Misi BCC
1. Menyediakan data informasi yang lengkap untuk mendukung terwujudnya bantuan
langsung
2. Membangun jaringan relawan di setiap daerah untuk membantu penyampaian bantuan
secara langsung
3. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui media internet.
IV. Bantuan
Alangkah baiknya jika bantuan bisa Anda serahkan langsung kepada mereka yang ingin
Anda bantu, kami bisa mengantarkan Anda ke rumah warga, kami juga bisa membuatkan
rekening bank untuk warga yang ingin Anda bantu. Konsep BCC adalah menjembatani
donatur agar bisa memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan. BCC
tidak semata-mata mengumpulkan sumbangan dengan mengatasnamakan warga miskin,
melainkan semaksimal mungkin dengan berbagai cara memfasilitasi donatur sehingga
mereka bisa memberikan bantuan secara langsung kepada warga yang ingin dibantu.
Sumbangan dalam bentuk uang bisa ditransfer ke rekening berikut:
Bank BRI Cabang Diponegoro Denpasar
No. Rekening: 0571-01-000117-30-3
Atas Nama: YAYASAN PERDULI BALI
Sumbangan dalam bentuk barang bisa dikirim ke alamat berikut:
Bali Caring Community (BCC)
Kantor Ekosistem
Jl. Pendidikan No. 86 Denpasar 80224 Bali, Indonesia
Telp: 0878-6194-3126, 0812-3999-3144

V. Program Kegiatan
Program kegiatan BCC diantaranya sebagai berikut:


Program Berbagi Nasi Bungkus
Program Berbagi Nasi Bungkus ini dimulai pada tanggal 5 Nopember 2020 sebagai bentuk
perhatian kecil kita kepada warga kurang mampu di Denpasar dan sekitarnya yang bekerja
sebagai pemulung, tukang parkir, tukang sapu, pedagang kaki lima, pedagang acung,
pengamen, tukang suwun/buruh angkut dsb yang ada dekat di sekitar kita, tidak jauh dari
tempat tinggal kita.



Program Edukasi Keuangan & Investasi
Edukasi keuangan sangat diperlukan agar kita sadar dan paham tentang bagaimana cara
mengelola keuangan secara bijak dan sesuai kebutuhan. Pendidikan keuangan akan
membantu kita mengelola keuangan dengan berbagai langkah yang tepat, sehingga kondisi
keuangan kita berjalan dengan stabil dan lancar.



Program Berbagi Website
Website dan media sosial merupakan media informasi dan promosi yang sangat penting
saat ini, namun masih banyak panti asuhan dan organisasi sosial lainnya yang belum
memiliki website dan medsos ini. Oleh karena itu melalui program ini kami siap membantu
membuatkan website dan registrasi media sosial untuk panti sosial, yayasan sosial,
komunitas sosial dan organisasi non-profit di Bali.



Program Bantuan Langsung Dana Bulanan
Program ini memungkinkan donatur dari manapun juga bisa memberikan bantuan dana bulanan
secara langsung kepada warga miskin yang ingin dibantu. BCC telah mensurvey dan melakukan
penilaian (asssetment) atas ratusan warga miskin di seluruh Bali sejak tahun 2010. Semua hasil
survey tersebut sudah kami posting di website BCC. BCC memiliki acuan standar/kriteria dalam
melakukan penilaian atas warga yang di survey. Hanya warga yang memenuhi kriteria tersebut yang
kami posting di website BCC.



Program Bantuan Ternak Bergulir
Program Bantuan Ternak Bergulir (BTB) adalah sebuah program pengelolaan bantuan
ternak (babi & kambing) untuk warga kurang mampu dengan sistem
bantuan bergulir; bantuan 1 ekor ternak bisa terus digulirkan dari warga satu kepada warga
yang lain dalam tempo waktu tertentu untuk membantu meningkatkan penghasilan
masyarakat.



Program Pemeriksaan Kesehatan Anak
Bali Caring Community (BCC) menyelenggarakan Bakti Sosial Pemeriksaan Kesehatan untuk
anak-anak siswa sekolah dasar di daerah terpencil, anak-anak panti asuhan, anak-anak dari
keluarga kurang mampu dsb. Program Pemeriksaan Kesehatan tersebut meliputi
pemeriksaan kesehatan telinga, hidung, tenggorokan (THT), mata, gigi, mulut dan kulit.



Program Berbagi Ceria, Program Hiburan dan Edukasi Anak
Bali Caring Community (BCC) mengadakan acara hiburan dan edukasi untuk anak-anak siswa
sekolah dasar di daerah terpencil, anak-anak panti asuhan, anak-anak dari keluarga kurang
mampu dsb. Program Berbagi Ceria antara lain meliputi: mendongeng, membaca buku,
bermain, bernyanyi, menari, olah raga, menonton film, belajar membuat kerajinan tangan,
berbagai lomba dan pemberian hadiah dsb menyesuaikan kondisi di tempat masing-masing.



Program Berbagi Barang Bekas
Bali Caring Community (BCC) menerima sumbangan barang bekas seperti pakaian bekas
layak pakai, mainan anak, sepeda, perabotan rumah tangga dsb yang masih bisa dipakai
akan kami service terlebih dahulu (bila perlu) untuk kemudian disumbangkan ke saudarasaudara kita yang membutuhkan. Sedangkan barang bekas yang sudah tidak bisa dipakai
akan kami jual, 100% hasil penjualannya akan dipakai untuk mendukung kegiatan BCC.

VI. PENUTUP
Demikian proposal ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian
dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 1 Desember 2020
Hormat kami,
Bali Caring Community (BCC)

Kadek Sudarsana
Ketua Yayasan

