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Halinów, dnia 20.03.2014 r. 

 

 

 

 

OCENA WSPÓŁPRACY GMINY HALINÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 

24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I O WOLONTARIACIE  WRAZ ZE ZBIORCZYM ZESTAWIENIEM ZADAŃ 

WSPIERANYCH Z BUDŻETU GMINY HALINÓW W 2013 ROKU 

 

 

 

 

Współpraca Gminy Halinów z organizacjami pozarządowymi regulowana jest przez Wieloletni 

Program Współpracy Gminy Halinów z Organizacjami Pozarządowymi przyjęty Uchwałą Nr 

XXXIII/365/05 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 04 listopada 2005 roku oraz Roczne Programy 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi. W roku 2013 obowiązywał Roczny Program 

Współpracy Gminy Halinów z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku. Przyjęty 

Uchwałą Nr XXIX.228.2012  Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012 r. zmienioną 

Uchwałą nr XXXII.279.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2013r. 

 

 

 

Na rok 2013 zaplanowano na współpracę z organizacjami kwotę 212 000 zł 
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I. Współpraca finansowa 

Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje w 2013 r., na realizację zadań publicznych (w ramach otwartych konkursów ofert oraz 

ofert z własnej inicjatywy) wyniosła 163 411,76 zł. 

 

1. W 2013 roku ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

na dofinansowanie ich realizacji. 

 

Dziedzina 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji 
Kwota 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystan

ych środków 

 

 

Uwagi 

Edukacja, oświata 

i wychowanie- 

dowożenie 

uczniów do szkół 

 

1. 

Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu 

Gminy Halinów do Społecznej  Podstawowej Szkoły 

Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku i z 

powrotem do miejsca zamieszkania 

 

Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku 

 

33 000 zł 

 

33 000 zł 

 

- 

 

Ochrona zdrowia 

– przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

 

2. 

Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa, 

pomocy psychologicznej oraz prawnej osobom 

uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym a 

także osobom doznającym przemocy oraz udzielenia 

wsparcia dla dzieci i młodzieży w szkołach i 

świetlicach finansowanych ze środków na 

profilaktykę  

 

 

Stowarzyszenie NACOA POLSKA 

 

 

42 000 zł 

 

 

41 925,58zł 

 
Zwrot do 

budżetu 

Gminy 

Halinów w 

wysokości 

74,42zł 

 

 

 

 

Kultura fizyczna – 

zadania w zakresie 

kultury fizycznej 

 

3. 

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w 

postaci gier i zabaw ruchowych dla uczniów szkół 

podstawowych opartych na piłce nożnej” 

Stowarzyszeniem Rozwijamy Talenty  

40 000 zł 

 

40 000 zł 

 

- 

 

4. 

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez 

organizowanie pozalekcyjnych zajęć w zakresie judo 

i nauki pływania 

Uczniowskim Klubem Sportowym 

„HALINÓW TEAM” 
 

20 000 zł 

 

20 000 zł 

 

- 

 

5. 

Prowadzenie treningów karate w formie zajęć 

sportowych dla uczniów z gminy Halinów 

Mińsko - Mazowieckim Klubem Karate 

Kyokushinkai 
 

5 000 zł 

 

5 000 zł 

 

- 
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2. Natomiast w 2012r. ogłoszono konkurs ofert w wyniku, którego została podpisana umowa wieloletnia (w 2013 roku umowa została rozwiązana 

za porozumieniem stron). W 2012r. przyznano 20 000 zł, a w 2013r. 5411,76 zł dotacji. Łączna kwota przyznanej dotacji dla Stowarzyszenia 

Pomocna Dłoń w latach 2012-2013 wyniosła 25 411,76 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Dziedzina Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji Kwota dotacji Wysokość 

wykorzystanych 

środków 

Uw

agi 

Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza-  

Kolonie i obozy 

oraz inne formy 

wypoczynku 

dzieci i 

młodzieży 

szkolnej a także 

szkolenie 

młodzieży 

 

 

 

6. 

Organizacja letniego obozu piłkarskiego 

doskonalącego poziom gry i poprawiający 

sprawność fizyczną 

Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty 
 

6 000 zł 

 

 

6 000 zł 

 

- 

 

 

7. 

 

Organizacja obozu sportowo – rekreacyjnego dla 

dzieci i młodzieży z terenu gminy Halinów 

 

Uczniowskim Klubem Sportowym 

„HALINÓW TEAM” 

 

 

 

4 000 zł 

 

 

4 000 zł 

 

- 

 

8. 

 

Obóz Hufca ZHP Sulejówek AFRYKA i Kolonia 

Zuchowa HOKUS POKUS 

 

Chorągwią Stołeczną Związku 

Harcerstwa Polskiego im. Bohaterów 

Warszawy 

 

5 000 zł 

 

5 000 zł 

 

 

- 

Razem 155 000zł 154 925,58zł 

Dziedzina 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji 
Kwota 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanych 

środków 

 

 

Uwagi 

Pomoc 

społeczna-  

 

 

 

1. 

Udzielanie, na terenie gminy Halinów, 

schronienia osobom potrzebującym poprzez 

utrzymanie w gotowości trzech miejsc 

noclegowych z całodziennym wyżywieniem oraz 

organizacja pomocy żywnościowej dla rodzin 

najuboższych z terenu gminy Halinów 

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w 

Hipolitowie 
5411,76 zł 

 

 
5411,76 zł 

 

 

 

 

- 

Razem 5 411,76 zł 5 411,76 zł 



4 

 

 

 

3. Poza możliwością przekazywania środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t.) organizacje mogą składać oferty z własnej 

inicjatywy. Na wspieranie tych zadań jst może przeznaczyć nie więcej niż 20 % planowanych środków zgodnie z art.19a  pkt.7 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

W przypadku Gminy Halinów  kwota ta równa się 42 400 zł. W 2013 roku wpłynęła 1 oferta z własnej inicjatywy. 

 

Dziedzina 

 

L

p. 

Nazwa zadania Nazwa organizacji 
Kwota 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanych 

środków 

 

 

Uwagi 
 

Ochrona 

zdrowia – 

przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

 

1. 
 

Bądź przy mnie …Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci niepełnosprawnych z terenu 

gminy Halinów. 

 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Kubuś” 

 

3 000 zł 

 

3 000 zł 

 

- 

Razem 3 000 zł 3 000 zł 
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4. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

a) budżet Gminy Halinów: 

Lp. Nazwa Kwota dotacji 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie 33 040 zł 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu 33 040 zł 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej 89 520 zł 

Razem 155 600 zł 

 

b) środki zewnętrzne + budżet Gminy Halinów 

 

Pomoc Gminy Halinów przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł 

finansowania (dla których wnioskodawcą są OSP): 

OSP Okuniew 

Pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeprowadzeniu przetargu  oraz rozliczaniu 

dotacji  na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w 

Okuniewie”.  

Koszt całkowity 594 000 zł, w tym:   

 dofinansowanie z WFOŚiGW – 148 500 zł,  

 dotacja z budżetu Gminy Halinów – 150 000 zł, 

 ZORR RP – 150 000 zł, 

 Komenda Główna PSP ze środków MSW (KSRG) – 124 000 zł, 

 środki MSW z tytułu ubezpieczeń – 20 000 zł, 

 środki własne OSP Okuniew – 1 500 zł. 

 

5. Odpłatne udostępnianie sal na cel pożytku publicznego w Zespole Szkół w Halinowie 

 Lp. 

umowa - 

Najemca okres 

wpłata 

miesięczna zł  Wpłata ogółem Uwagi 

1. 

Stowarzyszenie 

Rozwijamy 

Talenty 

02.01.2013 - 

30.03.2013           600,00 zł              1 800,00 zł  

Hala-zajęcia 

sportowe 

16.02.2013 jednorazowo                  200,00 zł  

Walentynkowy 

Turniej Piłki Nożnej  

23.03.2013 jednorazowo                  200,00 zł  Turniej Piłki Nożnej  

02.03.2013 jednorazowo                  500,00 zł  Turniej Piłki Nożnej  

02.04.2013 - 

17.04.2013 jednorazowo                  300,00 zł  

Zajęcia Gminnej 

Szkółki Piłkarskiej 

04.11.2013 - 

31.12.2013 50,00 zł/godz.                  600,00 zł  

Zajęcia sportowe 

dla pracowników 

działających 

społecznie 

04.11.2013 - 

31.12.2013 50,00 zł/godz.                  975,00 zł  

Treningi drużyny 

piłkarskiej 
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2. 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

"HALINÓW 

TEAM" 

02.01.2013 - 

30.06.2013           375,00 zł                2 250,00 zł  

Siłownia-zajęcia 

judo 

02.01.2013 - 

31.12.2013             50,00 zł                   600,00 zł  Reklama 

01.11.2013-

31.12.2013           354,00 zł                   708,00 zł  

Podziemia budynku 

administracyjnego 

04.09.2013-

31.10.2013           375,00 zł                   750,00 zł  

Siłownia-zajęcia 

judo 

Razem      8 883,00 zł    

 

6. Ponadto sfinansowano: 

 7 wyjazdów członków drużyny siatkarzy z terenu gminy Halinów w celu reprezentowania 

Gminy Halinów na zawodach – łączny koszt 6 404 zł, 

 trenerów Klubu Lesan Halinów, którzy  prowadzili pozalekcyjne zajęcia sportowe  

z dziedziny piłki siatkowej dla młodzieży z terenu gminy Halinów – łączny koszt 5 338 zł. 

7. Gminne Centrum Kultury współfinansowało działalność 2 Kół Seniorów w Halinowie: 

 wycieczki, 

 wyjazdy np. do kina, 

 rehabilitacja/ gimnastyka, 

 2 razy w tygodniu nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w budynku GCK Halinów, 

 spotkania świąteczne. 

Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 10 000 zł. 

8. Współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas działającym przy Parafii NMP Matki Łaski 

Bożej w Halinowie: 

 zorganizowano wigilię dla mieszkańców z terenu gminy Halinów. 

9. Przy współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi zorganizowano: 

 Święto Miasta i Gminy Halinów 

10. Wspieranie inicjatywy lokalnej  

(Uchwała Nr X.73.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011 roku  

w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych  

w ramach inicjatyw lokalnych) 

a) W ramach inicjatyw lokalnych związanych z budową sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych  

w roku 2013 wpłynęły 34 wnioski, dofinansowanie przez Gminę Halinów powyższych 

inwestycji przewidziane jest na lata:  

rok 2013 (sieć wodociągowa - 41 497,50 zł, sieć kanalizacyjna – 28 800,00 zł) 

rok 2014 (sieć wodociągowa – 106 825,00 zł, sieć kanalizacyjna – 149 966,40 zł) 

rok 2015 (sieć wodociągowa- 0,00 zł, sieć kanalizacyjna – 32 050,00 zł) 
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b) W ramach inicjatyw lokalnych związanych z poprawą przejezdności dróg gminnych w roku 

2013 Gmina Halinów dofinansowała zadanie: 

- Poprawa przejezdności ul. Bliskiej w Okuniewie w kwocie 29 175,00 zł. 

 Sieć wodociągowa i 

kanalizacyjna 

Poprawa 

przejezdności dróg 

gminnych 

Razem 

Liczba złożonych 

wniosków w 2013r. 

34 1 35 

Liczba podpisanych 

umów o wykonanie 

inicjatywy lokalnej 

w 2013r. 

20 1 21 

Suma środków w 

ramach inicjatywy 

lokalnej w 2013r. 

359 138,90 zł 29 175,00 zł 388 313,90 zł 

 

II. Współpraca pozafinansowa 

 

1. Prowadzenie konsultacji w spawie: 

 

a) projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Halinów z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 roku poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Gminy Halinów i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie 

projektu programu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą elektroniczną na 

wskazany adres mailowy, 

b) projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Halinów z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 roku poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Gminy Halinów i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie 

projektu programu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą elektroniczną na 

wskazany adres mailowy. 

2. Organizacja 2 warsztatów prowadzonych przez Pana Andrzeja Rybus Tołłoczko Doradcę 

Wojewody Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych z zakresu: 

a)  prawidłowego wypełniania ofert na realizację zadań publicznych oraz sprawozdawczości 

jaką muszą organizacje pozarządowe przedkładać po zrealizowaniu zadania publicznego, 
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b)  wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

3. Artykuły w piśmie Informacje Gminy Halinów: 

a) „Oddam procent (1%) na 100%”, 

b) „Strażackie świętowanie”, 

c) „Szkółka piłkarska Stowarzyszenia Rozwijamy Talenty” 

d) „10 lat z KUBUSIEM” 

e) „Przed ligą trenowali w Międzyzdrojach”, 

f) „Będzie czym gasić, OSP  w Okuniewie ma nowy wóz strażacki”, 

g) „Strażnica w budowie”, 

h) „Turniej Mikołajkowy SRT”. 

 

4. Wspieranie statutowej działalności organizacji poprzez nieodpłatne udostępnianie lokali 

gminnych, sprzętu technicznego itp. 

a) Z informacji uzyskanych ze szkół z terenu gminy Halinów  dotyczących nieodpłatnego 

udostępnienia sal na cel pożytku publicznego wynika, iż sale udostępniane były nieodpłatnie  

w Zespole Szkół w Halinowie, czas wynajmu udostępnionych sal to 714,50, a szacunkowa 

wartość użyczenia wynosi 55 362,50 zł  zgodnie z załączoną tabelą. Zwolnień lub obniżenia 

stawki czynszu  dokonywano zgodnie z Zarządzeniem Nr 127/10 Burmistrza Halinowa z 

dnia 17 września 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń  

w budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie w przypadkach, gdy w zajęciach 

uczestniczyła młodzież ucząca się oraz osoby prowadzące zajęcia dla uczniów z terenu 

gminy Halinów. 

 

Lp. 
Biorący do 

użyczenia 
Okres 

Ogółem 

godzin  

Szacunkowa 

wartość za 

godzinę 

Szacunkowa 

wartość ogółem 
Uwagi 

1. 

Klub Kolarski V-

MAX 

02.01.2013-

30.04.2013 
82,5         25,00 zł           2 062,50 zł  

Sala 

gimnastyczna 

2. 

KS DOSAN 27.04.2013 12       100,00 zł           1 200,00 zł  Hala sportowa 



9 

 

3. 

Drużyna 

siatkarska  

LESAN 

HALINÓW 

(umowa z UKS 

"HERKULES") 

02.01.2013-

24.02.2013                              

24.02.2013 

23.03.2013 

06.04.2013 

02.01.2013-

30.04.2013 

20,21,26,27,28,          

29.08.2013 

04.09.2013-

26.12.2013 

07.09.2013 

27.10.2013-

23.03.2014 

02.01.2013-

31.03.2013 

04.09.2013-

26.12.2013 

(soboty) 

297       100,00 zł         29 700,00 zł  Hala sportowa 

4. 

Mińsko - 

Mazowieckim 

Klubem Karate 

Kyokushinkai  

16.06.2013 

06.09.2013 
11       100,00 zł           1 100,00 zł  Hala sportowa 

5. 

Mińsko - 

Mazowieckim 

Klubem Karate 

Kyokushinkai  

01.08.2013-

30.08.2013 
12         25,00 zł              300,00 zł  "siłownia" 

6. 

Parafia pw. 

N.M.P. Łaski 

Bożej w 

Halinowie 

20.04.2013-

30.06.2013 
20       100,00 zł           2 000,00 zł  Hala sportowa 

7. 

Parafia Św. Anny 

w Długiej 

Kościelnej 

09.02.2013  

23.02.2013  
3         25,00 zł                75,00 zł  

Sala 

gimnastyczna 

8. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gminy 

Halinów  

02.01.2013-

28.06.2013  

20.09.2013-

31.12.2013 

117         25,00 zł           2 925,00 zł  
Sala 

gimnastyczna 

9. 

Stowarzyszenie 

Rozwijamy 

Talenty 

02.01.2013-

31.03.2013   

13.01.2013 

07.07.2013 

04.11.2013-

31.12.2013        

07-08.12.2013 

160       100,00 zł         16 000,00 zł  Hala sportowa 

RAZEM 714,50         55 362,50 zł    
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b)  udostępniono organizacjom pozarządowym na działalność statutową pomieszczenie: 

 

Lp. Biorący do użyczenia Okres 

Szacunkowa 

wartość za 

miesiąc 

Szacunkowa 

wartość ogółem 
Uwagi 

1. 

STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

„KUBUŚ” 

2013 r. 1 200 zł 14 400 zł 

Ul. Popiełuszki 53 

05-071 Długa 

Szlachecka 

 

 

c) ponadto organizacje pozarządowe nieodpłatnie użytkują: 

 boisko w Długiej Kościelnej (umowa na użytkowanie), 

 boisko „Orlik” przy Zespole Szkół w Halinowie: 

Lp Biorący do użyczenia Termin 
Dzień 

tygodnia 

 Ogółem 

godzin 
Cel 

1 

 Stowarzyszenie 

Rozwijamy Talenty 

02.04.2013-

30.06.2013 
niedziela 70 

HALINOWSKA 

LIGA 

SZÓSTEK 

PIŁKARSKICH 

2 
17.04.2013-

30.04.2013 

wtorek, środa, 

piątek 
18 

Zajęcia dla 

dzieci 

3 
17.04.2013-

30.04.2013 
poniedziałek 6 

Zajęcia dla 

dorosłych 

4 
02.05.2013-

30.06.2013 

poniedziałek, 

środa, 

czwartek 

80 
Zajęcia dla 

dzieci 

5 

29.04.2013, 

06.05.2013, 

13.05.2013 

poniedziałek 4,5 
Zajęcia dla 

dzieci 

6 
02.05.2013-

17.05.2013 
środa 6 

Zajęcia dla 

dzieci 

7 
01-02. 

05.2013 

środa, 

czwartek 
15,5 

Turniej z okazji 

Święta Halinowa 

8 
20.05.2013-

31.05.2013 

poniedziałek, 

wtorek, środa, 

piątek 

11,5 
Zajęcia 

piłkarskie 

9 
14.06.2013, 

18.06.2013 
piątek i wtorek 5 

HALINOWSKA 

LIGA 

SZÓSTEK 

PIŁKARSKICH 

10 07.07.2013 niedziela 5 
LIGA 

PIŁKARSKA 
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11 
01.09.2013-

30.09.2013 
środa 12 

Rozgrywki 

sportowe 

12 
01.10.2013-

31.10.2013 
środa 15 

Rozgrywki 

sportowe 

13 
04.11.2013-

31.12.2013 

poniedziałek, 

wtorek, 

czwartek 

30 
Zajęcia dla 

dzieci 

RAZEM 278,5 

  

 

5. Wspieranie organizacji w pozyskiwaniu środków z innych źródeł niż budżet gminy Halinów w 

zakresie: pomocy, w przygotowywaniu wniosków (m.in. konsultacje merytoryczne, 

informowanie o otwartych konkursach ofert, pomoc przy rozliczaniu dotacji). 

 

6. Promocja działalności organizacji poprzez nieodpłatne publikowanie informacji na temat 

działalności organizacji pozarządowych  na stronie internetowej Gminy Halinów (informacje o 

konkursach, szkoleniach, imprezach sportowych i wynikach zawodników). 

 

7. Prowadzenie i aktualizowanie zakładki organizacje i stowarzyszenia na stronie  

www. halinow.pl informującej o organizacjach działających na terenie gminy Halinów. 

 

8. Na wniosek pan Adam Ciszkowski Burmistrz Halinowa obejmował swoim patronatem imprezy 

o charakterze, co najmniej gminnym, m.in: 

 

a) Mistrzostwa Polski Kalaki Eskrima, 

b) Turniej Karate o puchar Mińsko-Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin, 

c) Ogólnopowiatowy Turniej Mikołajkowy w  piłce nożnej, 

d) XII Mistrzostwa Polski Taekwondo, 

e) V Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Halinowa, 

f) III Bieg Rycerza Okunia. 

 

III. Wolontariat w szkołach gminnych: 

 

1. Przy Szkole Podstawowej w Chobocie działa młodzieżowy wolontariat, który zajmuje się: 

 Miejscami pamięci oraz bierze udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym. 

 Pomocą koleżeńską dla uczniów mających trudności w nauce. 

 Osobami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. 

 Konkursem plastycznym- Kartka Świąteczna dla chorego w hospicjum. 

 Akcją Pola Nadziei- sadzenie żonkili oraz sprzedaż cebulek. 
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 Zbiórka pieniędzy na misje w Afryce. Adopcja na odległość chłopca z Afryki " Daj szansę". 

 

2. Przy Zespole Szkół w Halinowie działa wolontariat: 

1) składający się z uczniów  ze Szkoły Podstawowej, którzy biorą dział w następujących akcjach 

charytatywnych: 

- Adopcja serca - uczniowie z nauczycielami zbierają pieniądze na naukę i jedzenie dla 2 

zaadoptowanych dzieci ( Unisa Bangura z Sierra Leone, oraz Ano Lisel z Kamerunu), 

- Mój szkolny kolega  z misji - przez cały rok uczniowie  systematycznie zbierają pieniądze na 

wsparcie szkół w krajach afrykańskich podejmując różne działania,  m. in. sprzedają zrobione 

przez siebie karty i  ciasta, 

- "Góra grosza " - zbiórka na rodzinne domy dziecka, 

- Świąteczna paczka dla dzieci z ubogich rodzin – uczniowie wspólnie z nauczycielami 

przygotowują paczki dla 2 wybranych losowo dzieci, 

- Kolędnicy misyjni –  pod opieką katechetek p. Joanny Gójskiej i p. Ewy Szulim, uczniowie 

zbierają ofiary dla  dzieci z krajów afrykańskich, 

- „Kartka Świąteczna dla chorego” w okresie świąt Bożego Narodzenia uczniowie wspierają  

Hospicjum Domowe przy ul. Tykocińskiej w Warszawie, 

- w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy uczniowie odwiedzają pensjonariuszy domu 

opieki „ Promyk”, przygotowują dla Nich karty okolicznościowe, 

- akcja pomocy zwierzętom w schronisku - uczniowie ofiarowywali jedzenie i przedmioty dla 

czworonożnych podopiecznych, 

- adopcja małpki w warszawskiego ZOO – zbieramy 100 zł miesięcznie na jej utrzymanie, 

- organizuje zbiórkę pieniędzy na rzecz zwierząt ze schroniska - współpraca z  Fundacją „Viva”; 

- „Dzieci dzieciom” - zbiórka maskotek i zabawek oraz zbiórka pieniędzy na zakup słodyczy 

oraz środków czystości  dla podopiecznych z Domu Małego Dziecka w Siedlcach z okazji 

Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia oraz Dnia Dziecka, 

- organizuje spotkania z podopiecznymi z Domu Małego Dziecka – zabawy i gry na świeżym 

powietrzu. 

 

2) składający się z uczniów z Gimnazjum 

„Klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu” prowadzony przez p. Hannę Kuleszę i p. Annę 

Kacprzak prowadził następujące działania: 

 odwiedzanie ludzi starszych i chorych w domach opiekuńczo-pielęgnacyjnych  ,,Promyk" i 

,,Matuzalem" , 

 odwiedzanie młodszych dzieci w świetlicach szkolnych, w przedszkolu (czytanie książek, 

organizowanie zabaw, pomoc w nauce dzieciom ze świetlicy środowiskowej) 
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 zebranie i wysłanie pieniędzy na pomoc ofiarom wybuchu gazu w Wielkopolsce, 

 współpraca z ,,Caritas” 

  przygotowanie paczki świątecznej dla chłopca z ubogiej rodziny 

 zorganizowanie na terenie szkoły akcji ,,Dzień pełnych słoików" - zbieraliśmy przetwory  

 pomoc podczas Wigilii Gminnej 

 udział w konkursie organizowanym w ramach ,,Pola nadziei" pod tytułem ,,Pomoc 

cierpiącym drogą do wielkiej miłości" 

 włączenie się do Balu Integracyjnego organizowanego przez  Fundację  „Świat na Tak”- 15  

wolontariuszy opiekowało się podczas balu młodzieżą niepełnosprawną ze Stowarzyszenia 

,,Kubuś" (11dzieci), 

 wykonanie i wysłanie kart urodzinowych dla chorej Oliwki -  włączenie się w spełnienie 

marzenia, 

 od 7 lat prowadzona jest Adopcję serca - uczniowie wraz z nauczycielami wysyłają  

pieniądze na   naukę i jedzenie dla 3 zaadoptowanych dzieci z Kamerunu, 

  udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

 

3.  Wolontariat w Szkole Podstawowej w Brzezinach: 

 X - Akcja ''Pola Nadziei'' - sprzedaż cebulek dla hospicjum, 

 XI - konkurs kartka świąteczna dla chorego w hospicjum,  

 XII - przedstawienie ''Jasełka" wystawione w kościele,  

 XII - kiermasz świąteczny - zebrane pieniądze są dofinansowaniem wycieczek dla uczniów 

potrzebujących z naszej szkoły,  

 XII - góra grosza, 

 cały rok  pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom z klas młodszych przez uczniów klas V-VI. 

 

4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie prowadzi wolontariat w formie Klubu Ośmiu  

Grupa 15 wolontariuszy: 

- sprzedawała cebulek żonkili na rzecz Hospicjum Domowego w Warszawie, 

- sprzedawała cegiełek na rzecz fundacji "Pomóż i Ty", 

- porządkowała na cmentarzu żydowskim i katolickim , 

-wzięła udział w:  

- Andrzejkach w fundacji "Leko" w Okuniewie , 

-Wigilii Polska z fundacją "Świat na Tak" w Warszawie, 

- XVI Balu Integracyjnym, 

- Walentynkach w fundacji "Leko" w Okuniewie. 
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5. Wolontariat w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cisiu: 

 Akcja charytatywna Wszystkie Kolory Świata (UNICEF) 

 zbieranie nakrętek na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi  

 "Góra grosza " - zbiórka na rodzinne domy dziecka 

 Gwiazdka dla Afryki 

zbiórka w ramach akcji pomocy dzieciom z Sierra Leone. Zebrane fundusze zostały 

przeznaczone na zakup szczepionek i lodówek do ich przenoszenia. 

 zbiórce pieniędzy na pomoc dzieciom, ofiarom tajfunu na Filipinach (UNICEF) 

  Finansowe wsparcie misji w Afryce 

 „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” 

 współpraca z ,,Caritas” Szlachetna Paczka 

 wykonanie i wysłanie kart urodzinowych dla chorej Oliwki -  włączenie się w spełnienie 

marzenia, 

 kiermasz świąteczny  

 Pomoc koleżeńska dla uczniów mających trudności w nauce 

 odwiedzanie młodszych dzieci w przedszkolu (czytanie książek, organizowanie zabaw, 

szycie dla nich zabawek ) 

 udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym 

 

IV. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

 

Należy wymienić także współpracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie, 

który  dofinansował do wypoczynku  33 dzieci z rodzin problemowych, z terenu gminy Halinów.  

Łączna wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 11 300 zł. 22 dzieci korzystało z wypoczynku 

zorganizowanego przez katolicką organizację Caritas.  Pozostałe dzieci wyjechały na obóz 

harcerski w ramach akcji Pogodne Lato i inne obozy młodzieżowe.  MOPS w Halinowie zakupił dla 

53 dzieci paczki świąteczne za łączną kwotę 2120 zł.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem kolacji wigilijnej dla starszych  

i samotnych osób z terenu gminy. W uroczystości przygotowanej przez Panie należące do Kół 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wzięło udział 120 osób. Wydatki na tę 

uroczystość wyniosły 800 zł.  

Ponadto MOPS wydał nieodpłatnie żywność pozyskaną z Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej w ilości 4.051 tony na wartość 13.773,51 zł, z tej formy pomocy skorzystało 85 rodzin. 

 

 


