Halinów, dnia 30.04.2018 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 2017 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 2017 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 2017 roku. Przyjęty
Uchwałą Nr XXVII.232.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2016 r.

W projekcie budżetu na rok 2017 zaplanowano na współpracę z organizacjami kwotę 138 000 zł

1

I. Współpraca finansowa
Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje w 2017 r., na realizację zadań publicznych (w ramach otwartych konkursów ofert oraz
ofert z własnej inicjatywy) wyniosła 115 000 zł.
1.

W 2017 roku ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.

Lp.
Dziedzina

Edukacja,
oświata i
wychowanie

Nazwa zadania

1.

Kultura fizyczna
2.
3.

Pomoc społeczna

4.

Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu
Gminy Halinów do Społecznej Podstawowej Szkoły
Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku i z
powrotem do miejsca zamieszkania
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy
Halinów oraz organizacja imprez sportowych

Nazwa organizacji

Fundacja Otwartych Serc w
Sulejówku
Uczniowskim Klubem Sportowym
„HALINÓW TEAM”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród Klub Sportowy Halinów
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy
Halinów oraz organizacja imprez sportowych
Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców Stowarzyszenie Alter-Ego
gminy Halinów w 2017

Razem

Kwota dotacji

Wysokość
wykorzystanych
środków

35 000zł

35 000 zł

32 000 zł

32 000 zł

38 000 zł

38 000zł

10 000 zł

10 000 zł

115 000 zł

115 000 zł
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2. 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. z 2018 r. poz. 450) 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 23 000 zł. W 2017 roku wpłynęły 2 oferty z własnej inicjatywy.
Dziedzina

L
p.

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym

1.

2.

Nazwa zadania
Po radość i zdrowie…

Po uśmiech i zdrowie…

Nazwa
organizacji

Kwota dotacji

Wysokość
wykorzystanyc
h środków

Stowarzyszeniem
Na Rzecz Osób
Niepełnosprawny
ch „Kubuś”
Stowarzyszeniem
Na Rzecz Osób
Niepełnosprawny
ch „Kubuś”

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Razem

20 000 zł

20 000 zł
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3. Odpłatne udostępnianie sal na cel pożytku publicznego:

a) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie

Lp.

Umowa - Najemca

Okres

09.01.201730.04.2017

1
2

04.02.2017
09.01.201710.03.2017

3

Stawka
za
godzinę

Rodzaj
miary

Wartość
umowy
najmu z
50 %
zniżką

25,00

godz.

1300,00

50,00

jedn.

200,00

50,00

godz.

60,00

5

18.03.2017
01.03.201730.04.2017
05.10.201731.10.2017

50,00

jedn.

200,00

7
8
9
10
11

50,00

godz.

21.10.2017
06.11.201731.12.2017

50,00

jedn.

25,00

godz.

09.12.2017
09.01.201730.03.2017

50,00

jedn.

hala sportowa
120,00

jedn.

godz.

hala sportowa

1125,00

30,00

50,00

sala gimnastyczna

2250,00

26.01.2017

6

2600,00

Uwagi

400,00

4
Klub Sportowy Respekt

Wartość
umowy
najmu
bez
zniżki

sala lekcyjna
400,00
hala sportowa
3750,00

1875,0

hala sportowa
1800,00

900,00

hala sportowa
300,00

150,00

hala sportowa
1575,00

787,50

sala gimnastyczna
500,00

250,00

hala sportowa
2000,00

50,00

godz.

1000,00

hala sportowa
900,00

12

14.01.2017

50,00

jedn.

450,00

13

10.01.2017

50,00

jedn.

75,00

hala sportowa
150,00
hala sportowa
1100,00

14
15

Stowarzyszenie
Rozwijamy Talenty

10.01.2017

50,00

jedn.

550,00

05.02.2017

50,00

jedn.

500,00

hala sportowa
1000,00
hala sportowa
1000,00

16

50,00

jedn.

500,00

25,00

godz.

550,00

18

11.02.2017
06.11.201731.12.2017
06.11.201731.12.2017

50,00

godz.

600,00

19

16.12.2017

50,00

jedn.

500,00

17

hala sportowa
1100,00
sala gimnastyczna
1200,00
hala sportowa
1000,00

20

Uczniowski Klub
Sportowy ,,Halinów
Team”

01.09.201631.08.2019

-

-

2832,00

21

Centrum Nauki i

01.03.2017-

15,00

godz.

360,00

hala sportowa
5664,00
sala judo
720,00

sala lekcyjna
4

Zabawy

31.05.2017

RAZEM
b) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach:

Lp.

1

Umowa najemca

Klub Sportowy
Respekt

14764,50 32629,00

Okres

Stawka za Rodzaj
godzinę
miary

Wartość
Wartość umowy umowy
najmu z 50 %
najmu Uwagi
zniżką
bez
zniżki

02.01.2017 31.03.2017,
04.09.2017 31.12.2017

50 zł / h od
01.10.2017
r. zniżka 50
miesiąc
%, styczeń
- marzec 50
% zniżki

1 952,64

RAZEM

1952,64

3905,28

Sala gimnastyczna

3905,28

c) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie:

Lp.

Umowa Najemca

1.

2.

3.

4.

Klub Sportowy
Respekt

Klub Sportów
Walki Tae

Uczniowski Klub
Sportowy
,,HALINÓW
TEAM”
MińskoMazowiecki
Klub Karate
Kyokushin

Okres

Stawka za Rodzaj
godzinę
miary

Wartość
Wartość umowy umowy
najmu z 50 %
najmu Uwagi
zniżką
bez
zniżki
sala
345,87
691,74 gimnastyczna

01.201703.2017

15,38

Godz.

1 godz.

123,00

Godz.

123,00

246,00

01.201706.2017
10.201712.2017

30,75

Godz.

2275,50

sala
4551,00 gimnastyczna

11-12.2017

30,75

Godz.

768,75

02.01.201723.06.2017

15,38

Godz.

1107,18

boisko
szkolne

sala
1537,50 gimnastyczna

sala
2214,36 gimnastyczna
5

5.
4620,30

RAZEM

9240,60

Z informacji uzyskanych ze szkół z terenu gminy Halinów dotyczących odpłatnego wynajmu sal na cel
pożytku publicznego wynika, że łączny czas wynajmu sal to 460,5 godz., a wartość wynajmu wyniosła z 50
% zniżką 19 292,80 zł, natomiast wartość wynajmu bez zniżek wynosiłaby 45 774,88 zł.
4. Gminne Centrum Kultury współfinansowało działalność 2 Kół Seniorów w Halinowie:
⎯ wycieczki,
⎯ wyjazdy np. do kina,
⎯ warsztaty tematyczne,
⎯ rehabilitacja/ gimnastyka,
⎯ 2 razy w tygodniu nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w budynku GCK Halinów,
⎯ spotkania świąteczne.
Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 30 000 zł.

5. 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)
W ramach inicjatyw lokalnych w roku 2017 Gmina Halinów dofinansowała poniższe zadania:
Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej
Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna
Liczba złożonych
wniosków

Poprawa

Razem

przejezdności
dróg gminnych

42

31

1

74

33

26

1

60

137 722,00 zł

255 293,00 zł

27 767,50 zł

420 782,50 zł

w

2017r.
Liczba
podpisanych
umów

o

wykonanie
inicjatywy
lokalnej w 2017r.
Suma środków w

6

ramach
inicjatywy
lokalnej w 2017r.
Współpraca pozafinansowa

II.

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 2017 rok
2. Wspieranie statutowej działalności organizacji poprzez nieodpłatne udostępnianie lokali gminnych,
sprzętu technicznego itp.
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 Szkolno-Przedszkolnym w
Halinowie, łączny czas użyczenia udostępnionych sal to 502 godziny, a szacunkowa wartość użyczenia
wynosi 37 685 zł zgodnie z załączonymi tabelami. Zwolnień lub obniżenia stawki czynszu dokonywano
zgodnie z Zarządzeniem Nr 1.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia
cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych, Zarządzeniem Nr 10.2017
Burmistrza Halinowa z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1.2017 Burmistrza
Halinowa z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i
urządzeń oświatowych, Uchwała nr XXV.206.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych zmieniona uchwałą nr 265.2017 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2017r. oraz Uchwałą nr XXXIII.294.2017 Rady Miejskiej w
Halinowie z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
oświatowych.
•

L.P

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HALINOWIE:
Biorący do
użyczenia

01.09.201605.05.2017

1.

2
3
4

Okres

Klub Sportowy
Halinów

Liczba
godzin w
tygodniu

10,5

04.03.201708.04.2017
16.08.201731.08.2017
09.09.201710.09.2017

Ogółem
godzin

189

13,5
12

Stawka Szacunkowa
za
wartość
godzinę użyczenia

Miejsce
użyczenia

Uwagi

100,00

hala
18900,00 sportowa

treningi
piłkarskie

100,00

hala
1350,00 sportowa

mecze
piłkarskie

hala
2400,00 sportowa
hala
2200,00 sportowa

treningi
piłkarskie
mecze
piłkarskie

36

100,00

22

100,00

7

5

07.10.201703.03.2018

6

29.09.201730.06.2018

7

01.09.201631.06.2017

4,5

8

18.11.2017

jedn.

3

50,00

sala
gala 10150,00 gimnastyczna lecia

9

13.09.201730.06.2018

2

28

30,00

sala z
840,00 lustrami

zbiórki
zuchowe

13.09.201730.06.2018

2

28

30,00

sala z
840,00 lustrami

zbiórki
harcerskie

1

15

100,00

10

Chorągiew ZHP

100,00

hala
2400,00 sportowa

turnieje
piłkarskie

100,00

hala
4000,00 sportowa

treningi
piłkarskie

103,5

30,00

sala z
3105,00 lustrami

zbiórki
harcerskie
i zuchowe

24

4

Parafia NMP Matki
Łaski Bożej w
23.09.201711 Halinowie
16.06.2018
Razem

40

hala
1500,00 sportowa
37685,00

zajęcia
piłkarskie

a) udostępniono organizacjom pozarządowym na działalność statutową pomieszczenie:

Szacunkowa
wartość za
miesiąc

Szacunkowa
wartość ogółem

Lp.

Biorący do użyczenia

1.

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„KUBUŚ”

2017 r.

1 200 zł

14 400 zł

Ul. Popiełuszki 53
05-071 Długa
Szlachecka

2.

STOWARZYSZENIE
MIŁOSNIKÓW
TUSRYSTYKI
MOTOCYKLOWEJ W
HALINOWIE

2017 r.

1 200 zł

14 400 zł

Desno 25A,
05-074 Halinów

Okres

Uwagi

b) ponadto organizacje pozarządowe nieodpłatnie użytkują:
⎯ boisko w Długiej Kościelnej (umowa na użytkowanie),
8

⎯ boisko „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie:
Biorący do użyczenia

Okres

Liczba
godzin w
tygodniu

Ogółem
godzin

Klub Sportowy
RESPEKT

01.04.201730.06.2017

4,5

80

Zajęcia dla dzieci

2

01.04.201730.06.2017

jedn.

45

Mecze piłkarskie

3

01.09.2017
31.10.2017

4,5

36

Zajęcia dla dzieci

01.02.2017
28.02.2017

7,5

30

Treningi piłkarskie

5

01.03.2017
30.06.2017

1,5

30

Zajęcia dla dzieci

6

01.03.2017
30.06.2017

4

80

Treningi piłkarskie seniorów

7

01.04.2017
30.06.2017

jedn.

22

Mecze piłkarskie

8

01.08.2017
30.11.2017

2,5

45

Treningi piłkarskie

9

01.09.2017
30.11.2017

2,5

30

Treningi piłkarskie

Lp

1

4

Stowarzyszenie
Rozwijamy Talenty

RAZEM

Uwagi

398

3. Współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas działającym przy Parafii NMP Matki Łaski Bożej w
Halinowie:
⎯ zorganizowano wigilię dla mieszkańców z terenu gminy Halinów.
4. Przy współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi zorganizowano:
⎯ Święto Miasta i Gminy Halinów
6. 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).
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7. 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).
8. Prowadzenie

i

aktualizowanie

zakładki

organizacje

i

stowarzyszenia

na

stronie

www.halinow.pl informującej o organizacjach działających na terenie gminy Halinów.
9. Na wniosek pan Adam Ciszkowski - Burmistrz Halinowa obejmował swoim patronatem imprezy o
charakterze, co najmniej gminnym, m.in:
a) SRT CUP II 2005,
b) SRT CUP II 2006,
c) Mistrzostwa Polski Taekwondo,
d) Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Halinowa,
e) Piknik Rodzinny w Cisiu.
Wolontariat w szkołach gminnych:

III.

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

Pomocą koleżeńską dla uczniów mających trudności w nauce,
Pomocą uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkoły,
Konkursem plastycznym- Kartka świąteczna dla chorego w hospicjum,
Akcją Pola Nadziei- sadzenie żonkili oraz sprzedaż cebulek,
Zbiórką pieniędzy na misje w Afryce,
Zbiórką plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnego gimnazjalisty z Sulejówka Michała,
Akcją - Pomoc zwierzętom w schronisku,
• Pomocą rzeczową rodzinom w trudnej sytuacji materialnej z terenu gminy Halinów.

2. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie działa wolontariat, który brał dział w następujących
akcjach charytatywnych:
• Adopcja serca - uczniowie z klas I-III i oddziałów „zerowych” z nauczycielami zbierają pieniądze na
naukę i jedzenie dla 3 zaadoptowanych dzieci z Sierra Leone oraz z Kamerunu,
• "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 – uczniowie zbierają ofiary na realizację projektów misyjnych dla ubogich dzieci
żyjących Syrii i Libanie. Akcja odbywa się pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,
• „Kartka Świąteczna dla chorego” w okresie świąt Bożego Narodzenia uczniowie przygotowują karty
świąteczne dla podopiecznych Hospicjum Domowego przy ul. Tykocińskiej w Warszawie,
• w okresie świąt Bożego Narodzenia uczniowie odwiedzają pensjonariuszy domu opieki „ Promyk”,
przygotowują dla Nich karty okolicznościowe,
• Animals Halinów - akcja pomocy zwierzętom w schronisku - uczniowie ofiarowywali jedzenie i
przedmioty dla czworonożnych podopiecznych,
• Adopcja małpki z warszawskiego ZOO,
10

• „Dzieci dzieciom” - zbiórka maskotek, książek 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,
• pomoc materialna dla Misjonarzy – uczniowie zbierają środki finansowe (ze sprzedaży ciast) dla dzieci
z Kamerunu: Jony Kombo i Jeannette India Dongang,
• "Góra nakrętek" - zbiórka nakrętek w celu uzyskania pieniędzy na rehabilitację dziewczynki z Cisia,
• „Kartka świąteczna – Iskierką Nadziei” – w okresie świąt wielkanocnych uczniowie wspierali
więźniów oraz matki z Domu Samotnej Matki,
• Akcja UNICEF zbiórka pieniędzy dla dzieci z Syrii w ramach akcji „Spraw, aby dzieci z Syrii
przetrwały zimę”,
• Koło Caritas - zbiórka funduszy dla chorej Juli.

3. ,,Klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu" przy Gimnazjum w Halinowie prowadził następujące
działania:
• co tydzień odwiedzanie ludzi starszych i chorych w domach Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych ,,Promyk" i
,,Matuzalem" - 12 osób,
• co tydzień odwiedzanie młodszych dzieci w przedszkolu (czytanie książek, organizowanie zabaw
Mikołajki) - 30 osób,
• co tydzień pomoc w nauce i zabawie dzieciom z klas 0 – 14 osób,
• zbiórka funduszy na II Integracyjny Bal Karnawałowy,
• zbieranie żywności w Hipermarkecie Biedronka na paczki świąteczne współpracując z Caritasem
Gminy Halinów – 18 osób,
• słodkie poniedziałki: pieczenie i sprzedawanie ciast,
• udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację ,,Świat na Tak" - w warsztatach (3 dni) - 3
osób,
• Adopcję serca – zbieramy na naukę i jedzenie dla 3 zaadoptowanych dzieci z Kamerunu,(przez cały
rok uczniowie systematycznie zbierają pieniądze podejmując różne działania m. in. sprzedają
upieczone przez siebie ciasta),
• Mikołajkowe zabawy,
• Dekoracja gimnazjum na II Integracyjny Bal Karnawałowy,
• Udział wolontariuszy w Wigilii w Matuzalem i rozdanie kart z życzeniami Świątecznymi,
• Wykonanie dekoracji na Jasełka szkolne,
• dwa razy w tygodniu spotkania formacyjne dla wolontariuszy.
,,Klub Ośmiu MW” współpracował z następującymi instytucjami:
-,,Caritas" przy Parafii NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie
-Fundacja ,,Świat na Tak”
-Domy Opiekuńczo -Pielęgnacyjne „Promyk” i „Matuzalem”
-Stowarzyszenia Rodziców i Dzieci Niepełnosprawnych „ Kubuś”
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie

4. Wolontariat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach:
•
•
•
•
•

Akcja ''Pola Nadziei'' - sprzedaż cebulek dla hospicjum,
Dzień Papieski - zbiórka na Dzieło Trzeciego Tysiąclecia,
konkurs kartka świąteczna dla chorego w hospicjum,
kiermasz świąteczny,
zbiórka pieniędzy dla chorej dziewczynki,
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•
•
•
•
•
•

zbiórka nakrętek dla chorego dziecka,
WOŚP,
cały rok pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom z klas młodszych przez uczniów klas V – VI,
pomoc w czasie posiłków młodszym dzieciom,
zbiórka karmy do schroniska dla zwierząt,
pomoc na świetlicy.

5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie prowadzi wolontariat w formie Klubu Ośmiu
Do Klubu 8 "Zielone Światełko" należy 11 uczniów z klas 7 SP i 2 gimnazjum.
• sprzedaż cegiełek dla fundacji "Pomóż i Ty",
• Akcja ''Pola Nadziei'' sprzedaż cebulek żonkili dla Hospicjum Domowego,
• sprzątanie cmentarza żydowskiego,
• pomoc wychowawcom klas w trakcie balu karnawałowego klas „0” – 3 SP,
• zbiórka karmy dla zwierząt wraz z Radą Rodziców,
• zbiórka żywności dla podopiecznych fundacji "Świat na Tak" przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą,
• zbiórka na WOŚP,
• Dzień Sportu w Fundacji "Leko",
• spotkania integracyjne Klubu 8.

6. Wolontariat w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cisiu:
• propagowanie idei wolontariatu ( na zajęciach z wychowawcą, ogłoszenie konkursu na Logo, udział
uczniów i nauczycieli w akcjach charytatywnych),
• udział w akcji charytatywnej na rzecz chorego chłopczyka Teosia – przygotowanie własnoręcznie
uszytych maskotek oraz wykonanie ozdób bożonarodzeniowych na licytację,
• wzięcie udziału w akcji charytatywnej „Integracyjny Wieczór Andrzejkowy” zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Cisowa Dolina na rzecz zakupu wózka dla Amelki (organizowanie zabaw i wróżb
andrzejkowych, pomoc w porządkowaniu, organizowanie karaoke, zabaw dla najmłodszych, pomoc w
warsztatach z zakresu pierwszej pomocy),
• udział w warsztatach i spotkaniu bożonarodzeniowym organizowanym przez Radę Rodziców (opieka i
prowadzenie stoisk, przygotowanie materiałów na stoisko, wykonanie stroików i ozdób na sprzedaż,
pomoc w porządkowaniu),
• przygotowanie kart świątecznych do hospicjum „ Kartka dla chorego”,
• udział w akcji „ Góra Grosza”- zbieranie funduszy na rzecz dzieci z domów dziecka i przebywających
w rodzinach zastępczych,
• zorganizowanie zbiórki słodyczy dla dzieci z domu dziecka w Falbogach,
• udział w akcji „ Marzycielska poczta” (uczniowie piszą listy i kartki do chorych dzieci) – cały rok
szkolny (do akcji włączyły się również klasy młodsze i ich wychowawcy oraz pani katechetka),
• udział przez cały rok w akcji „Adopciaki” na rzecz bezdomnych zwierząt,
• pomoc chorym dzieciom akcja „Nakrętka” – systematyczny udział w akcji zbierania plastikowych
nakrętek,
• współpraca z Caritasem – pomoc w pakowaniu i przygotowaniu świątecznych paczek żywnościowych
dla potrzebujących rodzin z terenu parafii, przygotowanie przez uczniów szkoły palemek wielkanocnych,
• zorganizowanie konkursu na Logo SKW – nadesłano 4 prace w formie cyfrowej, I miejsce zajęła praca
Jakuba Pierlejewskiego z klasy 4 a, logo przygotowane przez ucznia będzie symbolizować i firmować
działania SKW,
• starsi uczniowie pomagają młodszym uczniom w nauce podczas ich pobytu w świetlicy szkolnej,
• zorganizowanie zbiórki karmy na rzecz schroniska dla zwierząt w Celestynowie,
• przeprowadzenie zbiórki funduszy na rzecz potrzebujących dzieci w Syrii (współpraca z Unicefem),
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• „Sprzątanie Świata” – udział w międzynarodowej kampanii sprzątania śmieci zalegających poza
miejscami ich składowania, porządkowanie otoczenia szkoły.

IV.

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Należy wymienić także współpracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie, który
dofinansował do wypoczynku 8 dzieci z rodzin problemowych, z terenu gminy Halinów, zorganizowanego
przez katolicką organizację Caritas, obdarował paczkami i prezentami świątecznymi łącznie 35 dzieci.
Ponadto MOPS we współpracy z Stowarzyszeniem Alter-Ego

w ramach Programu FEAD wydał

nieodpłatnie 118 osobom paczki żywnościowe, zaopatrywał mieszkańców w żywność i środki czystości.
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