
1. WSTĘP 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały 

nr XXIV/164/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 listopada 2013 r. 

w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie 

Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni.  

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie delegacji ustawowej wynikającej z art. 

5a ust. 3 ww. ustawy. Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie za rok 2017 

z realizacji programu współpracy powiatu nowodworskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

http://www.bip.nowodworski.pl/plik,5825,uchwala-nr-xxxviii-266-2013-z-dn-21-11-2013r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,5825,uchwala-nr-xxxviii-266-2013-z-dn-21-11-2013r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,5825,uchwala-nr-xxxviii-266-2013-z-dn-21-11-2013r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,5825,uchwala-nr-xxxviii-266-2013-z-dn-21-11-2013r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,5825,uchwala-nr-xxxviii-266-2013-z-dn-21-11-2013r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o.pdf


 

 
 

2 2.  DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. 

 

Zgodnie z zapisami Programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, współpraca 

samorządu z podmiotami pozarządowymi przyjmowała dwojaką formę: finansową 

oraz pozafinansową.  

 

2.1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

W roku 2017 w ramach współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi, 

powiat przeznaczył łączną kwotę 1 798 684,85 zł, z czego ze środków własnych 

794 928,83 zł, ze środków PFRON i innych źródeł 1 003 756,00 zł, w tym na:  

 

1) Zlecenie realizacji zadania publicznego prowadzenia 2 placówek opiekuńczo 

– wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci z terenu powiatu 

nowodworskiego. Na podstawie stosownych umów zawartych z Europejską 

Fundacją na rzecz Osób Potrzebujących EFOP, będącą podmiotem 

prowadzącym w/w placówkę, przekazano na ten cel kwotę 640 000,00 zł; 

 

2) Dofinansowanie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej; w 90 % WTZ 

finansowane były ze środków PFRON oraz 10 % ze środków własnych 

powiatu nowodworskiego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych. Kwota przekazana przez powiat na prowadzenie obu 

warsztatów to 130 418,00 zł; 

Obecnie na terenie powiatu nowodworskiego prowadzone są dwie tego typu 

placówki, przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa 



 

 
 

3 Przyjaciół Dzieci w Warszawie oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego JAN-POL 

w Siennicy. 

3) Dofinansowanie zadania pn. Wyjazd turystyczno – integracyjny „Szlakiem 

Bursztynu” realizowanego przez Polski Związek Niewidomych - Zarząd Koła 

w Nowym Dworze Mazowieckim. Wartość dotacji to 2000,00 zł;  

4) Dofinansowanie zadania pn. Bieg Obrońców Modlina organizowanego przez 

Stowarzyszenie RozbiegaMy Nowy Dwór. Wartość dotacji to 2000,00 zł; 

5) Dofinansowanie zadania pn. Aktywnie i zdrowo z UKS Sparta Nowy Dwór 

Mazowiecki realizowanego przez UKS Sparta przy dofinansowaniu ze strony 

powiatu w kwocie 1 715,00 zł; 

6) Dofinansowanie Warsztatów pierwszej pomocy i bezpieczeństwa 

realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Wartość dofinansowania to 3 000,00 zł; 

7) Dofinansowanie zadania monitorowania wód rzek Narew i Wkra przez Polski 

Związek Wędkarski. Wartość dofinansowania 1 500,00 zł; 

8) Dofinansowanie zadania monitorowania rzeki Wisły przez Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe. Wartość dofinansowania 1 500,00 zł; 

9) Organizacja lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych i promowania osób 

niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego 

realizowanych przez Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy 

Leoncin „Czas” w Leoncinie oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Nowy Dwór Mazowieckim. Wartość dofinansowania to 2 500,00 zł. 

Wsparcie finansowe uroczystości, wydarzeń społeczno – kulturalnych. 

W roku 2017 powiat wielokrotnie angażował się w wydarzenia o charakterze 

społecznym, kulturalnym i sportowym z udziałem podmiotów pozarządowych. 

Udzielona forma i wysokość wsparcia wynikała z możliwości finansowych 

i organizacyjnych powiatu. Łączna wartość środków przeznaczonych na tego typu 

współpracę w roku ubiegłym to 10 295,85 zł.  



 

 
 

4 Działania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 

niepełnosprawnych.  

Działania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych 

oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób realizowane były ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

O dofinansowanie zadań, których realizacja była zaplanowana w 2017 r., złożonych 

zostało 9 wniosków na łączną kwotę 92 422,00 zł. Dofinansowaniem ze środków 

PFRON objęto 7 wniosków a suma wypłaconych środków wyniosła 28 000,00 zł.  

Środki te przeznaczone zostały na organizację spotkań, wyjazdów oraz wycieczek 

przez poniżej ujęte organizacje: 

Wnioskodawcy Kwoty dofinansowania 

Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek 4 000,00 zł 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nowy Dwór 

Maz. 
5 000,00 zł 

Stowarzyszenie "Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi" 

Pomiechówek 
1 600,00 zł 

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe 

w Nowym Dworze Maz. 
5 000,00 zł 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnych Ruchowo 
3 400,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 4 000,00 zł 

SWS JANPOL 5 000,00 zł 

RAZEM 28 000,00 zł 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 Poniższe zestawienie przedstawia wartość środków przeznaczonych na współpracę 

powiatu z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 z uwzględnieniem źródła 

finansowania. 

 

      Źródło finansowania 

  powiat  PFRON/inne łącznie 

zlecenie realizacji zadania publicznego prowadzenia 2 

placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego – 

EFOP 

640 000,00    0,00    640 000,00    

dofinansowanie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Nowym Dworze Mazowieckim i Starych Pieścirogach - 

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD w 

Warszawie oraz JAN-POL 

130 418,00 975 756,00 1 106 174,00 

Wyjazd turystyczno – integracyjny „Szlakiem Bursztynu” 

realizowanego przez Polski Związek Niewidomych - Zarząd 

Koła w Nowym Dworze Mazowieckim. 

2 000,00 0,00 2 000,00 

Bieg Obrońców Modlina organizowanego przez 

Stowarzyszenie RozbiegaMy Nowy Dwór. 
2 000,00 0,00  2 000,00 

działania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla 

osób niepełnosprawnych                                           
0,00 28 000,00 28 000,00 

Aktywnie i zdrowo z UKS Sparta Nowy Dwór Mazowiecki 

realizowanego przez UKS Sparta 
1 715,00 0,00 1 715,00 

Warsztaty pierwszej pomocy i bezpieczeństwa 

realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

3 000,00 0,00 3 000,00 

Monitorowanie wód rzek Narew i Wkra przez Polski 

Związek Wędkarski 
1 500,00 0,00 1 500,00 

Monitorowanie rzeki Wisły przez Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe. 
1 500,00 0,00 1 500,00 

Organizacja lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich 

imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i 

rekreacyjnych i promowania osób niepełnosprawnych w 

różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego 

realizowanych przez Stowarzyszenie Seniorów i 

2 500,00 0,00 2 500,00 



 

 
 

6 
Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas” w Leoncinie 

oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Nowy Dwór Mazowieckim. 

Wydarzenia dofinansowane w ramach współorganizacji oraz na wniosek organizacji 

Rajd Pojazdów Zabytkowych – Nowodworski Klub 

Automobilowy 
596,39 0,00 596,39 

X Porcja Romskich Obyczajów Muzyki  

i Ewentualnie Natury „PROMIEŃ” - Stowarzyszenie 

przyjaciół osób niepełnosprawnych "PROMIEŃ" 

1 048,38 0,00 1 048,38 

Dni Honorowego Krwiodawstwa - PCK 826,56 0,00 826,56 

Działania promujące ideę honorowego krwiodawstwa na 

terenie powiatu nowodworskiego - Legion Klub HDK 
1 455,09 0,00  1 455,09 

I Manewry Poszukiwawczo – Ratowniczych na terenie 

Modlina – OSP RW Nowy Dwór Mazowiecki 
1 461,99 0,00 1 461,99 

Bieg ze Świętym – MKS Victoria Nasielsk 949,80 0,00 949,80 

Bieg „Piąteczka dla każdego” – RozbiegaMy Nowy Dwór 1 500,00 0,00 1 500,00 

Zawody sportowo – pożarnicze OSP powiatu 

nowodworskiego 
957,62 0,00 957,62 

Jubileusz Polskiego Związku Emerytów – Rencistów i 

Inwalidów 
1 500,00 0,00 1 500,00 

Łącznie 794 928,83 1 003 756,00 1 798 684,85 

 

2.2 WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 

Zgodnie z założeniami Programu współpracy powiatu nowodworskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy  z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, oprócz 

finansowego wsparcia zadań publicznych realizowanych przez podmioty 

pozarządowe, powiat oraz jego jednostki organizacyjne podejmowały w 2017 r. 

współpracę pozafinansową. 



 

 
 

7 Mapa aktywności podmiotów pozarządowych. 

W roku 2017 kontynuowano działania w zakresie aktualizowania informacji na temat 

podmiotów pozarządowych działających na terenie powiatu nowodworskiego. Mapa 

aktywności prowadzona jest w wersji elektronicznej i publikowana na stronie 

internetowej powiatu www.nowodworski.pl. Każda organizacja może w dowolnym 

czasie dokonać aktualizacji danych zamieszczonych w wykazie poprzez uzupełnienie 

formularza zamieszczonego w zakładce „ngo” i przesłanie do urzędu Starostwa.  

 

1% dla organizacji pożytku publicznego z powiatu nowodworskiego. 

Starostwo kolejny rok z rzędu wspiera akcję 1% podatku, adresowaną 

do mieszkańców powiatu nowodworskiego płacących podatek dochodowy od osób 

fizycznych. Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu, na które można 

przekazywać 1% podatku jest zamieszczony i aktualizowany, na stronie internetowej 

powiatu www.nowodworski.pl. 

 

Zakładka NGO dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej powiatu. 

Na stronie internetowej powiatu publikowane były informacje dotyczące działalności 

organizacji pozarządowych i współorganizowanych wydarzeń społeczno – 

kulturalnych. Zamieszczane były ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na 

realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięciu, a także obowiązujące druki 

i formularze. Organizacje mają też możliwość przesyłania do Starostwa informacji na 

temat podejmowanych działań, które zamieszczane są w wydzielonej zakładce.  

 

Współorganizowanie wydarzeń. 

Powiat wielokrotnie przystępował do współorganizowania lokalnych wydarzeń 

o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym, udzielając się min. w zakresie 

przekazania materiałów promocyjnych, statuetek, medali, pucharów, trofeów, 

http://www.nowodworski.pl/
http://www.nowodworski.pl/


 

 
 

8 słodyczy czy też obejmowania wydarzeń patronatem starosty nowodworskiego. 

Przedstawiciele powiatu uczestniczyli w spotkaniach oraz uroczystościach 

organizowanych przez lokalne podmioty pozarządowe, angażowali też organizacje w 

celu promowania wydarzeń zainicjowanych przez Starostwo. Informacje na temat 

planowanych działań zamieszczane były na stronie internetowej 

www.nowodworski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.  

 

Honorowy patronat Starosty Nowodworskiego 

W 2017 r. starosta nowodworski wielokrotnie obejmowała patronatem 

przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez organizacje 

pozarządowe działające na terenie powiatu nowodworskiego, były to min.: 

 

- Nowodworskie Dni Honorowego Krwiodawstwa - PCK Zarząd Rejonowy 

w Nowym Dworze Mazowieckim, 

- Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK Eliminacje Rejonowe (powiatowe) - PCK 

Zarząd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, 

- X Porcja Romskich Obyczajów i Ewentualnie Natury "PROMIEŃ 2017" - Dom 

Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku Stowarzyszenie Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych PROMIEŃ, 

- Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - PCPR oraz organizacje 

pozarządowe, 

- Między kołowe zawody wędkarskie o puchar Starosty Nowodworskiego – 

Polski Związek Wędkarski, 

- LVII Centralny Zlot Młodzieży PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno 

Krajoznawcze, 

 

Wsparcie merytoryczne. 

Wielokrotnie udzielano wsparcia merytorycznego zarówno podczas rozmów 

telefonicznych jak i spotkań indywidualnych min. w zakresie sposobu rejestracji, 

http://www.nowodworski.pl/


 

 
 

9 tworzenia statutu i regulaminu, zasad funkcjonowania i sposobów pozyskiwania 

środków na działalność podmiotów pozarządowych.  

 

Zespoły o charakterze opiniodawczo – doradczym. 

Na terenie powiatu nowodworskiego działa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych, podmiot opiniodawczo – doradczy Starosty 

Nowodworskiego, w której skład wchodzą min. przedstawiciele organizacji 

pozarządowych.  

Rada współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w powiecie nowodworskim min. w zakresie  inspirowania 

przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, realizacji ich praw, opiniowania projektów uchwał i programów 

przyjmowanych przez radę powiatu. 

Wolontariat. 

Od 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Mazowieckim  działa Powiatowe Centrum Wolontariatu w związku z realizacją 

projektu pn "Czas na aktywność" współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2017 wolontariusze 

pracowali z 4 rodzinami. 

Współpraca jednostek organizacyjnych z podmiotami pozarządowymi. 

Na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych jednostek organizacyjnych 

powiatu nowodworskiego opracowano zestawienie przytaczające przykłady 

współdziałania z podmiotami trzeciego sektora. 
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Jednostka organizacyjna Zakres współpracy 

Nowodworskie Centrum 

Medyczne 

ul. Miodowa 2 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

- Przyjęcie urządzenia do screeningowego badania słuchu u noworodków 

oraz komputera od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- Współpraca z Komitetem Społecznym „Dar Serca” w zakresie wspierania 

działalności nowodworskiego szpitala poprzez darowizny, 

- Współpraca z podmiotami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia 

medycznego organizowanych wydarzeń społeczno – kulturalnych 

i sportowych. 

Zespół Szkół Zawodowych  

Nr 1 

ul. Górska 39 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

 

- udział wolontariuszy w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

- współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem – organizowanie zbiórek 

artykułów spożywczych, odzieży i artykułów szkolnych. Wsparcie 

w przekazywaniu pomocy materialnej najuboższym uczniom szkoły, 

udział w konkursach PCK, 

- przygotowanie Jasełek, dla podopiecznych Domu Opieki w Krubinie, 

- współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

- współpraca z Mazowieckim OHP – przeprowadzenie w klasach 

maturalnych badania metodą Kwestionariusza Zainteresowań 

Zawodowych, 

- współpraca z Helsińską Fundacją Praw Człowieka – wykorzystanie na 

zajęciach materiałów otrzymanych na spotkaniach z przedstawicielami 

fundacji, 

- działania na rzecz schroniska dla zwierząt Fundacji „Przyjaciele Braci 

Mniejszych” w Nowym Dworze Mazowieckim, 

- promocja współpracy na stronie internetowej ZSZ nr 1 oraz na funpagu. 

Liceum Ogólnokształcące im. 

Wojska Polskiego 

ul. Chemików 1 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

- współpraca z Towarzystwem „Nasz Dom” przy akcji „Góra Grosza”, 

- współpraca Szkolnego Koła Wolontariatu z Polskim Związkiem 

Niewidomych przy organizacji imprez okolicznościowych tj. Dzień Białej 

Laski, Wigilia, Spotkanie Wielkanocne, 

- współpraca z Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych, 

- zbiórka środków z przeznaczeniem na Szlachetną Paczkę. 

Dom Pomocy Społecznej 

 im. Jana Pawła II  

w Nasielsku 

ul. Tadeusza Kościuszki 25, 

05-190 Nasielsk 

- współorganizacja ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych 

„PROMIEŃ” podczas Festiwalu  „PROMIEŃ” – „Legenda Cygańskiego 

Taboru”, 

- udział podopiecznych DPS w Nasielsku w uroczystościach  akademickiego 

Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Zespół Placówek 

Edukacyjnych 

ul. Mazowiecka 10 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Szkoła podejmuje współpracę w formie pozafinansowej poprzez 

współorganizowanie działań o charakterze kulturalnym, sportowym 

edukacyjnym z organizacjami: 

- Polski Związek Niewidomych – Koło w Nowym Dworze Mazowieckim, 

- Zakład Opiekuńczo- Leczniczy „Dom Rodzinny w Nowym Dworze 

Mazowieckim,  

oraz w obszarze integracji społecznej i edukacyjnej, z: 

- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci - Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Nowym Dworze Mazowieckim, 
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Dworze Mazowieckim, 

- Związkiem Oficerów Rezerwy RP Zarząd Główny w Warszawie, 

- Fundacją Pomocy Dotkniętym Autyzmem „Otworzyć Autyzm”. 

Powiatowy Urząd Pracy 

ul. J. Słowackiego 6 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki  

Współpraca w zakresie wspierania osób bezrobotnych poprzez np. 

zorganizowanie i dofinansowanie stażu i robót publicznych z następującymi 

podmiotami: 

- Stowarzyszenie Między Wisłą a Kampinosem, 

- Fundacja „Bądźmy Razem”, 

- Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „JAN-POL”. 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Nasielsku 

ul. Lipowa 10 

05-190 Nasielsk 

W ramach zadań jednostki podejmowano współpracę w następującym 

zakresie: 

- wolontariat w Parafii  Św. Wojciecha w Nasielsku, podczas  Mszy Św. 

i spotkań z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, 

- Pomoc charytatywna dla podopiecznych Domu Dziecka  

w Chotomowie poprzez przekazanie zebranych zabawek i słodyczy, 

- Pomoc dzieciom wychowującym się w domach dziecka 

i rodzinach zastępczych poprzez zbiórkę pieniężną w ramach akcji 

„Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, 

- Zorganizowanie Dnia Dawcy Szpiku, rejestracji potencjalnych 

dawców szpiku we współpracy z Fundacją DKMS „Pokonajmy 

nowotwory krwi”, 

- Udział w warsztatach dla uczniów, nauczycieli, rodziców w ramach 

zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich  

rodziców zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz 

reagowania na zagrożenia” realizowanego w ramach programu 

rządowego Bezpieczna+ - przy udziale  Stowarzyszenia „Miasta 

w Internecie”, 

W działalność charytatywną w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku  

jest zaangażowana bardzo duża liczba uczniów  z wszystkich  typów szkół 

wchodzących w skład Zespołu. Łącznie jest to 72 osoby, czyli 29%. 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku corocznie uczestniczą 

w Gali Wolontariatu odbywającej się w Nasielskim Ośrodku Kultury w czasie, 

której, odbierają nagrody i podziękowania za pracę na rzecz środowiska 

lokalnego. Wolontariusze także w podziękowaniu za pracę biorą udział  

w wycieczkach finansowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Nasielsku. 

W dniach 11-12 kwietnia 2017r. został nagrany film „Raz, Dwa, Trzy pomagaj 

i Ty” na potrzeby konkursu ogłoszonego przez MEN „Wolontariusz Roku”. 

Bohaterką filmu jest wolontariuszka Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku 

- Karolina Strzelczak. 

Liceum Ogólnokształcące im. 

Iwaszkiewicza  

Ul. Starzyńskiego 10 

05-190 Nasielsk 

- Wsparcie nauki języka ukraińskiego, w związku z projektem „Segregacja 

jest OK., lecz upcykling to nasz cel!” we współpracy z Nasielską Fundacją 

Wspierania i Rozwoju Edukacji, 

- Stała współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie 

integracji środowisk harcerskich działających na terenie gminy Nasielsk 

oraz Nowe Miasto i Świercze, 

- Współpraca z Fundacją „Bądźmy Razem” w ramach 

międzypokoleniowych warsztatów rękodzielniczych, 
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3. PODSUMOWANIE 

Sprawozdanie powstało na podstawie dostępnych materiałów oraz informacji 

cząstkowych przygotowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu. 

Podsumowując współpracę w 2017 r. odniesiono się do form podejmowanej 

współpracy, prezentacji poszczególnych działań oraz środków finansowych, jakie na 

ten cel przeznaczono. 

Z zebranych danych wynika, że finansowanie objęło głównie działania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społeczny; 

3) ekologii i sportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych 

/-/ Hanna Górska 

- Nauka stosowania upcyklingu, sortowania odpadów i wtórnego ich 

wykorzystywania we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

w ramach projektu SWATKA, 

- Udział w projekcie ERASMUS+ przy udziale Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji, 

- Zbiórka plastikowych nakrętek dla chotego dziecka w ramach współpracy 

z Fundacją „Zdążyć z pomocą”, 

- Udział w akcji Szlachetna Paczka. 


