Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 506) zadaniem gminy jest współpraca i działalność na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Podstawą
współpracy z organizacjami pozarządowymi był „Program współpracy gminy Wołomin
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”, przyjęty Uchwałą Nr XLV-173/2017 Rady Miejskiej
w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 roku, zwany dalej „Programem”. Na realizację Programu
planowano przeznaczyć kwotę 1 462 000,00 złotych.
I. Współpraca finansowa.
Wykaz wszystkich dotacji przyznanych przez Gminę Wołomin w 2018 roku
Tabela 1.
Zestawienie informacji o przyznanych dotacjach w 2018 roku:
Lp.
Informacja

Dane liczbowe

1

Liczba otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

12

2

Liczba zawartych umów w 2018 r. na realizację zadań publicznych w wyniku otwartych konkursów
ofert

28

3

Liczba umów zawartych na podstawie ofert złożonych w trybie tzw. Małych grantów

16

4

Liczba umów wieloletnich zawartych na lata 2018 - 2020

5

Kwota dotacji przekazanych w 2018 r. na podstawie umów wieloletnich zawartych na lata 2018 - 2020

205 000,00

6

Kwota dotacji przyznanych w trybie otwartych konkursów ofert w 2018 r.

958 670,00

7

Kwota dotacji przyznanych w trybie tzw. Małego grantu w 2018 r.

124 980,00

8

Kwota dotacji przyznanych w ramach porozumień międzygminnych

9

Kwota dotacji celowej

1 076 184,39

10

Łączna kwota przekazanych w 2018 r. dotacji wynikająca z zawartych umów (suma pozycji tabeli: 5-9)

2 377 054,39

11

Zwrot niewykorzystanej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

12

Odsetki od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie lub odsetki bankowe uzyskane od środków
pochodzących z dotacji

3

14 220,00

7 377,79
21

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
W ramach współpracy finansowej ogłoszono 12 konkursów ofert na realizację zadań gminy
i rozpatrzono pozytywnie 16 ofert wniesionych w trybie „Małych grantów”. Łącznie w 2018 roku
zawarto 47 umów na realizację zadań publicznych, w tym trzy umowy zawarto na okres 3 lat (2018
– 2020).
Tabela 2.
Zestawienie przyznanych dotacji w 2018 r. w rozróżnieniu na zadania publiczne.
Lp. Zadanie publiczne
Liczba
Kwota
ogłoszonych przyznanych
konkursów
dotacji w
PLN

Liczba
przyjętych
ofert w trybie
tzw. Mały
grant

Kwota
przyznanych
dotacji w
trybie tzw.
Małego

grantu w PLN
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

1

245 000,00

0

0,00

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

1

147 470,00

1

10 000,00

3. Wypoczynek dzieci i młodzieży

1

64 800,00

5

38 800,00

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4

484 400,00

5

36 180,00

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1

40 000,00

0

0,00

6. Ochrona i promocja zdrowia

1

12 000,00

0

0,00

7. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka

1

25 000,00

1

10 000,00

8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych

1

120 000,00

0

0,00

9. Turystyka i krajoznawstwo

0

0,00

1

5 000,00

10 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

1

25 000,00

3

25 000,00

12

1 163 670,00

16

124 980,00

11

RAZEM

Tabela 3.
Zestawienie aktywności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych na podstawie otwartych konkursów ofert.
Udział środków własnych organizacji - środki finansowe z innych źródeł, wpłaty adresatów zadania oraz praca społeczna członków
i świadczenia wolontariuszy, liczba beneficjentów.
Lp. Zadanie publiczne
Liczba
Liczba
Liczba
Kwota
Udział
Koszt
Liczba
ogłoszonych złożonych podpisanych przyznanych środków
całkowity
beneficjentó
konkursów ofert
umów
dotacji
własnych
realizowanego w
wynikająca organizacji
zadania
w PLN
w PLN
1

Pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

1

1

1 40 000,00 zł

23 400,00 zł

63 400,00

30

2

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

1

6

4

147 470,00

52958,96

200 428,96

248

3

Wypoczynek dzieci i
młodzieży

1

5

4

64 800,00

182 660,00

247 460,00

206

4

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom społecznym

1

1

1

40 000,00

4 450,00

44 450,00

24

5

Ochrona i promocja
zdrowia

1

1

1

12 000,00

4 240,00

16 240,00

830

6

Działalność na rzecz
rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania i
ochrony praw dziecka

1

1

1

25 000,00

2 961,00

27 961,00

135

7

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

1

1

1

25 000,00

8 674,00

33 674,00

200

8

Działalność
wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych

1

1

2

120 000,00

38 770,00

158 770,00

100

9

Wspieranie i

4

19

13

484 400,00

275 645,45

760 045,45

425

upowszechnianie kultury
fizycznej
RAZEM

12

36

28

958 670,00

593 759,41

1 552 429,41

2198

Tabela 4.
Zestawienie aktywności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych na podstawie tzw. Małych grantów.
Lp. Zakres i rodzaj zadań
Liczba
Kwota
Udział środków własnych
Koszt
Liczba
publicznych
podpisany przyznanych
organizacji (środki finansowe z
całkowity
beneficjentów
ch umów dotacji
innych źródeł, wpłat adresatów
realizowanego
wynikająca z
oraz praca społeczna członków i
zadania
zawartych umów świadczenia wolontariuszy w PLN
w PLN
1. Wypoczynek dzieci
i młodzieży

5

38 800,00

153 030,00

191 830,00

147

2. Turystyka i krajoznawstwo

1

5 000,00

10 260,00

15 260,00

20

3

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

3

25 000,00

4 360,00

29 360,00

420

Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

1

10 000,00

1 406,88

11 406,88

10

Wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej

5

36 180,00

8 360,00

44 540,00

21

Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa

1

10 000,00

2 160,00

12 160,00

10

RAZEM

16

124 980,00

179 576,88

304 556,88

628

.

II. Współpraca pozafinansowa.
1. W ramach współpracy pozafinansowej organizacje pozarządowe korzystają z lokali użytkowych
należących do zasobu gminy, a także gmina pokrywa koszty opłat za media w niektórych lokalach.
Tabela 1. Zestawienie gminnych lokali zajmowanych przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego:
Lp. Nazwa organizacji

Adres

1. Polskie Stowarzyszenie
Piłsudskiego 13
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
2. Fundacja Pomocy Osobom
Powstańców 3
Niepełnosprawnym „Arka”
3. Polski Związek Niewidomych Kościelna 43

Tytuł prawny do
Powierzchnia/Stawka
lokalu
czynszu
Nieodpłatne
Powierzchnia 143,85 m2
użyczenie
Umowa najmu
Umowa najmu

Opłaty pokrywane przez
gminę Wołomin
-

Powierzchnia 91,75 m2
czynsz - 0 zł
Powierzchnia 41 m2
czynsz - 0 zł
Powierzchnia 88,90 m2

energia elektryczna,

Powierzchnia 230 m2

-woda, kanalizacja, CO

4. Towarzystwo Rozwijania
6-go Września 2
Aktywności Dzieci
”SZANSA”
5. Związek Harcerstwa Polskiego Długa 34

Nieodpłatne
użyczenie

6. DROPS

Umowa użyczenia Powierzchnia 20 m2

-energia elektryczna energia cieplna
- woda + odpływ do
szamba
-

Umowa najmu

-

Legionów 43

7. Towarzystwo Skautowe HORNArmii Krajowej 34

Nieodpłatne
użyczenie

Powierzchnia (piwnice)
116,47 m2
czynsz 1,00 zł/m2 + 22%
VAT

-

2. W ramach komunikacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz z mieszkańcami, na

stronie internetowej Urzędu, systematycznie prowadzona jest zakładka informacyjna „NGO,
Edukacja, Sport, Zdrowie”.
3. Prowadzony jest dialog z przedstawicielami organizacji pozarządowych za pośrednictwem
uruchomionego w tym celu adresu e-mail: dialog@wolomin.org.
4. Prowadzona jest elektroniczna baza danych o organizacjach pozarządowych działających na
terenie gminy. Obecnie do bazy wpisanych jest 46 organizacji działających w sferze pożytku
publicznego.
5. Przeprowadzono procedurę konsultowania z organizacjami pozarządowymi 11 projektów aktów
prawa miejscowego.
6. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali zaproszeni do wspólnego tworzenia programu
pt.: „Program współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.
7. Prowadzono nabór, przedstawicieli organizacji prowadzących działalność w sferze pożytku
publicznego, na członków komisji konkursowych. Do pracy w Komisjach konkursowych trzy
organizacje zarekomendowały swoich przedstawicieli.
8. Upowszechniano informacje o realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
poprzez zamieszczanie informacji na stronie urzędu, w biuletynie Puls Wołomina, na spotkaniach
oraz poprzez pocztę elektroniczną.
III. Współpraca z organizacjami kombatancko-emeryckimi
Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej Ośrodek lub OPS) w Wołominie realizuje zgodnie z Uchwałą
nr XXXII – 3/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017 r. program współpracy z
organizacjami emerycko – kombatanckimi na terenie Miasta i Gminy Wołomin w sprawie Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2025.
Celem głównym programu jest utrzymanie integracji środowisk kombatancko – emeryckich, ich
aktywności w środowisku lokalnym, poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia, że są potrzebni i
ważni dla środowiska lokalnego.
W miesiącu lutym 2018 roku podpisano porozumienia o współpracy z następującymi
organizacjami:
1. Związek Inwalidów Wojennych RP
2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
3. Związek Sybiraków Koło Wołomin
4. Klub Seniora „Słoneczna”
5. Klub Seniora „TRAMP”
6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 1
7. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 2

8. Liga Kobiet Wołomin
9. Związek Nauczycielstwa Polskiego
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy sfinansował ośmiu organizacjom po pięć
spotkań

okolicznościowych

-

240

zł,

jednej

organizacji

–

po

340

zł

na

każde

spotkanie. Powyższe organizacje otrzymały też dofinansowanie na wyjazd integracyjny do miejsc
historycznych, religijnych w wybrane przez siebie miejsce - 1700 zł dla organizacji. Z powyższych
dotacji prezesi związków rozliczali się na bieżąco, załączając faktury. OPS dokonywał opłat za
czynsz i energię elektryczną w lokalach, związanych z funkcjonowaniem organizacji mających
siedziby w Wołominie przy ul. Wileńskiej 88, ul. Chopina 1/od września 2018 nowa siedziba ul.
Legionów 31a, ul. Prądzyńskiego 22. Pracownicy socjalni przekazywali informacje o możliwości
ubiegania się o pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz zasady
kierowania do domów pomocy społecznej. Wykonywali na potrzeby poszczególnych organizacji
okolicznościowe zaproszenia oraz podziękowania. Kontynuowali współpracę z Dziennym Domem
Opieki „Senior +”. 15 stycznia 2018 roku podczas walnego zebrania w Związku Inwalidów
Wojennych RP nową przewodniczącą Oddziału została Pani Wanda Pietrzak. 26 kwietnia 2018 roku
Liga Kobiet Wołomin wybrała Panią Janinę Zach nową przewodniczącą.
W roku 2018 odbyły się 2 spotkania przedstawicieli OPS z wszystkimi prezesami organizacji
21.02.2018 r. i 26.09.2018 r. Każde ze spotkań było protokołowane oraz posiada listę obecności.
Przekazywane były na nich ważne dla obu stron informacje. Przedstawiciele organizacji wymieniali
się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Dla osób zrzeszonych w organizacjach kombatanckich i emeryckich pielęgnowanie tradycji jest
sprawą niezwykle ważną, stanowi sens ich życia. Ośrodek Pomocy Społecznej pomagał
przedstawicielom organizacji podczas uroczystości z okazji ważnych wydarzeń historycznych i
religijnych. Ośrodek pokrywał koszty wiązanek - ilość wiązanek była ustalana każdorazowo oraz
organizował i pokrywał koszty przewozu seniorów na dwie uroczystości tj: Zaślubiny Polski z
Morzem (Ossów), Bitwy Warszawskiej (Ossów). Zapewniono także gorący posiłek dla osób
uczestniczących w powyższych obchodach.
W 2018 roku pracownicy OPS wraz z przedstawicielami organizacji kombatancko – emeryckich
uczestniczyli w następujących uroczystościach patriotycznych:


155. Rocznica Powstania Styczniowego- 28.01.2018 r.



98. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem (Ossów) - 09.02.2018 r.



Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03. 2018 r.



Uroczystość Upamiętniająca Ofiary Zbrodni Katyńskiej – 12.03.2018 r.



257. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja - 03.05.2018 r.



Dni Wołomina – 20.05.2018 r.



74. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2018 r.



98. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-„Cud nad Wisłą” (Ossów) –15.08.2018 r.



79. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej - 01.09.2018 r.



Dzień Sybiraka - 17.09.2018 r.



100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości -11.11.2018 r.

Podczas wszystkich uroczystości

uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego

Uniwersytetu Ludowego im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie aktywnie wspierali poczty
sztandarowe

Związku

Inwalidów

Wojennych

RP,

Związku

Kombatantów

RP

i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Sybiraków Koło Wołomin.
17 maja 2018 roku z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie odbyło się II
spotkanie międzypokoleniowe „Połączyła Nas Historia” pod patronatem Burmistrza Wołomina.
Spotkanie miało miejsce w Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy – Ossów- Wrota
bitwy Warszawskiej 1920 roku”, ul. Matarewicza 148. Celem głównym spotkania było
podziękowanie organizacjom kombatancko – emeryckim współpracującym z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Wołominie za to, że tak czynnie i licznie uczestniczą w uroczystościach
patriotycznych organizowanych na terenie naszego Miasta. Podczas spotkania doceniliśmy pomoc
Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz uczniów z I L.O. PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w
Wołominie, za wsparcie kombatantów przy pocztach sztandarowych. Wyemitowane zostały
również tematyczne filmy: „Zwycięstwo 1920”, „Ks. Władysław Gurgacz – Kapłan Wyklęty” oraz
„Getto Warszawskie”. Dwa ostatnie filmy zostały zrealizowane przez uczniów I LO PUL w
Wołominie. Dodatkową atrakcją był rekonstruktor, który opowiadał o umundurowaniu żołnierzy
1920 roku. Obejrzeliśmy także pokaz sprawnościowy przygotowany i zaprezentowany przez
uczniów mundurówki specjalnie dla seniorów. Działania podjęte przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami miały głównie na celu
zintegrowanie wewnętrzne środowiska emerytówi kombatantów. Były one realizowane zgodnie z
przewidzianym planem. Seniorzy współpracujący z OPS brali również udział w innych
innowacyjnych działaniach realizowanych z myślą o osobach starszych.
W 2018 roku zostały zorganizowane następujące imprezy integracyjne z udziałem seniorów,
emerytów i kombatantów. Każda z organizacji przygotowała we własnych siedzibach spotkania z
okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia, na które zapraszali przedstawicieli z
innych organizacji. Spotkania uatrakcyjnione były miłymi dla uczestników akcentami jak np.
jasełka w wykonaniu dzieci, wspólne kolędowanie, drobne upominki, prezentowanie własnej
twórczości. Podczas spotkań swoją pomocą służyli wolontariusze współpracujący z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej.
Cztery organizacje tj. Klub seniora „Słoneczna”, Klub Seniora „Tramp”, Polski Związek

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 i Koło Nr 2 systematycznie organizowały wieczorki
taneczne oraz bale karnawałowe.
Klub Seniora „SŁONECZNA” z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego pozyskał środki na
drugą edycję projektu „Kulturalne Wtorki w Klubie Seniora „Słoneczna”. W siedzibie Klubu przy
ul. Wileńskiej 88 odbyło się 9 koncertów, które cieszyły się dużą frekwencją.
12 października 2018 roku w

MDK w Wołominie z inicjatywy pracowników socjalnych

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, współpracujących bezpośrednio z organizacjami
kombatancko – emeryckimi, odbył się Bal Seniora „Wspomnień mała garść”. Celem głównym
spotkania było podziękowanie organizacjom kombatancko – emeryckim za całoroczną współpracę,
w szczególności za uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie
naszego Miasta. Podczas spotkania doceniliśmy pomoc Koordynatora i Wolontariuszy z
Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Na Przekór”.
Spotkanie miało charakter motywacyjno – rozrywkowy, podkreśla i docenia trwającą współpracę
OPS z Organizacjami Senioralnymi. Wybraliśmy taką formę podziękowania po długotrwałej
obserwacji środowiska Seniorów, którzy preferują muzyczno - taneczną formę spędzania wolnego
czasu. Podjęte działania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem Seniorów. Poparciem ze
strony przełożonych. Życzliwością wyrażoną aktywnym włączeniem się Wolontariuszy w
organizację wydarzenia.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 134 seniorów zrzeszonych przy tutejszym
OPS otrzymało wejściówki na koncert Jerzego Połomskiego, który odbył się dnia 1 października
2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Wołominie.
8 listopada 2018 r. w Auli Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Sasina 33 zorganizowane zostało
spotkanie „100 Lat Niepodległości – Połączyła Nas Historia”. Współorganizatorami wydarzenia
byli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w
Wołominie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów
Wojennych RP, Związek Sybiraków Koło Wołomin. Podczas uroczystości przedstawiciele Związku
Inwalidów Wojennych RP odznaczyli I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej „Krzyżem 100 Lat
Związku Inwalidów Wojennych RP”. Uczennica szkoły zaprezentowała wzruszającą biografię p.
Marianny Mędrzyckiej ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uczestniczki powstania warszawskiego i więźniarki obozów koncentracyjnych. Zebrani wysłuchali
również wstrząsających wspomnień Polaków zesłanych do syberyjskich łagrów przedstawionych
przez p. Marię Sobolewską - prezesa Honorowego Związku Sybiraków, obejrzeliśmy także
prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Wojciecha Witek – prezesa Związku Sybiraków
Koło Wołomin. Zebrani obejrzeli także program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów I

LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej, ukazujący historię walki Polaków o niepodległość ojczyzny.
Występ wokalny zaprezentował ksiądz Grzegorz Idzik, który w stroju polskiego sarmaty zaśpiewał
„Hymn do miłości Ojczyzny” Ignacego Krasickiego oraz arię Miecznika z opery Stanisława
Moniuszki „Straszny dwór”. Widzowie mieli również okazję wysłuchać wiersza „Głuchy śpiew”
autorstwa uczennicy I LO PUL Weroniki Cwynar – laureatki Powiatowego Konkurs "Wolność to
diament do oszlifowania".
14 listopada 2018 roku w MDK w Wołominie odbyło się spotkanie - kontynuacja pomysłu Pana
Leonarda Wikieł Przewodniczącego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Wołominie który po raz trzeci zorganizował przegląd twórczości
Seniorów pt.: „Seniorzy śpiewają jak za młodych lat”. Tematyczne piosenki zaprezentowały: Klub
Seniora „SŁONECZNA”, Zespół BABECZKI z Klubu Seniora TRAMP, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 i Koło Nr 2 z Wołomina oraz Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Zielonki. Przedsięwzięcie rozszerzone zostało o wystawę prac
manualnych „Rękodzieło seniora”.
IV.Wolontariat
Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie z Wolontariuszami w roku 2018 oparta
była na porozumieniu o współpracy ze Szkolnym Wolontariatem, działającym przy Zespole Szkół nr
3 w Wołominie, reprezentowanym przez Panią Marię Wytrykowską zawartym dnia 10.09.2018
roku. W ramach zawartego Porozumienia, Wolontariusze zobowiązali się do wykonywania
następujących czynności: pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób starszych w
miejscu ich zamieszkania, wspomaganiu dzieci w odrabianiu lekcji oraz pomocy przy organizacji i
przygotowaniu oraz udział w imprezach okolicznościowych, spotkaniach, którego organizatorem
lub współorganizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wszystkie działania Wolontariuszy ukierunkowane były na rzecz osób korzystających ze
wsparcia i pomocy tut. OPS.
W 2018 r. OPS Wołomin w okresie wrzesień - grudzień podpisał indywidualne porozumienia z
14 Wolontariuszami, którzy świadczyli pomoc na rzecz osób starszych w miejscu ich zamieszkania,
a także pomoc dzieciom z rodzin objętych wsparciem Ośrodka w odrabianiu lekcji. Zadaniem
wolontariuszy była organizacja czasu wolnego i przeciwdziałanie osamotnieniu osób objętych
pomocą w formie wolontariatu. Osoby objęte wolontariatem zostały wskazane przez pracowników
socjalnych jako te, które z uwagi na brak wsparcia ze strony rodziny, osób zaprzyjaźnionych lub
osób ze środowiska lokalnego pozostawały osamotnione oraz pozbawione kontaktów społecznych.
Wsparcie wolontariuszy pozwoliło na aktywizację osób starszych, rozwijanie ich zainteresowań
poprzez rozmowę

z wolontariuszami, spacery oraz inne formy aktywności, które oferowali

wolontariusze w oparciu o indywidualne potrzeby seniorów. Wolontariusze świadczący ww. formy
pomocy byli to uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum ZS nr 3 w
Wołominie.
Wolontariusze współpracujący z tut. OPS, oprócz podejmowanych indywidualnych działań, w
2018 r. wykonywali zakres czynności razem z pracownikami tutejszego OPS. W 2018 r.
Wolontariusze uczestniczyli w następujących akcjach, których OPS Wołomin był organizatorem lub
współorganizatorem:


12.10.2018r. Bal seniora (20 wolontariuszy),



26.10.2018r. „Pamiętajmy o zapomnianych” – akcja sprzątania grobów na Cmentarzu
Wołomińskim (7 wolontariuszy).



16.12.2018r. Wigilia dla Mieszkańców Wołomina (15 wolontariuszy),



17.12.2018r. Mikołajki dla dzieci MDK Wołomin (4 wolontariuszy).

V. Podsumowanie.
W roku 2018 prowadzony był bieżący monitoring zadań publicznych realizowanych we współpracy
z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego. Sprawozdania końcowe z realizacji
zadań publicznych realizowanych we współpracy z gminą Wołomin zostały złożone przez prawie
wszystkie organizacje. Jedna organizacja nie złożyła końcowego sprawozdania, wobec czego
umowa o realizację zadania publicznego została rozwiązana i wszczęto postępowanie egzekucyjne
o zwrot dotacji.

