
Samorząd przyjazny
organizacjom pozarzą-
dowym 

Gmina Wyszków od lat wspie-

ra zadania statutowe organi-

zacji pozarządowych działają-

cych na rzecz jej mieszkań-

ców. Wsparcie polega nie

tylko na dofinansowaniu reali-

zowanych projektów, ale rów-

nież na współpracy pozafi-

nansowej.

Pracownicy Urzędu Miejskie-

go, zajmujący się organizacja-

mi pozarządowymi, starają się

sprostać nowoczesnym

wymaganiom ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego i

wolontariacie. Corocznie kon-

sultacje społeczne programu

współpracy ewoluują, przez

cały rok udzielane są bezpłat-

ne porady w zakresie NGO,

pomoc w pisaniu wniosków i

rozliczaniu dotacji, pracowni-

cy uczestniczą również w spo-

tkaniach tematycznych zorga-

nizowanych przez lokalnych

liderów dla swych środowisk.

Gmina udostępnia nieodpłat-

nie pomieszczenia na spotka-

nia stowarzyszeń, zaprasza

organizacje do uczestnictwa

w uroczystościach oraz

imprezach plenerowych. 

Strona Urzędu Miejskiego od

kilku lat posiada zakładkę

„OPP” która jest  do dyspozy-

cji organizacji. Można tam na

przykład zaprosić do współ-

pracy partnerów lub opisać

zrealizowany projekt.  Na stro-

nie umieszczane są ogłosze-

nia o bezpłatnych szkoleniach

organizowanych w wojewódz-

twie mazowieckim, konkur-

sach, wydarzeniach, bieżące

informacje z III sektora.

Ponadto można ze strony

pobrać potrzebne formularze,

zapoznać się z programem

współpracy gminy z OPP i

regulacjami prawnymi, które

dotyczą organizacji pozarzą-

dowych.

Burmistrz Wyszkowa, Grze-

gorz Nowosielski kolejny rok

wspiera ideę odprowadzania

1% z podatku na rzecz lokal-

nych organizacji pozarządo-

wych, co ma swoje odzwier-

ciedlenie również na stronie

internetowej UM w zakładce

OPP oraz obejmuje patrona-

tem prospołeczne projekty.

Gmina Wyszków 
docenia i wspiera działanie III sektora 

• Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w

Wyszkowie będzie m.in. stosować szeroko rozumianą anty-

koncepcję u zwierząt, dokarmiać bezdomne zwierzęta, pro-

wadzić akcję „ Pies i kot szukają domu”.

•Wyszkowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno-

sprawnych „Ważna Róża” zajmie się programem dożywia-

nia dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej oraz prowadze-

niem zajęć ruchowych. Hufiec ZHP „Rój Promienistych” w

Wyszkowie zrealizuje letni obóz. Towarzystwo Przyjaciół

Dzieci zorganizuje: półkolonie letnie, imprezy okolicznościo-

we dla dzieci np. „Dzień Dziecka” oraz poprowadzi zajęcia

socjoterapeutyczne w świetlicy środowiskowej dla dzieci.

• Klub Sportowy Camper Wyszków zrealizuje pozalekcyj-

ne zajęcia sportowe z profilaktyką promującą zdrowy styl

życia m.in. dla dzieci z środowisk wskazanych przez OPS

oraz poprowadzi sekcję piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży

w ramach upowszechniania kultury fizycznej. W sobotę, 3

marca w hali WOSiR  KS Camper zaprasza na mecz, pod-

czas którego po raz pierwszy zaprezentowany zostanie hymn

„Campera”. Na zdjęciu Akademia Piłki Siatkowej Camper

Wyszków.

• Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkowie prowadzić

będzie zajęcia nauki gry na instrumentach, musztry oraz

próby młodzieżowej orkiestry dętej. Młodzieżowa Orkiestra

Dęta OSP w Wyszkowie to prawdziwa duma miasta. 

• Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom zorganizuje półkolo-

nie letnie, sportowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci oraz

poprowadzi zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy środowi-

skowej dla dzieci. Fundacja „Idzik” organizować będzie w

ciągu roku imprezy okolicznościowe dla dzieci, już odbyły się

tam tygodniowe ferie zimowe.

• Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa Puszczy Białej i

Kamienieckiej prowadzić będzie zespół wokalno – muzycz-

ny dla osób starszych, które kultywują muzyczną kulturę

regionu.

Profilaktyka, rekreacja, wsparcie rozwoju kultury i sztuki

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, przyznawane jest w formie dotacji w ramach konkursów ogłoszonych

przez Burmistrza Wyszkowa. Czasem jedna organizacja realizuje kilka różnych zadań. W tym roku dzięki dotacjom Gminy

Wyszków dla organizacji pozarządowych mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, twórczo i bezpiecz-

nie spędzać czas, kultywować kulturę i obyczaje naszego regionu. 


