
Nazwa 

organizacji: 
FUNDACJA AVE 

Dane 

kontaktowe: 
ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa, avetki@wp.pl, fundacjaave.pl, tel. 608 

178 447, 600 495 790 
Numer KRS: 0000 229157 
Informacja o 

działalności na 

rzecz 
białołęckiej 

społeczności w 

2013 roku:  

Fundacja realizowała następujące projekty na rzecz białołęckiej społeczności - 

*SUPER BUDA - Białołęcki Uniwersytet Dzieci - VI i VII semestr 

ekscytujących, weekendowych zajęć naukowych dla ponad 350 małych 

studentów w wieku 5-12 lat 

* DUcH - cykl nowatorskich zajęć o historii Białołęki dla uczniów młodszych 

klas szkół podstawowych, w których wzięło udział blisko 750 dzieci 

* VIII DOBRA STRONA ROCKA - międzynarodowy festiwal garażowych 

zespołów rockowych (w finałach wystąpiło 70 kapel z całej Polski i zagranicy) 

* NOWY DOM KULTURY - cykl koncertów z gawędami historycznymi o 

przeszłości Białołęki z okazji 100-lecia neogotyckiego kościoła w Płudach 

* BIAŁOŁĘCKA AKADEMIA KAJAKOWA - cykl spływów kajakowych dla 

mieszkańców, w tym uczniów oraz osób niepełnosprawnych 

* Polsko-białoruskie OBOZY MŁODZIEŻY oraz wakacje dla młodzieży 

polonijnej z Syberii 

Więcej -  http://www.fundacjaave.nazwa.pl/pliki/kal14www.pdf 

 

 

 
Nazwa 
organizacji: 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL 

 
Dane 

kontaktowe: 
ul. Pancera 10, 03-187 Warszawa, www.krasnal.org.pl 

 
Numer KRS: 00000 25838 
Informacja o 

działalności na 
rzecz 

białołęckiej 

społeczności w 
2013 roku:  

Krasnal powstał w 1996r w celu pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Obecnie  

prowadzi trzy Placówki na Białołęce: Ośrodek Rehabilitacji, Poradnię Autyzmu  

oraz ZWP Akademię Krasnoludków. Pod opieką jest niemal 400 pacjentów  

miesięcznie, z czego ok. 150 z Białołęki. Realizujemy projekty mające na  

celu poprawę funkcjonowania zdrowotnego i społecznego dzieci specjalnej  

troski. Zebrane fundusze z 1% przeznaczamy na organizację na Białołęce  

corocznych Rodzinnych Olimpiad Sportowych. Każda złotówka jest dla nas  

wielka, ale ta przekazana z potrzeby serca ma wartość nieocenioną! 

 

 
Nazwa 

organizacji: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Białołęka 
 

Dane 
kontaktowe: 

Organizacja prowadzi 3 placówki:  

1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Marywilska 56 A, 03-042 

Warszawa, tel. 22 676-91-65 

2. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, ul. Ciupagi 2, tel. 22 814-09-51 

3. Punkt Przedszkolny Promyczek, ul. Marywilska 56 A, Warszawa, tel. 676-

91-65 
Numer KRS: 00000 134684, cel szczegółowy: ODDZIAŁ TPD BIAŁOŁĘKA  
Informacja o 

działalności na 
rzecz 

białołęckiej 

społeczności w 
2013 roku:  

I. Obejmowanie opieką opiekuńczo - wychowawczą 70 dzieci w wieku od 3 lat 

do 21 w naszych placówkach: 

> działania edukacyjne: pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywanie braków  

szkolnych, praca nad deficytami rozwojowymi, prowadzenie zajęć z  

javascript:oknoAdresat(/'napisz.html?to=avetki@wp.pl',10,10,650,540,1);
http://fundacjaave.pl/
http://www.fundacjaave.nazwa.pl/pliki/kal14www.pdf
http://www.krasnal.org.pl/


j. angielskiego, informatyki; 

> poszerzanie zainteresowanie: udział w festynach wędkarskich, organizowanie  

wielu warsztatów, np. plastycznych , udział w wycieczkach i przedstawieniach 

teatralnych, wyjazdy do kina itp.; 

> doradztwo zawodowe; 

> zajęcia profilaktyczne; 

> praca z rodziną; 

> dożywianie i rozdawanie darów. 

II. Prowadzenie punktu przedszkolnego dla 14 dzieci w wieku od 2,5 roku do 5  

lat programem zgodnym z podstawą programową dla dzieci ww. wieku. 

III. Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku: kolonii letnich i zimowisk. 

IV. Organizowanie lata i zimy w mieście. 

 
Nazwa 
organizacji: 

Stowarzyszenie Nasza Choszczówka         

Dane 

kontaktowe: 
ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa, tel. 22 676 67 38, 601 271 052, 506 119 665 

Numer KRS: 0000 050198      
Informacja o 

działalności na 
rzecz 

białołęckiej 

społeczności w 
2013 roku:  

Stowarzyszenie Nasza Choszczówka ma za sobą ponad 10-letnią historię. 

Od 18 lat organizujemy dla dzieci i młodzieży olimpiady sportowe w 

Choszczówce. Członkowie naszego stowarzyszenia byli i są animatorami 

różnych imprez kulturalnych w tym pikników, koncertów i występów. Dość 

aktywnie Stowarzyszenie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach 

charytatywnych i pomocowych (pomoc dla powodzian) . W grudniu 2013 po 

raz 10 przeprowadzono akcję pn. „I Ty zostaniesz Mikołajem”, w której to 

mieszkańcy Choszczówki i okolic obdarowali prezentami dzieci z ubogich 

rodzin . 

 

Jesteśmy też wydawcą gazety „Nasza Choszczówka”, w której rejestrujemy 

najważniejsze wydarzenia zachodzące na terenie Choszczówki, Zielonej 

Białołęki oraz pozostałych osiedli dzielnicy. Gazeta w tym roku skończy 14 lat. 
 

 
Nazwa 
organizacji: 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy         

Dane 

kontaktowe: 
Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa, tel./faks: 22 831 61 75, 608 111 927 

Numer KRS: 0000 147743, informacje uzupełniające: „Oddział Białołęka” 
Informacja o 
działalności na 

rzecz 

białołęckiej 
społeczności w 

2013 roku:  

Poprzez tę organizację – podejmujemy wyzwanie dla wzmożenia społecznej 

aktywności mieszkańców dzielnicy Białołęka. Pragniemy upowszechniać 

wiedzę o Warszawie dawnej, współczesnej oraz o zamierzeniach i planach na 

przyszłość. Chcemy chronić wszystko to, stanowi o dziedzictwie kulturowym 

Białołęki, jej zabytkach materialnych i dobrach oraz dorobku niematerialnym 

(w tym nazwy ulic, placów, dzielnic i charakterystycznych obiektów). 

Prowadzić będziemy działalność edukacyjno-wychowawczą dzieci i młodzieży 

zarówno w zakresie wiedzy o mieście i jego problemach, jak też ogólnej kultury 

i współżycia społecznego. Ponadto zamierzamy zadbać o piękno, czystość i 

estetykę tej części Warszawy oraz zacząć realizować projekty akceptowane 

społecznie i zgodne z zasadami ekologii. 

Więcej http://www.tpwbialoleka.waw.pl/strona-glowna/  
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