
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MILANÓWKA  

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, 

ZA ROK 2014 

 

ZADANIA PUBLICZNE ZREALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2014 ROKU 

/OTWARTE KONKURSY OFERT/ 
 

Opis zadania Lp. Nazwa organizacji 

Wnioskowana kwota 

Określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania Otrzymana kwota 

Zrealizowana kwota 

Zadanie I  

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

działalności na rzecz osób starszych:  

 upowszechnianie kultury w różnych 

dziedzinach i formach artystycznych,  

 wspieranie działań na rzecz ochrony 

tradycji, historii i dziedzictwa 

kulturowego Miasta oraz rozwoju 

świadomości narodowej,  

 wspieranie publikacji książkowych o 

tematyce lokalnej,  

 edukacja na rzecz ochrony zabytków 

1. 

Rada Naczelna 

Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej 
 

Kwota wnioskowana 

67 000 zł 

Aktywni Nestorzy Trójmiasta Ogrodów 

W ramach projektu w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w 

Milanówku – Dzienny Ośrodek Wsparcia, ul. Kościuszki 116 odbywały się zajęcia 

usprawniające, zajęcia z jęz. angielskiego, zajęcia komputerowe. Prowadzone były 

programy wolontariackie, organizowane spotkania okolicznościowe i spotkania 

integrujące. Z zajęć prowadzonych w ramach projektu skorzystało 127 osób. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 16,14% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 50,19% i pozafinansowe 23,67 %. 

Na dzień 30.04.2015 r. trwa kontrola Urzędu Miasta Milanówka zadania 

publicznego.  

Kwota otrzymana 

15 000 zł 

Kwota zrealizowana 

15 000,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie  

T- ART 

 

Kwota wnioskowana 

20 000 zł 
Teatr Letni – T-Art Letni: Reaktywacja 

W ramach projektu wystawiono 7 spektakli, wydano gazetkę inaugurująca projekt ( 

5 000 egz.) oraz wystawę dot. Teatru Letniego w Milanówku. 
Kwota otrzymana 

16 000 zł 



oraz kulturowej tożsamości Miasta, 

 edukacja na rzecz poprawy ładu 

przestrzennego i estetyki przestrzeni 

publicznej,  

 działania propagujące ideę Miasta-

Ogrodu 

 wsparcie organizacji zrzeszających 

osoby starsze,  

 wsparcie wszelkich form aktywizacji 

intelektualnych i społecznych,  

 wsparcie działań rozwijających więzi 

międzypokoleniowe;  

Termin realizacji zadania: okres od 27 

stycznia 2014 r. do 19 grudnia 2014 r. 

Kwota zrealizowana 

16 000 zł 
Spektakle zrealizowane w ramach projektu: 

1. „Gody weselne” – wg Leona Schillera 

2. „Dalej, dalej na żebraczy sejm” 

3. „Historia Polski w etiudach” 

4. „My z Mateuszem” 

5. „Sprawa Moniki” 

6. „Z pamiętników Adama i Ewy” 

7. „Dom pod Aniołem”  

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 70,37% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 2,23% i pozafinansowe 8,49 %, koszty finansowe z 

innych źródeł stanowiły 18,91%.  

3. 
Stowarzyszenie 

Kuźnia Milanowska 

Kwota wnioskowana 

2 700 zł 
Wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych 

W ramach projektu odbyły się dwa wykłady - „Jak wychować nastolatka 

odpornego na złe wpływy?” (luty 2014 r.) oraz ”Niepowtarzalne walory 

przyrodnicze Milanówka a ekologiczna perspektywa chrześcijaństwa” (październik 

2014 r.). W projekcie wzięło udział ok. 70 osób. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 27,46% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 36,47% i pozafinansowe 36,07 %. 

Kwota otrzymana 

1 500 zł 

Kwota zrealizowana 

1 500 zł 

4. 

 

Towarzystwo 

Integracyjnych 

Szkół Społecznych 

Kwota wnioskowana 

8 730 zł 
Publikacja czasopisma „Społeczna czyli jaka?” 

W ramach projektu zostały wydane 3 numery czasopisma „Społeczna czyli jaka?”. 

Każdy numer wychodził w nakładzie ok. 380 egzemplarzy w ramach zadania. 

Pismo skierowane jest do nauczycieli, wychowawców i rodziców. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 13,38% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 0,32% i pozafinansowe 86,30 %. 

Kwota otrzymana 

2 000 zł 

Kwota zrealizowana 

2 000,00 zł 

5. 

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka 

 

Kwota wnioskowana 

7 230 zł 

„W słońcu malowane II” – wakacyjne, rodzinne plenery twórcze (cykl 

plenerowych warsztatów 

W ramach projektu odbyły się 4 spotkania warsztatowe: batikowe oraz malarsko-

graficzno-fotograficzne, w których wzięło udział 89 osób w różnym przedziale 

wiekowym. Podsumowaniem projektu były 3 wystawy prac uczestników, w 

których wzięło udział oko. 200 osób. Do wystaw drukowane były katalogi w 

nakładzie po 200 szt. W trakcie plenerów powstało ok. 200 batików oraz 

kilkadziesiąt prac malarskich i rysunkowych. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 18,71% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 10,49% i pozafinansowe 70,80 %. 

Kwota otrzymana 

3 500 zł 

Kwota zrealizowana 

3 466,61 zł 



6. 

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka 

Kwota wnioskowana 

9 391 zł 
„Mała Czarna” – piątkowe warsztaty dla Pań (i Panów) 

W ramach projektu przeprowadzono 38 zajęć, w tym 4 plenery fotograficzne / „O 

Milanówku”, „O świcie”, „O zmierzchu”, „W dolinie Rawki”), warsztaty 

plenerowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody oraz 3 wystawy. Zajęcia 

warsztatowe odbywały się przy Milanowskim Centrum Kultury. W ramach 

warsztatów uczestnicy zajmowali się rękodziełem artystycznym jak również 

malarstwem, grafiką czy introligatorstwem. Z warsztatów skorzystało ok 50 osób, 

ok. 500 osób zobaczyło wystawy. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 12,3% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 14,6% i pozafinansowe 73,01 %. 

Kwota otrzymana 

3 500 zł 

Kwota zrealizowana 

3 039,61 zł 

7. 

 

Fundacja 

Innowacji 

Społeczno- 

Kulturalnych 

 

 

Kwota wnioskowana 

12 676 zł 
Wydanie albumu upamiętniającego malarza Wiktora Koreckiego i jego 

związki z Milanówkiem 

W ramach projektu został wydany album (w nakładzie 700 szt.) o malarzu 

Wiktorze Koreckim, który w latach 1946-1966 związany był z Milanówkiem. 

Promocja publikacji połączona była z jednodniową ekspozycją prac artysty podczas 

Europejskich Dni Dziedzictwa w Milanówku. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 60,00% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki pozafinansowe 20,00 %. 

Kwota otrzymana 

6 000 zł 

Kwota zrealizowana 

6 000,00 zł 

Zadanie II 

Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:  

 wspieranie różnych form 

wypoczynku zimowego dla dzieci i 

młodzieży, w tym z rodzin 

dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych;  

Termin realizacji zadania: okres  

od 27 stycznia 2014 r. do 14 marca 2014 r.  

8. 
Fundacja 

TOTO ANIMO 

Kwota wnioskowana 

5 000 zł 

Zima Toto Animo 2014 

W ramach projektu 7 uczestników (w tym 1 z Milanówka) wyjechało na 10-

dniowe zimowisko do miejscowości Rytro. Dzięki dofinansowaniu dodatkowo 1 

podopieczny Fundacji mógł skorzystać z zajęć prowadzonych podczas ferii 

zimowych w ośrodku w Pruszkowie. 
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 11,72% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 12,51% i pozafinansowe 14,26 %, oraz środki finansowe 

z innych źródeł 61,52%. 

Kwota otrzymana 

3 000 zł 

Kwota zrealizowana 

3 000,00 zł 

 

 

Stowarzyszenie 

Harcerstwa  

Katolickiego 

„Zawisza” 

 

Kwota wnioskowana 

4 000 zł 
Zimowisko Skautów Europy Szczepu Milanowskiego 

W ramach projektu dwie drużyny dziewcząt (10 osób) i chłopców (15 osób) 

wyjechały na zimowiska. Drużyna dziewcząt wyjechała do miejscowości Józefów, 

zaś drużyna chłopców do miejscowości Słupno. W ramach zadania zakupiony 

również został sprzęt biwakowy. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 29,37% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe z innych źródeł 70,63%.  

Kwota otrzymana 

2 000 zł 

Kwota zrealizowana 

2 000,00 zł 

10. 

Chorągiew 

Stołeczna ZHP 

Hufiec Milanówek 

Kwota wnioskowana 

16 000 zł 
Wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w 

tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych 

W ramach projektu 28 dzieci i młodzieży z Milanówka wyjechało na Zimowisko 

do Harendy k. Zakopanego (23.02 – 02.03.2014), zaś 56 osób skorzystało z akcji 
Kwota otrzymana 

11 000 zł 



Kwota zrealizowana 

11 000,00 zł 

„Zima w Mieście”.  

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 36,03% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe z innych źródeł 49,20% i pozafinansowe 14,74 %. 

Zadanie III - Z zakresu ekologii i ochrony 

środowiska:  

 wspieranie edukacji ekologicznej 

mieszkańców Milanówka,  

 wspieranie działań mających na celu 

ochronę dziedzictwa przyrodniczego 

Termin realizacji zadania: okres od  15 

marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. 

Zarządzenie Nr 21/VI/2014 Burmistrza 

Miasta Milanówka z dnia 4 lutego 2014 r. w 

sprawie: ogłoszenia II Otwartego Konkursu 

Ofert na realizację zadania publicznego w 

2014 roku  

11. 
Fundacja Fabryka 

Tlenu 

Kwota wnioskowana 

7 638,40 zł 
Las z dostawą do domu 

W ramach projektu do Mieszkańców Milanówka trafiło 3707 sadzonek drzew 

(dęby, sosny, świerki, modrzewie, graby, klony), które były rozdawane za darmo 

przez Fundację, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania. Sadzonki były 

dostarczane bezpośrednio do domów Mieszkańców. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 52,36% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 47,64% i pozafinansowe 70,80 %. 

 

Kwota otrzymana 

7 000 zł 

Kwota zrealizowana 

7 000,00 zł 

 

Zadanie IV  

Z zakresu działań wspierających  

partycypację społeczną:  

 Działania wspomagające współpracę 

organizacji pozarządowych z 

administracją publiczną, 

 Organizacja szkoleń dla organizacji 

pozarządowych; 

Termin realizacji zadania: okres od  17 

marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

Zarządzenie Nr 26/VI/2014 Burmistrza 

Miasta Milanówka z dnia 11 lutego 2014 r. 

w sprawie: ogłoszenia III Otwartego 

Konkursu Ofert na realizację zadania 

publicznego w 2014 roku  

12. 

Towarzystwo 

Wspierania 

Inicjatyw 

Społecznych 

„Obiektyw” 

Kwota wnioskowana 

10 000 zł 

Działania wspomagające współpracę organizacji pozarządowych z 

administracją publiczną 

Rozbudowanie Internetowej Platformy Komunikacyjnej – „3 filary” o moduł 

wykorzystany do realizacji zbierania pomysłów i oddawania głosów na Budżet 

Obywatelski oraz moduł w ramach „3 filarów” dedykowany milanowskim radnym 

oraz kandydatom na radnych VII kadencji. Aktualizacja informacji.  

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 77,15% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 5,17% i pozafinansowe 17,68 %. 

 

Kwota otrzymana 

10 000 zł 

Kwota zrealizowana 

10 000 zł 

Zadanie V  - Działania z zakresu ochrony i 13. Stowarzyszenie 
Kwota wnioskowana 

1818 zł 
Warsztaty udzielania pierwszej pomocy 



promocji zdrowia oraz działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

W ramach zadania wspierane będą: 

 Programy promujące zdrowy tryb 

życia; 

 Działania z zakresu profilaktyki i 

ochrony zdrowia; 

 Działania edukacyjne z zakresu 

pierwszej pomocy przedlekarskiej 

 Wsparcie organizacji prowadzących 

ośrodki wsparcia 

 Działania wspierające 

usamodzielnienie się i integrację osób 

niepełnosprawnych 

 Działania dążące do zapobiegania 

wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych 

Termin realizacji zadania: okres od 1 maja 

2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

Zarządzenie Nr 48/VI/2014 Burmistrza 

Miasta Milanówka z dnia 19 marca 2014 r. 

w sprawie: ogłoszenia IV Otwartego 

Konkursu Ofert na realizację zadania 

publicznego w 2014 roku  

 

Kuźnia Milanowska 

 

Kwota otrzymana 

1 500 zł 

8-godzinne warsztaty praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

przeprowadzone dla 11 uczestników. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 69,30% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 9,91% i pozafinansowe 20,79%. 
Kwota zrealizowana 

1 500,00 zł 

14. 

Katolickie 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 

Warszawskiej 

 

Kwota wnioskowana 

6 960 zł 
Trening Kulinarny 

W zadaniu wzięło udział 11 osób niepełnosprawnych, którzy przez okres 4 

miesięcy uczyli się przygotowywania prostych posiłków, samodzielnie dokonywali 

zakupów produktów spożywczych. Również w ramach projektu został zakupiony 

drobny sprzęt AGD.  

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 79,27% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 20,73%. 

Kwota otrzymana 

3 000 zł 

Kwota zrealizowana 

3 000,00 zł 

15. 

Katolickie 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 

Warszawskiej 

 

Kwota wnioskowana 

7 200,00 zł 
Świat przyjazny dla wszystkich 

W ramach projektu została zorganizowana impreza kulturalno-integracyjna dla 

osób niepełnosprawnych oraz Mieszkańców Milanówka (300 osób). 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 79,98% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 20,02% i pozafinansowe 70,80 %. 

Kwota otrzymana 

4 000 zł 

Kwota zrealizowana 

4 000,00 zł 

16. 

Katolickie 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 

Warszawskiej 

Kwota wnioskowana 

1 408,00 zł 
Zajęcia rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych na basenie 

Udział 14 osób w zajęciach rekreacyjnych wraz z nauką pływania. W ramach 

projektu odbyło się 12 wyjazdów.  

 

Kwota otrzymana 

1 000 zł 

Kwota zrealizowana 

1 000,00 zł 

17. 
Polski Komitet 

Pomocy Społecznej 

Kwota wnioskowana 

38 930 zł 
Sprawni seniorzy Milanówka 

Zajęcia grupowe usprawniające dla osób starszych z terenu Milanówka oraz zakup 

materacy do ćwiczeń i piłek gumowych do zajęć. Z oferty skorzystały 48 osoby.  

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 27,70% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: pozafinansowe 72,30 %. 

Na dzień 30.04.2015 r. trwa kontrola Urzędu Miasta Milanówka zadania 

publicznego. 

Kwota otrzymana 

5 000 zł 

Kwota zrealizowana 

5 000,00 zł 

18. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna Milanówek 

Kwota wnioskowana 

15 938,46 zł 
Szkolenia mieszkańców Milanówka z zakresu pierwszej pomocy 

W ramach projektu odbyło się 6 modułów szkoleń z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy. Przeszkolonych zostało 61 osób  w tym 28 nauczycieli i opiekunów 
Kwota otrzymana 

13 000 zł 



Kwota zrealizowana 

13 000,00 zł 

przedszkolnych z terenu Milanówka. Wśród uczestników znaleźli się również 

instruktorzy harcerscy jak i instruktorzy żeglarstwa. W ramach projektu zakupiono 

również manekiny, elektrody oraz baterie, zestawy do charakteryzacji na potrzeby 

szkoleń.  

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 78,78% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 0,01% i pozafinansowe 21,21%. 

19. 

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Integracyjnych 

Społecznych Szkół 

Podstawowych w 

Milanówku 

Kwota wnioskowana 

22 175,00 zł 
Działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, wspierające 

usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych 

W ramach projektu Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

„Promyk” działająca z ramienia TPISSP udzieliła pomocy 17 osobom – 

mieszkańcom Milanówka. Była to pomoc psychologiczno-pedagogiczna w 

zakresie diagnozowania, opiniowania, terapii oraz konsultacji. Zakupione 

zostały również pomoce dydaktyczne do diagnoz i terapii logopedycznej, 

psychologicznej, integracji sensorycznej.  

Odbyło się: 

 123 terapii (logopedyczne, integracji sensorycznej, dogoterapia, 

reedukacja) 

 6 diagnoz integracji sensorycznej  

 1 diagnoza rozwoju intelektualnego 

 6 konsultacji 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 67,11% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 16,09% i z innych źródeł finansowych  76,80%. 

Kwota otrzymana 

11 500 zł 

Kwota zrealizowana 

11 500,00 zł 

Zadanie VI – Zadania z zakresu wakacyjnego 

wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 

wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 20. 

Rzymsko- 

katolicka Parafia 

Św. Jadwigi 

w Milanówku 

Kwota wnioskowana 

25 000 zł 
Organizacja wyjazdu turystyczno-krajobrazowego dla ministrantów i scholii 

z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych,  parafii p.w. św. Jadwigi 

Śląskiej w Milanówku – wakacje w Karpaczu 

W ramach projektu 31 dzieci i młodzieży z terenu Milanówka wzięło udział w 9-

dniowym (22-31.07.2014) wyjeździe wakacyjnym w Karpaczu.  

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 32,30% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki finansowe z innych źródeł 51,85% i pozafinansowe 15,85 %. 

Kwota otrzymana 

11 000 zł 

Kwota zrealizowana 

11 000,00 zł 

 wspieranie różnych form 

wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży, w tym z rodzin 

dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych, 

 popularyzacja walorów rekreacji 

21. 

Stowarzyszenie 

Harcerstwa  

Katolickiego 

„Zawisza” 

 

Kwota wnioskowana 

7 950 zł 

Letni wypoczynek Skautów Europy Szczepu Milanowskiego 

W ramach projektu zrealizowano wyjazd Gromady Wilczków (15 osób) do 

miejscowości Ruda k. Rypina (29.07. – 02.08.2014) oraz wyjazd na EUROJAM 

2014 (30 osób), który odbywał się w Normandii (30.07 – 14.08.2014) 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 10,28% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki finansowe z innych źródeł 180,46% i pozafinansowe 9,25%. 

Kwota otrzymana 

5 000 zł 

Kwota zrealizowana 

5 000,00 zł 



ruchowej poprzez organizację zajęć z 

zakresu kultury fizycznej oraz 

organizację imprez sportowo - 

rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, 

krajowym i międzynarodowym 

Termin realizacji zadania: okres od 20 

maja 2014 r. do 20 października 2014 r 

Zarządzenie Nr 64/VI/2014 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: 

ogłoszenia V Otwartego Konkursu Ofert na 

realizację zadań publicznych w 2014 roku  

22. 

Stowarzyszenie 

„Parafiada” im. 
św. Józefa 

Kalasancjusza 

Kwota wnioskowana 

20 000 zł 

Wakacje 2014 dla dzieci i młodzieży z Milanówka 

W ramach projektu 25 dzieci i młodzieży z terenu Milanówka ( w wieku 7-17 lat)  

w terminie 19.07 – 01.08.2014 r. wyjechało na obóz „Piracka Przygoda w 

Jarosławiu” (zachodniopomorskie). 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 49,53% poniesione  koszty całkowite: środki 

własne pozafinansowe 0,94%, środki finansowe z innych źródeł 49,53%.  

Kwota otrzymana 

16 000 zł 

Kwota zrealizowana 

16 000,00 zł 

23. 

Klub Sportowy 

HARDONBMX 

TEAM 

Kwota wnioskowana 

35 000 zł 

Edukacja poprzez sport – sposobem na spędzenie wolnego czasu w 

Milanówku 

W ramach projektu  zrealizowano podczas wakacji treningi sportowe dla 

zawodników. Członkowie Klubu przygotowali i wyremontowali teren do dirty 

jumpu oraz skateparku. Zorganizowano XI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 

Dirt Jump MTBMX. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 67,19% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne: finansowe 17,13% i pozafinansowe 15,68 %. 

Kwota otrzymana 

30 000 zł 

Kwota zrealizowana 

30 000,00 zł 

24. 
Chorągiew 

Stołeczna ZHP 

Kwota wnioskowana 

50 000 zł 

Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym z 

rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych 

W ramach projektu odbyły się 4 wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży z 

Milanówka, jeden wyjazd szkoleniowy dla kadry (łącznie 137 osób) oraz Akcja 

Lato w Mieście (195 uczestników).  

Wyjazdy odbywały się: 

1. Kolonia zuchowa w Scholasterii  (30.06. – 12.07.2014) 

2. Kolonia zuchowa w Kurnędzu (13-27.07.2014) 

3. Obóz harcerski w Czernicy (26.07.- 13.08.2014) 

4. Obóz harcerski w Bieszczadach (19.07.-01.08.2014) 

5. Wyjazd szkoleniowy (październik 2014 r.) 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 22,71% poniesionych kosztów całkowitych, 

środki własne pozafinansowe 14,22% oraz środki finansowe z innych źródeł: 

63,47% 

Kwota otrzymana 

23 000 zł 

Kwota zrealizowana 

23 000,00 zł 

 


