
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 2016 

 

ZADANIA PUBLICZNE ZREALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2016 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 edukacji, oświaty i wychowania 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w tym:  

 wspieranie różnych form 

wypoczynku zimowego dla dzieci i 

młodzieży, w tym z rodzin 

dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych, 

 wspieranie różnych form 

wypoczynku zimowego dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych 

dążące do usamodzielnienia się i 

integracji 

Termin realizacji zadania: okres  

od 18 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. 

1. 

Chorągiew Stołeczna 

ZHP 

Hufiec Milanówek  

 

Kwota wnioskowana 

16 000,00 zł 

Wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i 

młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych 

W ramach projektu Harcerska Akcja Zimowa zorganizowano 

wypoczynek dla 33 uczestników w ramach 7-dniowego zimowiska w 

miejscowości Zakopane - Harendzie. 

Kwota dotacji stanowiła 39,63% kosztów całkowitych, koszty pokryte z 

innych źródeł 49,07%, a koszty z wkładu osobowego (wolontariusze i 

praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 11,30%. 

Kwota otrzymana 

12 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

12 000,00 zł 

2. 
Fundacja 

TOTO ANIMO 

Kwota wnioskowana 

4 000,00 zł 

Zima Rytro 2016 

W ramach projektu zorganizowano wypoczynek dla 8 uczestników - 

dzieci z autyzmem (w tym 2 z Milanówka) w ramach 7-dniowego 

zimowiska w miejscowości Rytro.  

Kwota dotacji stanowiła 18,31% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 0,16%, z innych źródeł 70,09%, a koszty 

z wkładu osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) stanowiły 11,44%. 

Kwota otrzymana 

4 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

4 000,00 zł 

Zadanie II:  

z zakresy z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu oraz wypoczynku dzieci i 

młodzieży, obejmujące: 

 wspieranie obozów 

szkoleniowych oraz organizacji 

3. 
Milanowskie 

Towarzystwo 

Edukacyjne 

Kwota wnioskowana 

31 040,00 zł 

Przez sport do sukcesu – promowanie i rozwój lekkiej atletyki wśród 

dzieci i młodzieży w Milanówku. 

W ramach realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono zajęcia i 

zawody z lekkiej atletyki dla milanowskich dzieci i młodzieży. 

Zawodnicy wzięli udział w akcji :Czwartki Lekkoatletyczne: oraz 

Lekkoatletyka dla każdego”. Z zajęć skorzystało około 120 osób. 

Kwota dotacji stanowiła 56,69% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 15,57%, z innych źródeł 0,21%, a koszty 

z wkładu osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków 

Kwota otrzymana 

31 040,00 zł 

Kwota zrealizowana 

29 555,01 zł 



imprez sportowo -rekreacyjnych 

o zasięgu lokalnym, krajowym i 

międzynarodowym, 

 popularyzacja walorów rekreacji 

ruchowej poprzez organizację 

zajęć z zakresu kultury fizycznej 

oraz rekreacyjnych imprez 

okazjonalnych na terenie Miasta, 

 wspieranie różnych form 

zagospodarowania wolnego 

czasu dla dzieci i młodzieży  

z Milanówka 

Termin realizacji zadania: okres od 

22 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

stowarzyszenia) stanowiły 27,53%. 

4. 

Stowarzyszenie 

Parafiada im. św. 

Józefa 

Kalasancjusza 

Kwota wnioskowana 

8 190,00 zł 
28. Międzynarodowa Parafiada dzieci i młodzieży. 

W 28. Międzynarodowa Parafiada dzieci i młodzieży wzięło udział 1325 

osób z Polski, Łotwy, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Słowacji. 

Milanówek reprezentowała 15-osobowa grupa dzieci i młodzieży. 

Realizowany program przyczynił się do rozwoju nie tylko fizycznego, ale 

także intelektualno – artystycznego oraz osobisto - duchowego. 

Kwota dotacji stanowiła 79,59% kosztów całkowitych, koszty pokryte z 

innych źródeł 20,41%. 

Kwota otrzymana 

8 190,00 zł 

Kwota zrealizowana 

8 190,00 zł 

5. 
Milanowska 

Fundacja na rzecz 

Edukacji i Sportu 

Kwota wnioskowana 

9 030,00 zł 

Organizacja Dni Talentów Sportowych oraz wyjazdu sportowo – 

rekreacyjnego dla dzieci z Milanówka. 

Na realizację zadania złożyły się dwa wydarzenia. Zorganizowano 

wyjazd sportowo – rekreacyjnego do Puszczy Bolimowskiej dla 30 dzieci  

oraz Dni Talentów Sportowych dla dzieci i młodzieży z Milanówka, w 

których uczestniczyło ponad 150 osób. Podczas wydarzeń dzieci 

uczestniczyły w różnych formach rekreacji ruchowej. 

Kwota dotacji stanowiła 59,66% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 9,4%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

30,94%. 

Kwota otrzymana 

7 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

7 000,00 zł 

Zadanie III:  

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

działalności na rzecz osób starszych, 

obejmujące: 

 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 o tematyce 

lokalnej, 

 edukacja na rzecz ochrony 

zabytków oraz kulturowej 

tożsamości Miasta, 

6. 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów 

Kwota wnioskowana 

6 000,00 zł 

„Teatr nasza pasja” 

W ramach zadania rozszerzono ofertę kulturalną seniorom z Milanówka 

członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

polegającej na zorganizowaniu wyjazdów do teatrów. Zorganizowano 3 

wyjazdy do teatrów, 2 razy do warszawskiego Teatru Komedia i raz do 

Matecznika Mazowsze w Otrębusach. Z oferty skorzystało 150 osób. 

Kwota dotacji stanowiła 43,69% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 56,31%. 

Kwota otrzymana 

6 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

6 000,00 zł 

7. 
Milanowski 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Kwota wnioskowana 

15 090,00 zł 

„Edukacja prozdrowotna, kulturalna i integracja Seniorów” 

W ramach projektu zorganizowano pięć wykładów z zakresu 

kultury i historii sztuki dodatkowo zorganizowano trzy wyjazdy: na 

wykład dotyczący orderów na Zamku Królewskim, zwiedzanie z 

przewodnikiem Pałacu w Wilanowie oraz do Och Teatru na 

spektakl „Trzeba zabić starszą Panią”. W każdym z wykładów 

uczestniczyło ok. 60 osób, natomiast z wyjazdów do muzeów 

skorzystało 50 osób, a do teatru ok. 90 osób. 

Kwota dotacji stanowiła 60,99% kosztów całkowitych, koszty 

pokryte ze środków finansowych własnych 29,25%, a koszty z 

wkładu osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków 

Kwota otrzymana 

5 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

5 000,00 zł 



 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, 

 organizację wydarzeń 

upowszechniających i 

pielęgnujących tradycję, historię i 

dziedzictwo kulturowe w ramach 

XI edycji Festiwalu Otwarte 

Ogrody w Milanówku. 

Termin realizacji zadania: okres od 

18 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 

r. 

stowarzyszenia) stanowiły 9,76%. 

8. 

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Integracyjnych 

Społecznych Szkół 

Podstawowych 

Kwota wnioskowana 

7 045,20 zł 

„Publikacja czasopisma pt. „Społeczna czyli jaka?” 

W ramach realizacji zadania wydano 3 numer czasopisma „Społeczna 

czyli jaka ?”, który jest inicjatywą trzech milanowskich szkół 

społecznych. Kwartalnik jest próbą szerszej prezentacji działań i 

sposobów funkcjonowania szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych, 

a także odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej.  

Kwota dotacji stanowiła 18,02% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 8,90%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

73,08%. 

Kwota otrzymana 

3 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

3 000,00 zł 

9. 
Stowarzyszenie 

Pamięci Rodzinnej 

Kwota wnioskowana 

5 000,00 zł 

„Ogród Miniatur Architektonicznych” 

W ramach zadania podczas Festiwalu Otwarte Ogrody zorganizowano 

wydarzenie kulturalne, obejmującego wystawę miniatur 

architektonicznych, koncert muzyczny oraz wystawę plansz i obrazów 

dotyczących domów i willi z Milanówka.  

Kwota dotacji stanowiła 34,07% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 27,60%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

38,33%. 

Kwota otrzymana 

4 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

4 000,00 zł 

10. 

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka 

Kwota wnioskowana 

7 410,00 zł 

„My z miasta ogrodów” FOO 2016 

W ramach realizacji zadania podczas Festiwalu Otwarte Ogrody 

zorganizowano dwudniowe wydarzenie polegające na przygotowaniu 

wspólnej wystawy prac artystów plastyków z terenu PTO i projektów 

architektonicznych wykonanych przez studentów PW, a także dyskusji na 

temat funkcjonowania wilii Waleria oraz koncertu muzycznego. 

Kwota dotacji stanowiła 5,9% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 2,6%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

91,5%. 

Kwota otrzymana 

1 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

1 000,00 zł 

11. 

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka 

Kwota wnioskowana 

6 685,00 zł 

„W słońcu malowane IV – rodzinne, wakacyjne plenery batikowe” 

Zorganizowano trzy dwudniowe wakacyjne plenerowy warsztatowe 

zdobienia tkanin techniką batiku, przeprowadzonych według pomysłu 

artystki plastyka, malarki Olgi Cieślak. W warsztatach wzięło udział 83 

mieszkańców Milanówka. Projekt zakończyła wystawa poplenerowa, na 

której wyeksponowano 127 prac. Wystawę odwiedziło ok.400 osób. 

Kwota dotacji stanowiła 21,8% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 6,8%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

71,4%. 

Kwota otrzymana 

5 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

4 974,65 zł 



12. Musszelka 

Kwota wnioskowana 

8 300,00 zł 

„Cztery strony świata w Milanówku” 

Zorganizowano cztery spotkania warsztatowe, łączące sztukę z 

przekazem ekologicznym, skierowanych do dzieci i ich opiekunów - 

rodziców i dziadków. Pierwsze spotkanie „To jest moje miejsce na 

Ziemi”, drugie „Jestem tym co jem”, trzecie „Moje ukochane drzewo”, 

czwarte „Niczego nie marnuje”. W każdym spotkaniu brało udział ok. 15 

dzieci i 15 dorosłych. 

Kwota dotacji stanowiła 70,42% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 0,01%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

29,57%. 

Kwota otrzymana 

5 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

5 000,00 zł 

13. Musszelka 

Kwota wnioskowana 

4 215,00 zł 

„Królowa dzikich pszczół” 

W ramach Festiwalu Otwarte Ogrody zorganizowano wydarzenie 

łączącego działania z zakresu plastyki, muzyki, tańca i sztuki 

opowiadania historii z działaniami o charakterze ekologicznym. 

Mieszkańcy Milanówka wzięli udział w widowisku narracyjno-

muzycznym „Królowa dzikich pszczół”, tańcach korowodowych oraz w 

warsztacie ekologicznym podczas którego zbudowali hotel i małe hotele 

dla dzikich pszczół. W wydarzeniu uczestniczyło ok 50 osób. 

Kwota dotacji stanowiła 38,03% kosztów całkowitych, a koszty z wkładu 

osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) 

stanowiły 61,97%. 

Kwota otrzymana 

1 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

1 000,00 zł 

14. 

Milanowska 

Fundacja na Rzecz 

Edukacji i Sportu 

Kwota wnioskowana 

19 050,00 zł 

„Uroki Milanówka – terenowa gra planszowa” 

W ramach realizacji projektu stworzono atrakcyjnego narzędzie 

edukacyjnego w postaci terenowej gry planszowej. Poprzez zabawę gra 

pogłębia wiedzę o historii i teraźniejszości miasta Milanówka, jego 

zabytkach oraz sławnych mieszkańcach. Po opracowaniu gry podczas 

imprez miejskich – Festiwal Otwarte Ogrody i Piknik Ekologiczny -

rozegrano turniej. W grę Uroki Milanówka grali także uczniowie 

milanowskich szkół podczas godzin lekcyjnych. 

Kwota dotacji stanowiła 64,93% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 11,63%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

23,44%. 

Kwota otrzymana 

18 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

18 000,00 zł 

15. 
Stowarzyszenie  

T-ART 

Kwota wnioskowana 

13 650,00 zł 
„TTT: T-ART, Teatr, Turczynek!” 

W ramach realizacji zadania wystawiono na terenie zespołu willowo – 

parkowego Turczynek dwa spektakle nawiązujące do klimatu miasta 

Milanówka. Wystawiono spektakl „My z Mateuszem” oraz „Hava 

nagila”. Spektakle obejrzało ok. 300 widzów. 

Kwota dotacji stanowiła 55,33% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 14,93%, z innych źródeł 13,56%, a 

Kwota otrzymana 

8 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

8 000,00 zł 



koszty z wkładu osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) stanowiły 16,18%. 

16. 

Stowarzyszenie 

Kuźnia 

Milanowska 

Kwota wnioskowana 

8 230,00 zł 

„Ogród jedwabny im. Henryka i Stanisławy Witaczków” 

W ramach realizacji zadania podczas Festiwalu Otwarte Ogrody 

zorganizowano, wydarzenia odbywającego się w trzech miejscach (willa 

Józefina, willa Matulinek oraz L’amour Maison), a mające na celu 

przybliżenie historii milanowskiego jedwabiu. Otwarto Szlak Jedwabny 

przy willi Józefina i zorganizowano dwa spacery po nowo otwartym 

szlaku. Zorganizowano także wystawę obrazów malowanych na jedwabiu 

oraz warsztaty z malowania na jedwabiu dla dzieci i dorosłych. 

Kwota dotacji stanowiła 27,47% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 1,11%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

71,42%. 

Kwota otrzymana 

1 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

1 000,00 zł 

Zadanie IV: 

zakresu działań wspierających 

partycypację społeczną, obejmujące: 

 wsparcie rozwoju 

gospodarczego, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

 rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

 szerzenie wiedzy na temat praw 

obywatelskich, 

 organizacja szkoleń dla 

organizacji pozarządowych. 

Termin realizacji zadania: okres od  

25 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 

r. 

17. 
„START PRO” 

Fundacja 

Kwota wnioskowana 

10 000,00 zł 

„Targi dobrego smaku” 

W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano w centrum 

Milanówka cykl wydarzeń pn. „Targi Dobrego Smaku”. Projekt ożywił 

życia społeczne oraz handel i miał duży wpływ na integrację społeczną. 

Dodatkowo zorganizowano warsztaty, animacje kulturalne oraz miejsce 

relaksu z muzyką w tle. 

Kwota dotacji stanowiła 19,99% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 11,99%, z innych źródeł 4,72%, a koszty 

z wkładu osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) stanowiły 63,30%. 

Kwota otrzymana 

10 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

10 000,00 zł 

Zadanie V:  

Zajęcia terapii integracji sensorycznej 

dla dzieci uczęszczających do 

publicznych placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym 

18. 

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Integracyjnych 

Społecznych Szkół 

Podstawowych 

Kwota wnioskowana 

6 000,00 zł 

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć terapii integracji 

sensorycznej 

W ramach realizacji zadania udzielono wsparcia z zakresu terapii 

integracji sensorycznej dzieciom i młodzieży z milanowskich szkół 



jest Gmina Milanówek, obejmujące: 

 zorganizowanie i 

przeprowadzanie zajęć terapii 

integracji sensorycznej. 

Termin realizacji zadania: okres od 

16 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

Kwota otrzymana 

6 000,00 zł 

publicznych. Z zajęć terapii skorzystało 14 dzieci z milanowskich 

publicznych placówek oświatowych. 

Kwota dotacji stanowiła 78,13% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 2,19%, z innych źródeł 19,68%. 

Kwota zrealizowana 

6 000,00 zł 

Zadanie VI:  

Działania z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, obejmujące: 

 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 

16 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

19. 
Milanowski 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Kwota wnioskowana 

10 425,00 zł 

Edukacja prozdrowotna, kulturalna i integracja Seniorów 

W ramach realizacji projektu odbyły się 4 wykłady o tematyce 

zdrowotnej, które szczególny nacisk kładły na problemy zdrowia seniora 

– Warsztaty zdrowia choroby otępienne seniorów, Czy szczupły pacjent 

to zawsze zdrowy człowiek, Badania kontrolne i profilaktyka seniorów, 

Prawa i mity o zdrowym ożywianiu. Zorganizowano także zajęcia na 

pływalni. Z oferty pływalni skorzystało ok. 30 osób, a warsztatowej 50 

osób. 

Kwota dotacji stanowiła 13,27% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 9,01%, z innych źródeł 75,76%, a koszty 

z wkładu osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) stanowiły 1,96%. 

Kwota otrzymana 

4 240,00 zł 

Kwota zrealizowana 

4 070,00 zł 

20. 
Polski Związek 

Niewidomych 

Kwota wnioskowana 

3 000,00 zł Działania wspierające usamodzielnienie się i integrację osób 

niepełnosprawnych 

W ramach realizacji zadania zorganizowano autokarowy wyjazd do 

„Teatru Komedia na spektakl pt. „Żona potrzebna od zaraz” dla osób 

niewidomych i słabowidzących z opiekunami – mieszkańców 

Milanówka. 

Kwota dotacji stanowiła 67,49% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 10,46%, z innych źródeł 22,05%. 

Kwota otrzymana 

3 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

3 000,00 zł 

21. 

Dom Rehabilitacyjno 

- Opiekuńczy 

KSNAW 

Kwota wnioskowana 

4 240,00 zł 

Zwiększenie i podtrzymanie sprawności poprzez rehabilitację i 

gimnastykę z użyciem przyrządów gimnastycznych 

W ramach realizacji zadania zorganizowano pogadanki z osobami 

niepełnosprawnymi na temat aktywności ruchowej i odpowiedniego 

stroju do zajęć, przeprowadzono zajęcia gimnastyczne wzmacniające m. 

in. mięśnie przykręgosłupowe, mięśnie brzucha i dna miednicy. 

Zorganizowano także Dzień sportowca dla uczestników zadania. Z oferty 

skorzystało 14 osób z niepełnosprawnościami. 

Kwota dotacji stanowiła 80,00% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

Kwota otrzymana 

3 460,00 zł 

Kwota zrealizowana 

3 460,00 zł 



środków finansowych własnych 20,00%. 

22. 

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Integracyjnych 

Społecznych Szkół 

Podstawowych 

Kwota wnioskowana 

16 016,00 zł 

Działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, wspierające 

usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych dążące do 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu 

Podjęcie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym 

ruchowo i intelektualnie, niedostosowanym społecznie, ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się z zaburzeniami komunikacji językowej. Z 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie diagnozy i terapii 

skorzystało 16 dzieci z Milanówka. Przeprowadzono 7 diagnoz i 83 

terapie. 

Kwota dotacji stanowiła 74,66% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 7,78%, z innych źródeł 17,56%. 

Kwota otrzymana 

7 240,00 zł 

Kwota zrealizowana 

7 240,00 zł 

23. 

Milanowskie 

Towarzystwo 

Edukacyjne 

Kwota wnioskowana 

14 424,26 zł 

Nie bójmy się ratować życia - działania edukacyjne na rzecz 

upowszechniania wiedzy o pierwszej pomocy przedlekarskiej wśród 

dzieci i młodzieży w Milanówku 

Zadanie ma na celu zwiększenie wiedzy na temat udzielania pierwszej 

pomocy. Cel zrealizowano poprzez zorganizowanie warsztatów i 

treningów dla młodzieży szkolnej z milanowskich szkół z zakresu 

pierwszej pomocy przedlekarskiej. Dodatkowo zorganizowano 

Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego z pierwszej pomocy, w których udział 

wzięło 5 pięcioosobowych drużyn ze szkół gimnazjalnych. Z warsztatów 

skorzystało 140 uczniów. 

Kwota dotacji stanowiła 54,08% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 7,44%, %, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

38,48%. 

Kwota otrzymana 

6 305,00 zł 

Kwota zrealizowana 

6 184,51 zł 

24. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna 

Kwota wnioskowana 

15 985,00 zł 

Szkolenia mieszkańców Milanówka z zakresu pierwszej pomocy 

W ramach realizacji zadania przeprowadzono cztery szkolenia z zakresu 

pierwszej pomocy oraz zorganizowano jeden dzień otwarty. Ze szkoleń 

skorzystało 48 osób natomiast w dniu otwartym wzięło udział ok 90 

mieszkańców z Milanówka. 

Kwota dotacji stanowiła 69,59% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 0,41%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

30,00%. 

Kwota otrzymana 

10 755,00 zł 

Kwota zrealizowana 

10 753,57 zł 

Zadanie VII: 

Z zakresu edukacji, oświaty i 

wychowania oraz wypoczynku dzieci i 

25. 
Fundacja TOTO 

ANIMO 

Kwota wnioskowana 

4 000,00 zł 
Zdrowe Wakacje 2016 

W ramach realizacji zadania zorganizowano zajęcia rekreacyjno-

sportowe dla 6 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym dla 2 

osób z Milanówka. Zajęcia odbyły się przez 3 tygodnie od 26 czerwca do 
Kwota otrzymana 

4 000,00 zł 



młodzieży, w tym: 

 wspieranie różnych form 

wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży, w tym z rodzin 

dysfunkcyjnych i 

dyspanseryjnych, 

 wspieranie różnych form 

wypoczynku letniego dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych 

dążące do usamodzielnienia się i 

integracji. 

Termin realizacji zadania: okres od  

20 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 

r. 

Kwota zrealizowana 

4 000,00 zł 

15 lipca. Organizowano zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i boisku, 

ze szczególnym naciskiem na BOCCIA dyscyplinę paraolimpijską. 

Dodatkowo prowadzono zajęcia z artterapii, muzykoterapii, zajęcia na 

basenie, spacery, wycieczki, wyjścia do kina, zoo i na kręgle, 

przeprowadzono także zajęcia kulinarne i usamodzielniające oraz 2 

pikniki z grillem. 

Kwota dotacji stanowiła 33,04% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 5,84%, z innych źródeł 39,65%, a koszty 

z wkładu osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) stanowiły 21,47%. 

26. 

Chorągiew Stołeczna 

ZHP  

Hufiec Milanówek 

Kwota wnioskowana 

45 000,00 zł 

Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci  

i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych 

W ramach realizacji zadania i programu Harcerskiej Akcji Letniej, 

zorganizowano kolonię zuchową dla dzieci w wieku 6 – 11 lat oraz obóz 

harcerski dla dzieci w wieku 11 – 18 lat, dla łącznie 127 osób, w terminie 

od 9 do 24 lipca 2016 r. w miejscowości Kokotek k/Lublińca. W ramach 

akcji odbyły się wycieczki krajoznawcze, rajdy, wędrówki edukacyjno – 

ekologiczne, zajęcia warsztatowe z kultur i historii regionów oraz Polski, 

gry zespołowe i integracyjne, terenowe i na orientację realizowano także 

program profilaktyczny. 

Kwota dotacji stanowiła 31,68% kosztów całkowitych, koszty pokryte z 

innych źródeł 58,36%, a koszty z wkładu osobowego (wolontariusze i 

praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 9,96%. 

Kwota otrzymana 

35 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

35 000,00 zł 

27. 

Stowarzyszenie 

Parafiada im. św. 

Józefa Kalasancjusza 

Kwota wnioskowana 

28 280,00 zł 
Wybieram zdrowie. Letnie obozy Parafiadowe 2016 

W ramach realizacji zadania zorganizowano 14–dniowy wyjazd 

wakacyjny do górskiej miejscowości Muszyna dla 60 dzieci i młodzieży 

z Milanówka w terminie od 5 do 18 sierpnia 2016 r. Podczas wyjazdu 

realizowano projekt profilaktyczy wzbogacony o warsztaty terapeutyczne 

z arteterapii oraz zajęcia edukacyjne, w tym kulturalno-oświatowe i 

sportowo-rekreacyjne.  

Kwota dotacji stanowiła 80% kosztów całkowitych, koszty pokryte z 

innych źródeł 20,00%. 

Kwota otrzymana 

25 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

25 000,00 zł 

Zadanie VIII: 

Z zakresu ekologii i ochrony 

środowiska, w tym: 

 wspieranie edukacji ekologicznej 

mieszkańców Milanówka, 

28. 

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka 

Kwota wnioskowana 

6 600,00 zł 

Kierunek przyroda Milanówka 

W ramach realizacji projektu zebrano, opracowano i przygotowano 

zdjęcia i informacje o występujących na terenie Milanówka ptakach. 

Materiały te posłużyły do uzupełnienia zakładki strony internetowej na 

platformie turystycznej www.kierunek.milanowek.pl. Projektowi 

towarzyszył ogłoszony konkurs fotograficzny, w którym wzięło udział 10 

Kwota otrzymana 

4 210,00 zł 



 wspieranie działań mających na 

celu ochronę dziedzictwa 

przyrodniczego. 

Termin realizacji zadania: okres od  

1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 

r. 

Kwota zrealizowana 

4 210,00 zł 

osób oraz organizowane plenery fotograficzne, w które włączyło się 8 

mieszkańców. Opisano 113 gatunków ptaków i zgromadzono 132 

zdjęcia. Zorganizowano także wystawę pokonkursową. 

Kwota dotacji stanowiła 16,7% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 3,5%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

79,8%. 

29. 
Fundacja Lokalna 

Akcja Specjalna 

Kwota wnioskowana 

4 950,00 zł 

Rośliny i ptaki 

W ramach realizacji zadania przeprowadzono warsztaty oraz spotkania 

ornitologiczne, które przybliżyły mieszkańcom Milanówka wiedzę o 

roślinach występujących w naszym rejonie, w naszych ogrodach, a które 

są przydatne ptakom. W warsztatach wzięło udział ok. 80 osób, natomiast 

w spotkaniach ornitologicznych 26 osób. 

Kwota dotacji stanowiła 52,50% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków finansowych własnych 0,77%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

46,73%. 

Kwota otrzymana 

2 500,00 zł 

Kwota zrealizowana 

2 500,00 zł 

 


