
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 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 

/TRYB POZAKONKURSOWY/ 

Opis zadania Lp. 
Nazwa 

organizacji 

Wnioskowana kwota 
Określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania Kwota otrzymana 

Kwota zrealizowana 

Podjęcie działań promujących wolontariat 

młodzieżowy 

w ramach projektu 

„Milanówek Fabryką Dobra” 

w okresie 

od 1września 

do 9 listopada 2014 r. 

1.  

Fabryka 

Aktywności 

Młodych 

Kwota wnioskowana  

290 zł 

Milanówek Fabryką Dobra. 

Celem zadania była promocja wolontariatu młodzieżowego na  terenie Milanówka 

za pośrednictwem portalu polskafabrykadobra.pl, rozpowszechnienie materiałów 

dydaktycznych oraz konkursu „Poszukiwany Poszukiwana:. 

Kwota dotacji stanowiła 4,05% kosztów całkowitych, koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 93,16%. 

Kwota otrzymana 

290 zł 

Kwota zrealizowana 

290 zł 

Zorganizowanie zajęć rekreacyjno– 

sportowych dla osób z zaburzeniami 

autyzmu 

w ramach projektu 

„Zdrowe wakacje  

TOTO ANIMO 2014” 

w okresie od 7 lipca 

do 30 sierpnia 2014 r. 

2. 
Fundacja TOTO 

ANIMO 

Kwota wnioskowana 

3 000 zł 

Zdrowe wakacje TOTO ANIMO 2014 

Celem zadania było zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla 2 osób z 

zaburzeniami autyzmu z terenu Milanówka. Zajęcia miały także charakter 

terapeutyczny, edukacyjny, społeczny i opiekuńczy. Poprzez realizację zadania 

podniesiono sprawność fizyczną uczestników. 

Kwota dotacji stanowiła 14,79% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze środków 

finansowych własnych stanowiły 18,22 %, z innych źródeł 66,58%, a 

niefinansowe stanowiły 18,63%. 

Kwota otrzymana 

3 000 zł 

Kwota 

zrealizowana 

3 000 zł 

Zorganizowanie warsztatów teatralnych  

i wokalnych 

w ramach projektu 

„Warsztaty otwarte T - ART” 

w okresie od 10 lipca 

do 31 sierpnia 2014 r. 

3. 
Stowarzyszenie T 

- ART 

Kwota wnioskowana 

9 800 zł 
Warsztaty otwarte T – ART. 

Celem zadania było podniesienie poziomu warsztatowego osób zaangażowanych 

w działania teatralne. Poprzez zorganizowane zajęć o charakterze otwartym. 

Udział w zajęciach stanowił alternatywną formę spędzania wolnego czasu 
Kwota otrzymana 

5 500 zł 



 

Kwota 

zrealizowana 

5 500 zł 

wszystkim Mieszkańcom Milanówka. 

Kwota dotacji stanowiła 86,226% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków własnych stanowiły 0,448 % a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 13,326%. 

Zorganizowanie wyjazdu na koncert 

w ramach projektu 

„Wspieranie usamodzielnienia się i 

integracji osób niewidomych i 

słabowidzących” 

w okresie od 15 lipca 

do 10 października 2014 r. 

4. 

Polski  

Związek 

Niewidomych 

Okręg 

Mazowiecki 

Kwota wnioskowana 

3 000 zł 
Wspieranie usamodzielnienia się i integracji osób niewidomych i 

słabowidzących 

Celem zadania było zorganizowanie autokarowego wyjazdu na koncert zespołu 

„Mazowsze” do Matecznika Mazowsze w Karolinie dla osób niewidomych i 

słabowidzących z opiekunami z Milanówka. Zadanie ma na celu poprawę 

samodzielnego funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku. 

Kwota dotacji stanowiła 100% kosztów całkowitych. 

Kwota otrzymana 

3 000 zł 

Kwota 

zrealizowana 

3 000 zł 

Poprowadzenie lektoratów z języka 

niemieckiego, angielskiego i francuskiego 

w okresie 

od 6 października 

do 31 grudnia 2014 r. 

5. 

Stowarzyszenie 

„Milanowski 

Uniwersytet 

Trzeciego 

Wieku” 

Kwota wnioskowana 

6 000 zł 

Prowadzenie lektoratu z języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego. 

Celem zadania była aktywizacja społeczna osób starszych poprzez 

uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz popieranie różnych 

form aktywności intelektualnej, co wpisuje się w naukę języka obcego. W 

ramach zadania dofinansowano 3 miesiące kursu języka niemieckiego, 

angielskiego i francuskiego dla chętnych słuchaczy MU3W. Przez okres 

zadania zrealizowano po 20 godz. zajęć z każdego języka. 

Kwota dotacji stanowiła 75,026% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków własnych stanowiły 1,216 %, z innych źródeł 20,007%, a koszty z 

wkładu osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) 

stanowiły 3,751%. 

Kwota otrzymana 

6 000 zł 

Kwota 

zrealizowana 

6 000 zł 

Zorganizowanie wieczoru tanecznego 

w ramach projektu 

„Wieczorek taneczny” 

w okresie 

od 1 października 

do 15 listopada 2014 r. 

6. 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów 

Kwota wnioskowana 

2 000 zł 
Wieczorek taneczny. 

Celem zadania było zorganizowanie wieczoru tanecznego dla wszystkich seniorów 

z Milanówka i okolic. Poprzez realizację zadania zintegrowano środowisko 

milanowskich seniorów. 

Kwota dotacji stanowiła 36,70% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze środków 

własnych stanowiły 4,65%, z innych źródeł 36,52%, a koszty z wkładu 

osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

18,26%. 

Kwota otrzymana 

2 000 zł 

Kwota 

zrealizowana 

2 000 zł 

Zorganizowanie wyjazdów do teatru do 

Warszawy w ramach projektu 

„ZIMA z KULTURĄ” 

w okresie 

od 15 listopada 

do 30 grudnia 2014 r. 

7. 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów 

Kwota wnioskowana 

4 000 zł ZIMA z KULTURĄ 

Celem zadania było zorganizowanie wyjazdów na spektakle do Teatru Buffo i 

Teatru Syrena w Warszawie. Pozwoliło to na skorzystanie z oferty teatru seniorom 

o małych środkach i mających kłopoty z transportem. 

Kwota dotacji stanowiła 41,29% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze środków 

własnych stanowiły 12,26 %, z innych źródeł 46,40%. 

Kwota otrzymana 

4 000 zł 

Kwota 

zrealizowana 

4 000 zł 


