Załącznik 1
ZADANIA PUBLICZNE ZREALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2013 ROKU
/OTWARTE KONKURSY OFERT/
Wnioskowana

Nazwa
Kwota dotacji
L organizacji
Otrzymana
p.

Opis zadania

Ilość
uczestników

Kwota
wnioskowana

24 800 zł
1. Milanowski
Termin realizacji zadania: okres od 7 stycznia 2013 r. do 15 grudnia 2013 r.










upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, w tym prowadzenie działalności aktywizującej
mieszkańców, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich, jak również festiwali,
spektakli teatralnych i warsztatów artystycznych mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej,
kulturowej,
wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Miasta oraz rozwoju świadomości narodowej,
przygotowywanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, służących budowaniu lokalnej tożsamości,
edukacja na rzecz ochrony zabytków i zachowania zabytkowego charakteru Miasta oraz Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów,
edukacja na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznej,
wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze,
wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych,
wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe;


Zadanie I
Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz
osób starszych:

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 164/VI/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.

kwota dotacji

Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

Kwota
otrzymana

9 500 zł

Milanówek
ul. Spacerowa
4

Kwota
zrealizowana

Pod wspólnym niebem - dofinansowanie umożliwiło działalność MU3W tj. cotygodniowe
wykłady dla słuchaczy (razem 35 wykładów, w tym 7 ogólnodostępnych), oraz 2 spotkania
w Saloniku Literackim. Rezultatem zadania była aktywizacja osób starszych, integracja
międzypokoleniowa seniorów i młodzieży, kreowanie ciekawych firm spędzania wolnego czasu
oraz inspirowanie społeczności lokalnej do zmiany wizerunku osób starszych
w społeczeństwie.
W temacie z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi zorganizowano 3 otwarte
wykłady: ABC organizacji pozarządowych, ABC samorządu, Wolontariat.
Kwota dotacji umożliwiła sfinansowanie części wykładów i prelekcji, przygotowanie i druk
materiałów, publikację programów zajęć, wydanie Gazetki MU3W, koszty administracyjne.
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 51,38% poniesionych kosztów całkowitych, środki własne:
finansowe 24,82% i pozafinansowe 23,80 %.

~ wykłady co
tydzień
50-80
słuchaczy
MU3W
~ 2 spotkania
w Saloniku
Literackim
ok.100-150
osób

9 500,00 zł

Wydanie biografii Stanisława Gruszczyńskiego - dofinansowanie umożliwiło opracowanie
i publikację bogato ilustrowanej biografii wybitnego śpiewaka pt. „Stanisław Gruszczyński.
Dzieje króla tenorów”, przyczyniającej się do popularyzacji sztuk pięknych oraz osoby wielkiego
artysty – mieszkańca Milanówka, którego pamięć zasługuje na ocalenie. Książka przyczyniła się
do zwiększenia wiedzy o wielkim polskim śpiewaku zarówno wśród mieszkańców Milanówka,
urzędu
~odbiorcy audycji jak i w środowisku muzycznym oraz w szerokich kręgach miłośników historii Polski i sztuki
radiowych
operowej. Publikacja stanowi znakomitą formę promocji miasta na arenie kraju.
-100 000 osób
Kwota dotacji pomogła sfinansować prace nad wydaniem książki - od zebrania materiałów,
~ działania
opracowania
tekstu, redakcję, korektę, skład graficzny po druk. W ramach zadania wydrukowano
promocyjne100
egz.
50 000
odbiorców
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 77,6% poniesionych kosztów całkowitych, środki finansowe
z innych źródeł 12,9 %, środki własne: finansowe 3% i pozafinansowe 6,5 %.

~ 100 osób, które
Kwota
wnioskowana otrzymały
książkę
31 000 zł
od fundacji lub

2.

Fundacja im.
Zygmunta
Noskowskiego

Gniezno
ul.
Myśliwiecka
20

Kwota
otrzymana
18 000 zł

Kwota
zrealizowana

Określenie skali działań
zrealizowanych w ramach zadania

17 999,70 zł

1

Kwota
wnioskowana
~ 76 osób
10 069 zł
Stowarzyszenie
uczestniczyło
Razem dla
Kwota
w warsztatach
Milanówka
otrzymana
~
200 osób
3. Milanówek
uczestniczyło
5 500 zł
ul. Piasta
w wystawie
Kwota
12/5
poplenerowej
zrealizowana
3 827,00 zł

W słońcu malowane. Rodzinne wakacyjne plenery batikowe - dofinansowanie umożliwiło
realizację cyklu plenerowych warsztatów zdobienia tkanin techniką batiku wg pomysłu Olgi
Cieślak. W trakcie zadania powstało ok. 340 batików. Plenery miały na celu zagospodarowanie
czasu wolnego zarówno młodzieży, jak i dorosłym podczas wakacji, integracja międzypokoleniowa, umożliwienie rozwoju twórczego i rozwijanie zdolności manualnych.
Kwota dotacji umożliwiła sfinansowanie wynagrodzenia instruktorów, ubezpieczenie
uczestników, koszt części materiałów do przeprowadzenia zajęć, i obsługę księgową.
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 25,6% poniesionych kosztów całkowitych, środki własne:
finsowe 10,4 %, pozafinansowe 64%.

Kwota
wnioskowana ~ w 7 wykładach
uczestniczyło
8 890 zł
każdorazowo
Stowarzyszenie
Kwota
30-60 osób
Kuźnia
otrzymana
Milanowska
4.
~ w 4 warsztatach
2 500 zł
uczestniczyło
Milanówek
każdorazowo
ul.
Kochanowskiego
10-20 osób
Kwota

Wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji i upowszechniania kultury wśród
mieszkańców Milanówka - dofinansowanie umożliwiło realizację wykładów i debat
publicznych z wybitnymi specjalistami nt. filozoficzne, egzystencjalne, edukacyjne, zdrowego
żywienia itp.
Rezultatem zadania było podniesienie świadomości obywatelskiej i narodowej mieszkańców,
poprzez akcentowanie roli rodziny i wartości chrześcijańskich w tworzeniu postaw oraz
kształtowanie więzi międzypokoleniowych.
Kwota dotacji pomogła sfinansować koszt zatrudnienia operatora filmowego i nagrania
materiału archiwizacyjnego z wykładów oraz koszt druku materiałów, plakatów i ulotek
promocyjnych.
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 20,26% poniesionych kosztów całkowitych, środki własne
finansowe 45,3% i pozafinansowe 34,43%.

9

zrealizowana

2 500,00 zł

Kwota
wnioskowana
18 450 zł

Kwota
przeznaczona
na zadanie I

45 000 zł
Stowarzyszenie

5.

T-Art
Milanówek
ul.
Spacerowa 4

Kwota
otrzymana
9 500 zł

Kwota
zrealizowana

W spektaklach
uczestniczyło
ok. 1 000 osób:
~ Dom pod aniołem ok. 100
~ Stop! – ok. 60
~Bal na Gnojnej - ok.
270
~ O poczciwym diable
i królewnie Róży - ok.
120
~Fabula rasa - ok.60
~ Moralność pani D.ok. 120
~Z pamiętników Adama
i Ewy -ok. 120
~Dalej,dalej na
żebraczy sejm -ok. 150

9 500,00 zł

2

T-Art w różnych odsłonach - dofinansowanie umożliwiło realizację spektakli (Dom pod
aniołem, Stop!, Bal na Gnojnej, O poczciwym diable i królewnie Róży, Fabula rasa, Moralność
pani D., Z pamiętników Adama i Ewy, Dalej, dalej na żebraczy sejm) od przygotowania ich,
wystawienie, po spotkania z widzami.
Celem zadania było upowszechnianie amatorskich działań teatralnych w środowisku lokalnym
oraz zespolenie sztuki teatralnej z wiedzą z literatury i psychologii poprzez spotkania po
spektaklach. Wspólne działania uaktywniły widzów, zbudowały współpracę międzypokoleniową oraz zintegrowały środowisko lokalne wokół proponowanej tematyki. Stowarzyszenie
wpasowało się w koloryt i kulturę Milanówka, tworząc lokalny teatr, cieszący się dużą sympatią i
zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Kwota dotacji umożliwiła sfinansowanie honorarium dla występujących, reżysera. opracowanie
muzyczne, wykonanie scenografii, pokrycie kosztów oświetlenia i nagłośnienia, koszt
materiałów do scenografii i kostiumów, koszty materiałów biurowych, plakatów oraz obsługi
księgowej.
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 62,4% poniesionych kosztów całkowitych, środki własne
(finansowe i pozafinansowe) 6%, wpłaty i opłaty adresatów zadania 31,6%

3 000 zł

Termin realizacji zadania: okres od 21 stycznia 2013 r. do 15 lutego 2013 r.

profilaktycznej
 prowadzenie
i
informacyjnej
działalności
edukacyjnej, w szczególności dla
dzieci i młodzieży,
 wspieranie różnych form pomocy dla
osób uzależnionych i ich rodzin;
Termin realizacji zadania: okres
od 7 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia
2013 r.

Kwota
przeznaczona
na zadanie III

Zadanie II
Z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:
 wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin
dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych,
 wspieranie różnych form zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
z Milanówka;

20 000 zł

Zadanie III
Z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom
społecznym:

Kwota
przeznaczona
na zadanie II

Kwota
wnioskowana
18 000 zł
6. Chorągiew
Stołeczna
ZHP
Hufiec
Milanówek

Wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin
dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych oraz wspieranie różnych form zagospodarowania wolnego czasu
dla dzieci i młodzieży z Milanówka - W ramach zadania zorganizowano:
a) Obóz zimowy w Harendzie k/Zakopanego, w terminie 2-9 lutego dla dzieci w wieku 11-18 lat
W ramach akcji wyjazdowej zorganizowano wycieczki autokarowe (poznawanie regionu) i wędrówki
górskimi szlakami, zwiedzano muzea, prowadzono warsztaty kulturalne i filmowe, organizowano gry
i sporty zimowe dla młodzieży: nauka jazdy na nartach i snowboardzie oraz wodne (w basenach
termalnych).
b) Zima w mieście, w terminie 21 stycznia - 15 lutego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat
W ramach akcji ”Zima w Mieście zorganizowano: wycieczki, rajdy, wędrówki tematyczne, rozgrywki
w piłkę nożną i siatkową oraz zajęcia na wolnym powietrzu (spartakiadę łyżwiarską, zajęcia z jazdy konnej)
i zajęcia warsztatowe (plastyczne, filmowe, dyskusyjne) w lokalu hufca.
Dzięki zrealizowaniu zadania ZHP wzbogaciło się o nowych członków oraz uczestników śródrocznych
warsztatów tematycznych. Dzieci i młodzież poznała aktywne formy spędzania czasu wolnego. Przekonali
się i zachęcili do czynnego i zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. U części dzieci
i młodzieży ukierunkowane zostały zainteresowania nowymi formami spędzania czasu i rozwoju własnych
talentów, przestrzeganie zasad fair-play, zdrowego współzawodnictwa, krzewienie kultury fizycznej.
Zadanie przyczyniło się do integracji dzieci i młodzieży z Milanówka.
Dofinansowanie pozwoliło na uatrakcyjnienie oferty programowej oraz wyjazd dzieciom i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskich dochodach.
Z pieniędzy dotacji pokryto w części wyżywienie i zakwaterowanie oraz transport uczestników.
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 53,99% poniesionych kosztów całkowitych, środki własne finansowe
6,87%, pozafinansowe 15,18%, wpłaty i opłaty adresatów zadania 23,96%.

a)
27 osób

b)
Kwota
otrzymana
16 000 zł

70 osób

Warszawa
ul.
Piaskowa 4
Kwota
zrealizowana

16 000,00 zł

7.

Fundacja
TOTO
ANIMO
Pruszków
ul. Wiejska
5

Kwota
Zima Toto Animo – dofinansowanie umożliwiło zorganizowanie zajęć rekreacyjno –terapeutycznych i
wnioskowana
opiekuńczych dla 3 dzieci z autyzmem przez 10 dni w okresie ferii zimowych. Zajęcia były przystosowane
~
3
uczestników
8 500 zł
do szczególnych potrzeb osób z autyzmem. Zorganizowane zostały również 2 wyjścia do kina, 2 wyjścia na
basen, wycieczka do Centrum Kopernika. W ramach podwyższenia kompetencji życiowych szczególnie
zwracano uwagę na dbałość o porządek, odkładanie rzeczy na właściwe miejsce, samoobsługę w czasie
śniadania i obiadu.
Dotacja zapewniła pokrycie kosztów zatrudnienia terapeutów, dojazdu i częściowo wynajem sali.

Kwota
otrzymana
4 000 zł
Kwota
zrealizowana

Kwota dotacji stanowiła 47,83 % kosztów całkowitych,
i pozafinansowe 28,70%, wpłaty i opłaty adresatów 7,17%.

4 000,00 zł

8.

Mazowieckie
Centrum
Zapobiegania
Konfliktom MAZOVIA

Milanówek
ul.
Rososzańska

12

Kwota
wnioskowana
3 000 zł
Kwota
otrzymana
2 000 zł

~10 osób
zagrożonych
patologią
społeczną

Kwota
zrealizowana

2 000,00 zł

3

środki

własne

finansowe

16,30%

STOP AGRESJI – trening terapeutyczny z ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej dofinansowanie umożliwiło realizację zadania na bardzo wysokim poziomie z racji zatrudnionych
ekspertów, którzy zawodowo zajmują się psychoterapią i terapią uzależnień, jak również pomocą prawną
dla ofiar przemocy psychicznej i fizycznej.
Podczas realizacji zadania wykonano 10 spotkań w grupach 10-osobowych, w tym 8 treningów
terapeutycznych i 2 warsztaty prawne, których celem było zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego
dla osób bezpośrednio uczestniczących w zajęciach jak i osób z ich otoczenia. Zwiększono również
świadomość społeczną, jak i gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia.
Dotacja zapewniła pokrycie kosztów wynajęcia psychoterapeuty oraz prawnika do przeprowadzenia zajęć.
Kwota dotacji stanowiła 50,02 % kosztów całkowitych, środki własne pozafinansowe 49,98%.

~26 osób
z Milanówka

PARAFIADA
9.

Warszawa

Termin realizacji zadania: okres od 20 czerwca 2013 r. do 1 września 2013 r.

ul. Gwintowa
3

 wspieranie różnych form zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka,

 wspieranie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych,

60 000 zł

Zadanie IV
Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/VI/2013 z dnia 7 maja 2013 r.

Kwota
przeznaczona
na zadanie IV

Kwota
Stowarzysze wnioskowana
nie
23 000 zł

Kwota
otrzymana
19 000 zł
Kwota
zrealizowana

19 000,00 zł

Polskie

1 Towarzystwo
0. Krajoznawcze
Zielona Góra
ul. Prosta 53

Kwota
wnioskowana
35 100 zł

~16 osób
z Milanówka

Kwota
otrzymana
13 000 zł
Kwota
zrealizowana

13 000,00 zł

1
1.

Parafia
Rzymskokatolicka pw. Św.
Jadwigi
Śląskiej
w Milanówku

Milanówek
ul. Kościuszki
41

1
2.

Chorągiew
Stołeczna
ZHP
Hufiec
Milanówek
Warszawa
ul. Piaskowa
4

Kwota
wnioskowana ~ 26 osób z
10 000 zł Milanówka
Kwota
otrzymana
4 000 zł

Wakacje 2013 - Wypoczynek dla dzieci i młodzieży - obóz w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym „Rejal” w
Dźwirzynie w terminie 30.06-13.07.2013 r. dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat. Zajęcia prowadzone w
oparciu
o
starogrecką
triadę
stadion-teatr-świątynia
pozwoliły
na
wszechstronny
rozwój
w dziedzinach sportowych, artystycznych oraz duchowych. Realizacja zadania miała na celu wyrównanie szans
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniem poprzez uczestnictwo w zajęciach
socjoterapeutycznych, profilaktycznych, a także edukacyjnych i rekreacyjnych.
Dotacja zapewniła pokrycie części kosztów zakwaterowania i wyżywienia 26 uczestników z Milanówka, część
wynagrodzenia wychowawcy, część kosztów materiałów plastycznych i biurowych, koszty nagród dla zwycięzców
organizowanych konkursów oraz obsługę księgową.
Kwota dotacji stanowiła 52,01 % kosztów całkowitych, środki własne (finansowe) 0,2%, środki finansowe
z innych źródeł 47,79%, w tym wpłaty adresatów 29,31% .
Kolonia letnia „Żyj zdrowo” z elementami profilaktyki alkoholowej „Kraina 100-milowego lasu”
z wykorzystaniem programu uspołeczniania dzieci i młodzieży „Sport TAK, nałóg NIE” w Łebie10-dniowy wypoczynek 16 uczestników z Milanówka w Ośrodku Kolonijnym „Roma” w terminie
9-18.08.2013 r. Realizacja zadania miała na celu zorganizowania atrakcyjnego, czynnego wypoczynku,
promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, pokazanie właściwego wykorzystania programu
psychologicznego, jak i stworzenie nowych horyzontów rozwojowych uczestników kolonii.
Dofinansowanie pozwoliło na pokrycie części kosztów wyżywienia, noclegów, transportu, realizację
programu edukacyjno-wychowawczego, oraz programu turystycznego i sportowego.
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 75,29% poniesionych kosztów całkowitych, środki własne finansowe
15,88%, pozafinansowe 8,83%.

Kwota
zrealizowana

Organizacja wyjazdu edukacyjno-rekreacyjnego dla ministrantów i scholii z rodzin ubogich,
dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku – dofinansowanie
umożliwiło wypoczynek dzieci w Zakopanem w terminie 13-20.07.2013 r. Celem wyjazdu było
wykształcenie i utrwalenie postaw prospołecznych, np. umiejętność współdziałania w grupie,
współodpowiedzialność, czy zdolność empatii. Wyjazd zintegrował grupę poprzez wspólne zajęcia,
poznanie piękna tatrzańskiej przyrody. Zapewniono aktywny wypoczynek i naukę poprzez zabawę.
Dotacja zapewniła pokrycie części kosztów noclegów.
Kwota dotacji stanowiła 18,48 % kosztów całkowitych, środki wpłaty adresatów 62,12%, wkład osobowy

4 000,00 zł

19,4%.

W ramach zadania zorganizowano:
a) Kolonię zuchową - Nagłowice, w terminie 01 – 13. 07
b) Obóz harcerski Borki, w terminie 06 – 21. 07
c) NAL „lato w mieście”, w terminie 01.07 – 31. 08
45 uczestników
d) Wyjazd szkoleniowy Kadry Młodzieżowej Hufca, sierpień
w wieku 7-11 lat
W ramach akcji odbyły się, wycieczki, rajdy, wędrówki tematyczne, gry terenowe zespołowe i integracyjne,
Kwota
b)
realizacja sprawności, stopni harcerskich i znaków służb, realizacja ogólnozwiązkowych programów ZHP,
otrzymana
45 uczestników
24 000 zł w wieku 11-15 lat zabawy tematyczne, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, filmowe.
Celem realizacji zadania było propagowanie zdrowego trybu życia i krzewienia kultury fizycznej, integracja dzieci i
c)
50 uczestników młodzieży z Milanówka, wyrobienie postaw życiowych i obywatelskich, wspieranie własnych zainteresowań,
zapobieganie patologiom poprzez wskazanie form alternatywnych. Dotacja zapewniła pokrycie części kosztów
d)
Kwota
zrealizowana
20 uczestników zakwaterowania, wyżywienia i transportu.
Kwota dotacji stanowiła 25,74 % kosztów całkowitych, środki własne (pozafinansowe) 15,02%, środki
24 000,00 zł
finansowe z innych źródeł 59,24%.

Kwota
wnioskowana
30 000 zł a)
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Termin realizacji zadania: okres od 20 czerwca 2013 r. do 15 listopada 2013 r.

 wspieranie organizacji prowadzących ośrodki wsparcia,
 wspieranie usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych,
 wspieranie działań dążących do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych;

Zadanie V
Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Okręg

1 Mazowiecki
3.
Warszawa
ul. Jasna 22

Wspieranie usamodzielniania się i integracji osób niewidomych i słabowidzących - Wskazanie
możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu przez osoby niewidome i słabo widzące. W ramach założonego
celu zorganizowano 3-dniową wycieczkę integracyjną po ziemi toruńskiej i chełmińskiej dla osób
niewidomych i słabowidzących z Milanówka połączoną z aktywną rehabilitacją poprzez zwiedzanie
zabytków oraz obiektów atrakcyjnych turystycznie. Ta forma wypoczynku umożliwiła samodzielne
poruszanie się w obcym terenie z pomocą białej laski, poprawiła kondycję fizyczną i psychiczną
uczestników wycieczki oraz pogłębiła ich sferę poznawczą.
Kwota dotacji umożliwiła pokrycie części kosztów noclegów i wyżywienia.
Dotacja pokryła 30,93 % kosztów całkowitych, środki własne (finansowe) stanowiły 7,52%, a środki
finansowe z innych źródeł 61,55%.

46 osób

Kwota
otrzymana
4 000 zł
Kwota
zrealizowana

4 000,00 zł

1
4.

Katolickie
Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych

Archidiecezji
Warszawskiej

Kwota
wnioskowana
8 000 zł
Kwota
otrzymana
3 000 zł
Kwota
zrealizowana

3 000,00 zł

1
5.

Fundacja
TOTO
ANIMO
Pruszków
ul. Wiejska
5

Kwota
wnioskowana
10 500 zł
Kwota
otrzymana
4 000 zł

„Dzień otwarty” – spotkanie integracyjno-promocyjne - Jednodniowe spotkanie warsztatowoedukacyjne dla uczestników WTZ w Milanówku i uczniów Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego w
w tym 50 osób
niepełnosprawnych Grodzisku Maz. w Sielskiej Osadzie Firleje w miejscowości Musuły pozwoliło na bliższe poznanie obu
środowisk, nawiązanie kontaktów i zawarcie nowych znajomości, wzmocnienie rozwoju osobistego
uczestników poprzez poznanie nowych form oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych oraz pokazanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu z innymi.
Kwota dotacji umożliwiła pokrycie części kosztów wyżywienia oraz materiałów i pomocy potrzebnych do
przeprowadzenia zajęć.
Kwota dotacji stanowiła 80 % kosztów całkowitych, środki własne (finansowe) 20%.
65 osób,

3 osoby
z Milanówka

Kwota
zrealizowana

4 000,00 zł
Termin realizacji zadania: okres od 10 sierpnia
2013 r. do 10 października 2013 r.

Kwota
przeznaczona
na zadanie VI
25 000 zł

 wspieranie obozów szkoleniowych oraz organizacji
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.

ZARZĄDZENIE Nr
103/VI/2013 z dnia 12 lipca
2013 r. w sprawie: ogłoszenia
III Otwartego Konkursu Ofert
na realizację zadania
publicznych 2013 r.

11 000 zł

Zadanie VI
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży:

Kwota
przeznaczona
na zadanie V

Kwota
wnioskowana
Niewidomych
4 000 zł
Polski
Związek

Kwota
wnioskowana
25 000 zł

1
6.

Klub
Sportowy
HARDONBMX
TEAM

~ 4 000
uczestników
imprezy

Kwota
otrzymana
22 500 zł

Kwota
zrealizowana

22 500,00 zł
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„Sportowe wakacje TOTO ANIMO 2013” – zajęcia rekreacyjno-sportowe w lipcu 2013 r. dla 8-osobowej
grupy młodzieży z autyzmem, w tym 3 osób z Milanówka, odbywające się od poniedziałku do piątku
w salach BGŻ Areny w Pruszkowie oraz wycieczki po okolicach. Zapewnienie zajęć dla dzieci z autyzmem
pozwoliło na uniknięcie negatywnych następstw związanych z przerwą w terapii w okresie wakacji, regresji
w ogólnym funkcjonowaniu. Podczas zajęć organizowano codzienną gimnastykę, gry i zabawy, wyjścia na
basen i do kina, powstało wiele pięknych prac plastycznych m.in. z gliny i na szkle. Dotacja zapewniła
pokrycie części kosztów zatrudnienia terapeutów.
Kwota dotacji stanowiła 14,16% kosztów całkowitych, środki własne finansowe 13,6% i pozafinansowe 14,16%,
środki finansowe z innych źródeł 58,08%.
„Edukacja poprzez sport – sposobem na spędzenie wolnego czasu w Milanówku” - Upowszechnianie i
popularyzacja sportu wyczynowego w środowisku lokalnym (jeżdżenie ekstremalnie na rowerze na skateparkach i
chopkach ziemnych), zorganizowanie treningów sportowych dla członków klubu w celu poszerzenia swoich
umiejętności oraz organizacja X Oficjalnych Mistrzostw Polski Dirt Jump MTBMX podczas Dnia Milanówka
8.09.2013 r.
Zadanie objęło oczyszczenie i przygotowanie terenu do bezpiecznego użytkowania podczas treningów
zawodników jak również przygotowanie terenu na X Mistrzostwa Polski Dirt Jump MTBMX.
Stowarzyszenie poprzez realizację zadania umożliwiło aplanowane i systematyczne treningi młodzieży z
Milanówka. Stworzyło alternatywę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w tym również dla osób z
rodzin dysfunkcyjnych, zaktywizowało milanowską młodzież i przeciwdziałało jej marginalizacji. Projekt
zakładał również uczestnictwo młodych ludzi w zawodach sportowych, integrację i współpracę ze społecznością
milanowską, jak również promocję Miasta poprzez zorganizowanie X edycji Mistrzostw Polski.
Kwota dotacji stanowiła 80,35% kosztów całkowitych, środki własne finansowe 12,50% i pozafinansowe (praca
wolontariuszy i członków stowarzyszenia) 7,15 %.
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