Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2010

Nazwa
organizacji

1

Kwota
dotacji

Kwota
zrealizowa
na

Opis zadania

Szkolenie
Klub
piłkarskie 6
Sportowy
145 000,00 145 000,00 drużyn "MILAN"
trenerzy z
Milanówek
klubu MILAN

Ilość
uczestnikó
w

100+6

100+6

Stowarzysz
enie
2
"Dorośli dla
Dzieci"

8 000,00

8 000,00

Zimowisko w
Wiśle

Okręgowy
Związek
3 Snowboard
u na
Mazowszu

4 000,00

4 000,00

Zawody "Dołek
Jibb Jam 2"

Opracowała: Anna Kryoska

19+3

125+10

Określenie skali działao, zrealizowanych w ramach zadania
Luty - Czerwiec szkolenie piłkarskie w 6 - ciu drużynach - Seniorzy, II drużyna seniorów,
juniorzy młodsi 1990 - 91, trampkarze 1992 -93, żaki 1994 - 95, orliki 1996 i młodsi. Łącznie
100 uczestników, 6 trenerów i instruktorów. Udział w rozgrywkach Mazowieckiego Okręgu
Piłkarskiego lipiec - sierpieo - szkolenie piłkarskie w 6 - ciu drużynach - seniorzy, II drużyna
seniorów, juniorze młodsi 1990 - 91, trampkarze 1992 - 93, żaki 1994 - 95, orliki 1996 i
młodsi.
Wrzesieo - październik - listopad - grudzieo - szkolenie piłkarskie 6-ciu drużyn - seniorzy, II
drużyna seniorów, juniorzy młodsi 1990 - 91, trampkarze 1992 - 93, żaki 1994 - 95, orliki
1996 i młodsi
Możliwośd zwiedzenia rodzinnych stron mistrza sportów zimowych - Adama Małysza.
Doskonalenie umiejętności jazdy na nartach, na stokach narciarskich. Zapoznanie się z
miejscowym folklorem. Zapoznanie się z historią Polski okresu międzywojennego
(przebywając w pobliżu zamku prezydenta RP). Dzieci pogłębiały umiejętności
interpersonalne w grupie rówieśniczej. Dzieci uczyły się jak w sposób bezpieczny i planowy
spędzad wolny czas, ale także jak czerpad radośd ze zwykłych sytuacji życiowych a także jak
rozwiązywad trudne sytuacje - zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Rozwijanie
wrażliwości i umiejętności obserwowania piękna przyrody. W czasie trwania zimowiska
realizowany był program formacyjny Eucharystycznego Ruchu Młodych przez kącik
liturgiczny, uczestnictwo we Mszy św. oraz zadania indywidualne dla każdego dziecka.
Umożliwienie uczestnictwa dzieci i młodzieży w widowiskowych zawodach, w których wzięli
udział profesjonalni zawodnicy. Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie uprawiania
sportów zimowych w mieście. Przedstawienie Parku Miejskiego przy ul. Granicznej jako
miejsca gdzie można aktywnie uprawiad sporty zimowe. Krzewienie zdrowego trybu życia
przez aktywnośd fizyczną. Przedstawienie miasta Milanówka jako miejsca przyjaznego
nowym formą spędzania czasu wolnego zimą oraz umożliwiającego jako jedno z niewielu
na Mazowszu uprawiania sportów zimowych.
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6
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Milanówku

Stworzenie alternatywy dla spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież z Milanówka w
tym również z rodzin patologicznych. Zapobieganie kryzysom sytuacyjnym i rozwojowych
młodych ludzi. Aktywizacja milanowskiej młodzieży i przeciwdziałanie jej marginalizacji.
20+3+3
Projekt zakłada uczestnictwo młodych ludzi w zimowisku sportowym, integrację i
instruktoró
współpracę ze społecznością milanowską jak również lokalną. Nawiązywanie
w
międzypokoleniowych więzi w tym włączenie młodzieży do działalności opartej na
wolontariacie. Zwrócenie uwagi Mieszkaoców Milanówka oraz społeczności lokalnej na
alternatywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży w sezonie zimowym.
Propagowanie zdrowego trybu życia i krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Integracja dzieci i młodzieży Milanówka. Zachęcenie do alternatywnych form wypoczynku
zimowego i spędzenia czasu wolnego. Wyrobienie postaw życiowych, przestrzeganie zasad
29+5/50+6 fair-play oraz zdrowego współzawodnictwa. Zapoznanie z urokami Niedzicy, propagowanie
zdrowego stylu życia. Wspieranie rozwoju oraz rozwijanie zainteresowao dzieci i młodzieży.

9 000,00

Zimowisko
sportowe w
Białymstoku

9 000,00

9 000,00

Zimowisko w
Jarkowicach/Zi
ma w mieście

10 000,00

Udział w
turnieju piłki
10 000,00
30
nożnej
Kopenhaga Cup

Kształtowanie techniki piłkarskiej i wytrzymałości. Promocja zdrowego stylu życia. Udział w
imprezie sportowej. Nauka pracy w zespole i integracja drużyn z młodzieżą
międzynarodową.

10 000,00

Obóz letni w
10 000,00
Głuchołazach

60

Kształtowanie techniki piłkarskiej i wytrzymałości. Poznawanie zabytków Warmii. Czynny
odpoczynek nad jeziorem. Przygotowanie drużyn do rozgrywek MZPN. Nauka pracy w
zespole i integracja drużyn.

17 000,00

Kolonia
zuchowa, obóz
harcerski, Rajd
Grunwaldzki,
Jubileuszowy
17 000,00 Zlot Kraków,
Wyjazd
Szkoleniowy
Kadry
Młodzieżowej
Hufca.

130

W ramach programu Wyjazdowa Harcerska Akcja Letnia - "organizacja" czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży w okresie wakacji zorganizowano: kolonię zuchową, obóz harcerski,
wyjazd szkoleniowy kadry młodzieżowej. Harcerze reprezentowali Hufiec w czasie Rajdu
Grunwaldzkiego oraz Jubileuszowego Zlotu Kraków 2010. W ramach akcji odbyły się:
wycieczki krajoznawcze, zajęcia z kultury i historii regionów, gry terenowe zespołowe i
integracyjne, realizacja sprawności, stopni harcerskich i znaków służb; realizacja
ogólnozwiązkowych programów ZHP, zabawy tematyczne, majsterkę/pionierkę, zajęcia
teatralne, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia ze śpiewu, elementy pierwszej pomocy,
realizacja programu profilaktyki uzależnieo, zajęcia sportowe i rekreacyjne, programy
tematyczne dot. 100 lecia harcerstwa.

9 000,00

Opracowała: Anna Kryoska
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10 000,00

1 000,00

13 000,00

9 000,00

Opracowała: Anna Kryoska

20+2
wychowaw
10 000,00 Obóz rowerowy ców+3
instruktoró
w
Zajęcia
językowe w
1 000,00
ramach Lata w
mieście
Czternastodnio
wy wypoczynek
dla dzieci i
13 000,00
40
młodzieży z
terenu
Milanówka

9 000,00

Uzupełnienie
luki w edukacji
dzieci i
młodzieży,
poprzez
informacje
pozyskane od
świadków i
uczestników
wydarzeo lat
osiemdziesiątyc
h XX w, a ponad
to
przypomnienie
dorosłym
odbiorcom

Obóz rowerowy - wyjazd busem z przyczepą na rowery do bydgoskiego krytego skateparku.
Zapewnienie adresatom transportu, noclegu, wyżywienia, wstęp do skateparku, zajęcia z
instruktorami, zapewnienie wykwalifikowanej kadry, sporządzenie materiału foto i video z
wyjazdu oraz zajęd w skateparku, nagranie na DVD, promocja obozu i Miasta Milanówka.
Zajęcia językowe dla dzieci z terenu Milanówka w terminie 28.06.2010 - 09.07.2010 dwie
godziny dziennie w tym: 2x30 min język angielski, 1x30 min. Język hiszpaoski/włoski
dodatkowo 2x 15 min gry i zabawy z wolontariuszami.
Uczestniczy obozu w ramach programu brali udział w: pieszej wycieczce do Gdyni, gdzie
uczestnicy obozu zwiedzali Muzeum Marynarki Wojennej i ORP Błyskawica - celem
wycieczki było poznanie współczesnej historii Polski. Piesza wycieczka brzegiem morza do
Sopotu, gdzie zwiedzano średniowieczne grodzisko oraz zabytkową latarnię morską i molo celem wycieczki było zapoznanie uczestników z historią, obyczajami i życiem codziennym
ówczesnych osadników. Odbyła się wycieczka do Akwarium w Gdyni połączona z rejsem
statkiem po zatoce Gdaoskiej, wycieczka do gdaoskiego ZOO, wycieczka tramwajem
wodnym na Hel, gdzie uczestnicy obozu brali udział w lekcji opowiadającej o życiu i
programie ochrony fok, obserwowali też pokaz karmienia tych zwierząt.
Wystawa poświęcona etosowi Solidarności oraz jej twórcom (bud. UM ul. Spacerowa 4)
oraz wystawa poświęcona kapelanowi związku - ks J. Popiełuszce (Kościół św. Jadwigi
Śląskiej). W Milanowskim Centrum Kultury odbyło się widowisko słowno-muzyczne
ilustrujące tamte czasy a oparte o muzykę min. J. Kaczmarskiego, K. Prooko, K. Jandy i
innych. Widowisko wyreżyserowała Iwona Dornarowicz, muzykę oprawił J. Łocz a wykonał
międzypokoleniowy Zespół teatralny "T-Art oraz członkowie zespołu Trapiści. Od września
odbywały się imprezy z udziałem milanowskich szkół. Oprócz przedstawieo, wystaw,
konkursów, dyskusji, spektakli multimedialnych, odbyły się spotkania z bohaterami tamtych
lat.. Całośd obchodów zakooczył koncert pieśni barda Solidarnościowego Jacka
Kaczmarskiego w wykonaniu Kuby Michalskiego zorganizowanego w Kawiarence "u
Artystek". Wydana została publikacja składająca się z artykułów napisanych przez "cichych
bohaterów tamtych dnia", która dostarczona została do mieszkaoców razem z Biuletynem
Miasta (nakład 6 500).
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7 000,00

9 000,00

4 000,00

Opracowała: Anna Kryoska

Spotkania i
wykłady w
ramach
Milanowskiego
Uniwersytetu
100
Trzeciego
Wieku oraz
Saloniku
Literackiego

Zrealizowano 14 spotkao w tym cztery spotkania w ramach Saloniku Literackiego. Wykłady
obejmowały takie dziedziny wiedzy jak: astronomia, nauki społeczne, medycyna, prawo,
politologia, architektura. Wykłady z astronomii i architektury były wykładami otwartymi dla
mieszkaoców miasta. W ramach obchodów Roku Chopinowskiego zorganizowano wyjazd
studyjny do Muzeum Chopina w Warszawie.

9 000,00

Spotkania ze
sztuką i wiedzą
w środowisku
lokalnym

Odbyły się następujące spektakle ze spotkaniami: 1. Dla mnie, dla domu… Żeby nie wiem
co! -monodramy. Spotkanie z psychologiem na temat: Jak wychowad córki i nie
zwariowad.2. Nigdy w życiu! monodram. Spotkanie z psychologiem: Rycerz na białym
koniu… relikt przeszłości?3. Chociaż raz...Dlaczego literatura woli miłośd nieszczęsliwą?4.
Rzeczy owe się zdarzyły...Spotkanie z literaturoznawcą i psychologiem: Szekspir - znawca
kobiecej psychiki?5. Pozostaje byd - spotkanie: Kondycja kobiety w traumie - warsztaty
Verdic Art. 6. Dziewiąty krąg? Spotkanie z literaturoznawcą i psychologiem: Literackie
zbrodniarki i ich motywacje: granice między fikcją a psychologicznym
prawdopodobieostwem. 7. Izolda Jasnowłosa - pieśo o miłości i śmierci.

4 000,00

Prowadzenie
punktu
informacyjnopomocniczego.
Prowadzenie
100
biblioteki
książki
mówionej
nagranej

W ramach realizacji zadania zorganizowano: 6 comiesięcznych spotkao edukacyjnointegracyjnych, integracyjny piknik z niewidomymi i słabo widzącymi mieszkaocami
powiatu Warszawa Zachód, spotkanie integracyjne z niewidomymi i słabo widzącymi
mieszkaocami powiatu Kozienice, spotkanie rekreacyjno-sportowe, dwudniową
Pielgrzymkę Niewidomych, spotkanie z okazji Dnia Seniora, spotkanie z okazji Dnia
Niewidomego, wjazd do teatru na spektakl z audio deskrypcją, spotkanie integracyjno wigilijne, poradnictwo i wypełnianie druków, wypożyczanie książki mówionej.

7 000,00

metodą
cyfrową.
Organizowanie
imprez
integracyjnorehabilitacyjnyc
h, kulturalnych
i krajoznawczoturystycznych
Razem:

265 000,00 265 000,00

Opracowała: Anna Kryoska

