SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2011

Dofinansowanie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach
akcja „Zima” w okresie od 14 lutego 2011 r. do 27 lutego 2011 r. w szczególności:
organizowanie zimowisk, wycieczek, imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów oraz
innych imprez o podobnym charakterze

Zadanie I

Opis zadania

Lp.

Nazwa
organizacji

Wnioskowana
Kwota dotacji
Otrzymana
kwota dotacji

Kwota
wnioskowana
20 000 zł

1.

Chorągiew
Stołeczna ZHP
Hufiec
Milanówek
Milanówek
ul. Królewska 69

Kwota
otrzymana
18 000 zł

Ilość
uczestników

a)
30 uczestników
5 osób kadry

b)
17 uczestników
3 osoby kadry

c)
50 uczestników
5 osób kadry

Określenie skali działań
zrealizowanych w ramach zadania

W ramach zadania zorganizowano 2 obozy wyjazdowe:
a) Zimowisko Mszana Dolna, w terminie 12 -19 luty
b) Zimowisko Rużomberok–Słowacja, w terminie 12 -18 luty
W ramach programu zorganizowano wycieczki i wędrówki krajoznawcze, zwiedzano muzea,
zamki, kopalnie soli, prowadzono warsztaty kulturalne, plastyczne, filmowe, profilaktyczne,
dokształcające z udzielenia pierwszej pomocy, gry i sporty zimowe, nauka jazdy na nartach
i snowboardzie, turnieje halowe (piłka nożna i siatkówka), turnieje kręgli, sporty wodne oraz
kulig.
c) Zima w mieście, w terminie 14 - 27 luty
W ramach akcji zagospodarowania czasu wolnego w mieście, odbyły się: zajęcia w terenie,
sporty zimowe, warsztaty, rozgrywki w piłkę nożną i siatkową oraz harcerska spartakiada
łyżwiarska. W ramach zadania zdobywano nowych członków ZHP, zachęcano do rozwijania
nowych form spędzenia czasu i rozwoju własnych talentów, wyrobienie właściwych postaw
życiowych, przestrzeganie zasad fair-play, zdrowego współzawodnictwa, integracji dzieci
i młodzieży z Milanówka, krzewienie kultury fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia.
Dofinansowanie pozwoliło na uatrakcyjnienie zajęć, na wyjazd i atrakcyjne spędzenie czasu
w mieście, podczas ferii dzieciom, z rodzin o niskich dochodach.
Koszty pokryte z dotacji stanowią 43,54% poniesionych kosztów całkowitych.

Kwota
wnioskowana

2.

Stowarzyszenie
Sportowe
„MWEK
TEAM”
Milanówek
ul. Fiderkiewicza
27

6 930 zł

Kwota
otrzymana
6 000 zł

19 uczestników
2 wychowawców
3 instruktorów

Obóz rowerowy BMW/MTB w krytym skateparku w Bydgoszczy, w terminie 13-20
luty 2011 r. dla dzieci i młodzieży w wieku 14-18 lat. Aktywizacja milanowskiej młodzieży
do działalności opartej na upowszechnianiu sportu oraz pracy w wolontariacie.
Organizowanie szkoleń, zawodów i imprez sportowych z udziałem instruktorów
i wykwalifikowanej kadry. Relacja foto i video z zajęć w skateparku inspirowała na większą
skale młodych ludzi do alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu, pogłębiła i poszerzyła
zainteresowania, co przyczyniło się do zapobiegania marginalizacji jednostek, czy kryzysom
sytuacyjnym. Dzięki dotacji utrwalono materiał z realizacji zadania, co umożliwiło, za
pośrednictwem internetu, na promocję innowacyjnej dyscypliny kolarstwa ekstremalnego
oraz promocję Miasta Milanówka.
Dotacja stanowi 18,75% kosztów całkowitych.

Zadanie II
Dofinansowanie na prowadzenie
zajęć w zakresie kultury fizycznej,
sportu i rekreacji ze specjalnością
piłka nożna na terenie miasta oraz
podczas wyjazdów sportowych, w
okresie od 1 kwietnia do 31
grudnia 2011 r.

Kwota przeznaczona
na zadanie
30 000 zł

3.

Okręgowy
Związek
Snowboardu na
Mazowszu
Warszawa
ul. Słowiańska
10c

Nawiązanie współpracy z
miastem partnerskim
Welzheim

35 zawodników
3 osobowa
komisja
6 wolontariuszy

Kwota
otrzymana
6 000 zł

Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych poprzez
umożliwienie uczestnictwa w widowiskowych zawodach „Dołek Jibb Jam III” z udziałem
profesjonalnych zawodników. Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie krzewienia
zdrowego trybu życia przez aktywność fizyczną, kształtowanie charakteru, rozbudzenie
zainteresowań nową dyscypliną sportu, jaką jest Jibbing. Propagowanie pewnych form
narciarstwa i snowboardingu na terenie miasta. Dotacja pozwoliła na rozpoczęcie akcji
promocyjnej imprezy w mediach, wypożyczenie niezbędnego sprzętu rekreacyjno
sportowego oraz dofinansowania do obsługi technicznej. Przedstawienie, w mediach Miasta
Milanówka i Parku Miejskiego przy ul. Granicznej, jako jednego z niewielu na Mazowszu
miejsca przyjaznego nowym formom uprawiania sportów zimowych i spędzenia wolnego
czasu w mieście.
Koszty pokryte z dotacji stanowią 32,80 % kosztów całkowitych zadania.

Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i zabawę, nauka gry w piłkę nożną,
szkolenie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów przez cały rok. Organizacja
wiosenno-letnich turniejów piłki nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, szkolenie
piłkarskie pięciu drużyn w rozgrywkach piłkarskich w ramach MZPN- roczniki 1996,1998,
1999,2001,2002, oraz udział 2-ch zespołów w turniejach piłkarskich- roczniki 2003, 2004
Kwota
200 osób w
organizacja obozów letnich i szkolenie na obiektach gminnych. Szkolenie i organizacja
otrzymana
różnych
imprez halowych, organizacja meczów miejskich i wyjazdowych.
kategoriach
210 000 zł
Młodzież poprzez naukę gry w piłkę nożną wzmocniła swoje umiejętności i kondycję,
wiekowych,
poznała zasady sportowej rywalizacji w duchu fair-play, nauczyła się gospodarować swoim
w tym:
Kwota
wolnym czasem, co w dużym stopniu zapobiega patologiom społecznym i wspiera zdrowy
60 os. dorosłych ,
zrealizowana
styl życia.
140 dzieci i
209 794,85 zł
Młodzi ludzie nabyli umiejętności przyjmowania zwycięstw i porażek, a jednocześnie godnie
młodzieży
reprezentowali i promowali Miasto Milanówek, zarówno w kraju jak i w Europie.
Kwota do
z terenu Milanówka
Klub w ramach dotacji stworzył dzieciom i młodzieży możliwość uprawiania sportu i brania
zwrotu
udziału w turniejach oraz pokrywał koszty utrzymania obiektów sportowych
205,15 + 1,63
(odsetki bankowe) =
wykorzystywanych dla celów szkoleń.
206,78 zł
Dotacja stanowi 81,07% kosztów całkowitych.
Kwota
wnioskowana
210 000 zł

4.

Klub Sportowy
„MILAN”
Milanówek
ul. Turczynek 8

Kwota przeznaczona
na zadanie
210.000 zł

Pominięcie otwartego
konkursu ofert

Kwota
wnioskowana
9 960 zł

5.

Milanowski
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku
Milanówek
ul. Spacerowa 4

Kwota dotacji
3 000 zł
Kwota
zrealizowana
2 865 zł
Kwota do
zwrotu
135 zł

3-osobowa
delegacja MU3W

Nawiązanie współpracy z partnerskim miastem w Niemczech –Welzheim. Wymiana
kulturalna, intelektualna seniorów z miast partnerskich, kreowanie ciekawych form
spędzenia wolnego czasu, inspirowanie społeczności lokalnej w obu miast do zmiany
wizerunku osób starszych w społeczeństwie. Organizowanie wykładów, seminariów,
odczytów, wyjazdów tematycznych stymulujących aktywność intelektualną ludzi starszych,
organizowanie warsztatów i szkoleń zapobiegających E-wykluczeniu. Udział w imprezach
regionalnych, wystawach artystycznych, wzajemna promocja, współpraca z organizacją
„Kultursacule”, kierowana przez Hess Siegfrieda, akcentująca podobieństwo kulturowe
i historyczne. Dotacja umożliwiła bezpośredni personalny kontakt liderów z miast
partnerskich. Prowadzone rozmowy pozwoliły ustalić formę współpracy.
Koszty pokryte z dotacji stanowią 100 % kosztów całkowitych zadania.

Zadanie I
Dofinansowanie do wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży z
Milanówka poprzez organizację
imprez integ. w tym kolonii,
obozów wypocz. i sport. w okresie
9 - 24 czerwca 2011

Kwota
wnioskowana
20 000 zł

6.

63 zawodników
5 osób kadry

Klub Sportowy
„MILAN”
Milanówek
ul. Turczynek 8

Kwota
otrzymana
20 000 zł

Upowszechnianie kultury oraz edukacji dorosłych od 9 czerwca
do 31 grudnia 2011r.

Zadanie II

Kwota przeznaczona
na zadanie
20.000 zł

Udział dzieci i młodzieży z Milanówka w turnieju piłki nożnej w Barcelonie
w terminie 13-18 czerwiec 2011 r. Wyjazd dzieci i młodzieży z Klubu Milan do Barcelony
umożliwił integrację, wymianę doświadczeń, zachowań młodzieży z Milanówka z młodzieżą
międzynarodową.
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w imprezie sportowej jaką jest turniej piłkarski.
Poprawianie kondycji fizycznej i koordynacji wśród młodzieży. Na podłożu międzynarodowej
kadry piłkarskiej młodzież podczas szkoleń i treningów mogła poznać nowe techniki piłkarskie
oraz techniki wytrzymałościowe. Dzieci i młodzież uczyły się pracy w zespole i integrowały
z drużynami międzynarodowymi oraz promowały Miasto Milanówek. Oprócz aktywnego
wypoczynku, młodzież poznała słynne boisko w Barcelonie, zwiedzała miasto oraz poznawała
inne kultury, co pozwoliło na uatrakcyjnienie wyjazdu.
Kwota dotacji stanowi 24,07 % kosztów całkowitych zadania.

7.

Milanowski
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku
Milanówek
ul. Spacerowa 4

8.

Stowarzyszenie
T-Art.
Milanówek
ul. Średnia 160

Kwota
wnioskowana
7 030 zł

~ 825 słuchaczy
w roku

Kwota
otrzymana
3 500 zł

Kwota
wnioskowana
11 300 zł
Kwota
otrzymana
1 500 zł

Realizacja zadania pod nazwą: „Europa bez granic – nasi sąsiedzi, nasi partnerzy”
w okresie od września do grudnia 2011 r.
Aktywizacja intelektualna i społeczna osób starszych. Kreowanie ciekawych form spędzenia
wolnego czasu, integrację międzypokoleniową, inspirowanie społeczności lokalnej do zmiany
wizerunku osób starszych w społeczeństwie. Program obejmuje wszystkie poziomy edukacji osób
dorosłych oraz wszelkie formy kształcenia. Pomaga podejmować wyzwanie, jakie stawia
europejskie społeczeństwo, sprawdzenia możliwości w nieznanych działaniach kulturalnych,
zwiększa aktywność seniorów do angażowania się w prace na rzecz środowiska lokalnego oraz
własnego pokolenia. W ramach projektu zorganizowano seminaria, odczyty, spotkania, wyjazdy
tematyczne, cykl 12 wykładów i 3 ogólnodostępne, prowadzone przez wybitnych wykładowców
akademickich oraz comiesięczne spotkania w Saloniku Literackim z udziałem zaproszonych,
ciekawych gości.
Dotacja stanowi 30,49 % kosztów całkowitych zadania.
Scena T-Art. z humorem

~250 osób

Upowszechnianie amatorskich działań teatralnych poprzez realizację spektakli.
Uaktywnienie środowiska lokalnego przez wspólne działania w przygotowaniach
i realizacji spektakli teatralnych. Realizacja zadania polegała na przygotowaniu 4 spektakli
o charakterze komediowo-kabaretowym oraz na zespoleniu sztuki teatralnej z wiedzą z literatury
i psychologii - poprzez spotkania po spektaklach psychologia i literaturoznawcy z widzami.
Zintegrowanie współpracy międzypokoleniowej w ramach podjętego zadania. Sprowokowanie
spotkań z udziałem mieszkańców Milanówka wokół proponowanej tematyki, połączone
z dyskusją. Wystawione sztuki: „Życie rodzinne”, „Moralność pani Dulskiej”, „Dom Pod
Aniołem” oraz „Miłość Ci wszystko wybaczy…” kawiarniane spotkanie z Hemarem
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania wynosi 37,50 %.

9.

Milanówek
ul. Okrzei 1

Zadanie III
Dofinansowanie w zakresie
opieki i rehabilitacji osobom
i słabo
niewidomym
widzącym z Milanówka od
9.06. do 31.12. 2011 r.

Kwota przeznaczona
na zadanie
20 000 zł

Dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin
dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych promującego
zdrowy styl życia, wspierającego działanie w
zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez
organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii,
obozów wypoczynkowych i sportowych w okresie od
25 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.

Stowarzyszenie
Konserwatorów
Czasu

10.

11.

Polski Związek
Niewidomych
Okręg
Mazowiecki

Kwota
wnioskowana
4 000 zł

Kwota
otrzymana
4 000 zł

Fundacja
TOTO ANIMO

Kwota
wnioskowana
7 400 zł

Warszawa
ul. Cokołowa
4/25

Warszawa
ul. Gwintowa 3

700 sztuk
egzemplarzy

Kwota
otrzymana
15 000 zł

Warszawa
ul. Jasna 22

Stowarzyszenie
PARAFIADA
12.

Kwota
wnioskowana
20 000 zł

46 uczestników
z opiekunami

5 dzieci

Kwota
otrzymana
7 400 zł

Kwota
wnioskowana
15 000 zł
Kwota
otrzymana
12 600 zł

24 uczestników

Publikacja monografii Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku (1911-2011)
Obszerna monografia obejmująca tekst popularno-naukowy, oparty na dostępnych materiałach
z archiwów państwowych, zbiorów prywatnych, reprodukcji dokumentów, fotografii, informacji
prasowych, także przedwojennych i z innych dostępnych źródeł. Skutkiem wykonania zadania
jest wzbogacenie dotychczasowej wiedzy zarówno w zakresie dziejów OSP Milanówek, jak
i historii miasta i jego życia społecznego. Natomiast zakładanym celem jest scalenie materiałów
archiwalnych w formie skanów i opracowania oraz popularyzacji tematyki pożarniczej,
utrwalenie historii lokalnej i ponadlokalnej, promowanie OSP oraz Miasta Milanówka.
Koszty pokryte z dotacji stanowią 20,02 %.
Samodzielne funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku zamieszkałych na terenie
Milanówka. Wskazanie możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu przez osoby niewidome
i słabo widzące. W ramach założonego celu zorganizowano wycieczki integracyjne
połączone z aktywną rehabilitacją poprzez zwiedzanie zabytków oraz obiektów atrakcyjnych
turystycznie po Ziemi Łomżyńskiej, ze szczegółową informacją przekazaną przez
przewodnika podczas zwiedzania miejsc związanych z historią Polski. Wyjazd na spektakl
z audiodeskrypcją umożliwił osobom z dysfunkcją wzroku, uczestniczenie w wydarzeniach
kulturalnych, dzięki czemu pogłębił sferę poznawczą, zachęcił do aktywnego włączenie się
w życie społeczne i kulturalne. Taka forma aktywności rozbudziła chęć dalszej rehabilitacji
i uczestnictwo w życiu społecznym.
Dotacja pokrywa 45,98 % kosztów całkowitych.
Zorganizowana forma spędzenia czasu i zajęć terapeutycznych i rekreacyjnych dla
dzieci z autyzmem, w miesiącu lipcu. Zapewnienie zajęć dla nisko funkcjonujących dzieci
z autyzmem pozwoliło na uniknięcie negatywnych następstw związanych z przerwą w terapii
w okresie wakacji, regresji w ogólnym funkcjonowaniu. Codzienne zajęcia pozwoliły na
poczucie bezpieczeństwa i pozytywnie wpłynęły na ich stan psychosomatyczny. Opieka
oparta na pracy doświadczonej kadry i wolontariuszy, którzy wiążą przyszłość zawodową
z osobami autystycznymi odbywa się jeden na jeden. Celem zadania jest również
przybliżenie rodzicom zasad diety zalecanej dla osób z autyzmem, przekazanie praktycznych
rad, wymiana doświadczeń.
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach wynosi 28,37 %.
Obóz rekreacyjno-ruchowy w Centrum Agroturystyki i Sportu w Mrzeżynie w terminie 17 - 30
lipca 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. Warsztaty umiejętności liderskich wzmocniły i rozbudziły
zdolności współdziałania w grupie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy skutecznym
komunikowaniu się. Realizacja zadania ma na celu wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniem, poprzez uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych,
profilaktycznych, a także edukacyjnych i rekreacyjnych.
Wnioskowana kwota dotacji stanowi 34,23%.

Kwota
wnioskowana
30 000 zł
Chorągiew
Stołeczna ZHP
Hufiec
Milanówek
13.

Milanówek
ul. Królewska 69

Kwota
otrzymana
25 000 zł

Prowadzenie lektoratu z
języka niemieckiego w
okresie od 10
października do 31
grudnia 2011 r.
Realizacji zadania
publicznego „Nauka i
zabawa” w okresie od
1listopada
do 31 grudnia 2011 r.

Pominięcie otwartego
konkursu ofert

Pominięcie otwartego
konkursu ofert

Kwota przeznaczona
na zadanie
45 000 zł

Opracowała: Bożena Ciesielka

14.

Milanowski
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku
Milanówek
ul. Spacerowa 4

a)
35 uczestników w
wieku 7-11 lat
b)
35 uczestników w
wieku 7-15 lat
c)
50 uczestników w
wieku 11-18lat
d)
14 uczestników
w wieku 18 lat
e)
26 uczestników
w wieku 14-18lat
f)
15 uczestników
g)
20 uczestników

Kwota dotacji
2 500 zł
13 słuchaczy
MU3W
Kwota
otrzymana
2 500 zł

Razem dla
Milanówka
15.

Milanówek
ul. Piasta 12/5

Kwota dotacji
1 234 zł
12 wolontariuszy
Kwota
otrzymana
1 234 zł

W ramach zadania zorganizowano:
a) Kolonia zuchowa Łazy, w terminie 04 – 16 lipiec
b) Obóz harcerski z kolonią zuchowską Sulejów, w terminie 23.07. - 07.08.
c) Obóz harcerski Biały Brzeg, w terminie 18.07. – 05.08.
d) Obóz wędrowny WATRA Beskid Śląski i Żywiecki, w terminie 22-28.08.
e) Obóz harcerski Przerwanki, w terminie 02-20 lipca
f) Obóz dla młodzieży w ramach wymiany partnerskich miast (MilanówekWelzhaim), w terminie 28.07. -07.08
g) Wyjazd szkoleniowy Kadry Młodzieżowej Hufca, pod koniec sierpnia
W ramach akcji odbyły się zajęcia z kultury i historii regionów, gry terenowe zespołowe
i integracyjne, realizacja sprawności, stopni harcerskich i znaków służb, realizacja
ogólnozwiązkowych programów ZHP, zabawy tematyczne, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne,
elementy pierwszej pomocy, realizacja programu profilaktyki uzależnień, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, programy tematyczne dotyczące: sztuki, malarstwa, muzyki, architektury,
rzemiosła oraz literatury i filmu.
Celem realizacji zadania jest propagowanie zdrowego trybu życia i krzewienia kultury fizycznej,
integracja dzieci i młodzieży z Milanówka oraz w ramach wymiany partnerskich miast integracja
ze skautami z Niemiec, wyrobienie postaw życiowych i obywatelskich, wspieranie własnych
zainteresowań, zapobieganie patologiom poprzez wskazanie form alternatywnych.
Dotacja stanowi 22,69 %.
Prowadzenie lektoratu z języka niemieckiego. Celem zadania była aktywizacja społeczna
osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz popieranie
różnych form aktywności intelektualnej, w co wpisuje się nauka języka obcego. W ramach
zadania dofinansowano I semestr kursu języka niemieckiego dla chętnych słuchaczy MU3W
uczestniczących w kontaktach z miastem partnerskim Welzheim. Dla uczestników
zakupiono podręcznik do nauki języka oraz radioodtwarzacz. Przez okres zadania
zrealizowano 20 godz. zajęć. Doświadczenia podczas wizyt partnerów z Welzheim
wykazały, że kluczem do porozumienia się jest znajomość języka ojczystego partnera,
szczególnie o charakterze kulturalnym. Dotacja stanowi 73,75 %.
Celem zadania było wspieranie postaw wolontaryjnych, poprzez nagrodę w postaci kursu.
Sfinansowanie 10 wolontariuszom, którzy uczestniczyli w projekcie Berliners- „Nauka i
zabawa” kursu e-learningowego na wychowawcę kolonijnego. Wolontariusze byli zarówno
realizatorami projektu jak i beneficjentami. Dodatkowo jeden wolontariusz skorzystał z
możliwości kursu bezpłatnego oraz 2 osoby ukończyły kurs Kierownika Wycieczek i
Kierownika Kolonii. Wolontariusze zdobyli cenne umiejętności, które ułatwią im dobry start
w dorosłe życie, co jest korzyścią dla całej społeczności lokalnej.
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach wynosi 96,01 %.

