Załącznik 2

Prowadzenie lektoratu z języka
niemieckiego
w okresie od 9 października
do 31 grudnia 2012 r.

Zorganizowanie warsztatów
sportowo-szkoleniowych dla dzieci
i młodzieży z Milanówka w wieku
10-16 lat na terenie skateparku
w Milanówku oraz docelowo
w związku z przeprowadzanymi
warsztatami organizacja pokazów
skoków na motocyklach FMX
w okresie od 3 sierpnia 2012 r.
do 9 września 2012 r.

Szkolenie w ramach akcji
„Kobieta Bezpieczna 2”
Stop alkoholowi, Stop
narkomanii
w okresie od 17 lutego
do 27 kwietnia 2012 r.

ZADANIA PUBLICZNE ZREALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2012 ROKU
/TRYB POZAKONKURSOWY/

Milanowski
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku
1.

Milanówek
ul.
Spacerowa 4

Stowarzyszenie

Kwota
wnioskowana
4 540 zł
46 uczestników
Kwota
otrzymana
4 540 zł

Kwota
wnioskowana
3 400 zł

Kwota dotacji stanowiła 93,81 % kosztów całkowitych, środki własne 6,19%.

15 uczestników

Sportowe
2.

„MWEK
TEAM”
Milanówek
ul.
Fiderkiewicza 27

Akcja uświadamiająca kobiety o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ich
neutralizowania, zwłaszcza w kontaktach ze środowiskami patologicznymi obciążonymi
problemami narkomanii i alkoholizmu. Podczas 9 spotkań przeszkolono uczestników
w zakresie umiejętności zachowania się wobec agresora. Zapoznano z niektórymi formami
samoobrony. Rezultatem szkolenia było zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat form
agresji, przyczyn zachowań agresywnych, zapobiegania im, a także poznanie praktycznych
metod obrony. Dotacja umożliwiła zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów –
prawnika, psychologa, policjanta oraz instruktorów walk samoobrony AIKIDO, a ponadto
pokryła koszty zakupu pomocy do zajęć oraz koszty obsługi finansowej zadania.

Kwota
otrzymana
3 400 zł

Zorganizowanie warsztatów sportowo-szkoleniowych w terminie 03 – 26.08 wraz
z zakupem niezbędnych materiałów potrzebnych do zorganizowania pokazów skoków
na motocyklach FMX pozwoliło m.in. zaktywizować milanowską młodzież, pokazać jej
ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu, szczególnie osobom z rodzin
dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych. Młodzież i dzieci poprzez udział w warsztatach oraz
zawodach mogła się bardziej zintegrować nie tylko między sobą, ale także z milanowską
społecznością. Chociaż ze względu na złe warunki atmosferyczne termin pokazu skoków
został przesunięty z 26.08 na 9.09 to i tak impreza się udała. Poprzez przeprowadzenie
pokazów skoków na motocyklach FMX stowarzyszenie promowało Miasto oraz mogło
„zarazić” swoją pasją społeczność lokalną. Dotacja zapewniła pokrycie kosztów zakupu
materiałów do przeprowadzenia warsztatów oraz budowy skoczni FMX.
Kwota dotacji stanowiła 100% kosztów całkowitych.

3.

Milanowski
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku
Milanówek
ul.
Spacerowa 4

Kwota
wnioskowana
2 500 zł

Kwota
otrzymana
2 500 zł

13 słuchaczy
MU3W

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, co wpisuje się w naukę języka obcego.
W ramach zadania dofinansowano I semestr (3 miesiące) kursu języka niemieckiego dla
chętnych słuchaczy MU3W uczestniczących w kontaktach z miastem partnerskim
Welzheim. Dla uczestników zakupiono podręczniki do nauki języka oraz drukarkę. 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 zapewniła pokrycie kosztów zajęć
z lektorem, obsługi księgowej oraz części kosztów podręczników, drukarki i materiałów
biurowych.
Kwota dotacji stanowiła 76,56% kosztów całkowitych, środki własne 23,44%.

SPRAWOZDANIE Z PRZYZNANEJ DOTACJI PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE SPORTU W GMINIE MILANÓWEK

ROZWÓJ SPORTU NA TERENIE GMINY MILANÓWEK

o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji przeznaczonych na
finansowanie sportu w Gminie Milanówek.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 17 stycznia 2012 r.

Opis zadania

Lp.

Nazwa
organizacji

Wnioskowana
Kwota dotacji
Otrzymana
kwota dotacji

Ilość
uczestników

Kwota
wnioskowana
268 000 zł

1.

Klub
Sportowy
„MILAN”

257osób
w różnych
kategoriach
wiekowych,
w tym:

Milanówek

249 zawodników

ul. Turczynek 8

8 trenerów

Kwota
otrzymana
268 000 zł

Określenie skali działań
zrealizowanych w ramach zadania

Rozwój sportu na terenie Gminy Milanówek, mający na celu popularyzowanie, rozwijanie
i propagowanie różnych form sportów i wychowania fizycznego wśród członków społeczeństwa
Milanówka i okolic, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości uprawiania sportu, jak również
wspieranie zdrowego stylu życia.
Dzięki dotacji z UM można było kontynuować naukę gry w piłkę nożną, szkolenie przez
wykwalifikowanych trenerów i instruktorów przez cały rok. Rozegrano 161 meczów
mistrzowskich organizowanych przez MZPN, 69 meczów towarzyskich, 40 turniejów piłkarskich
(w tym 5 międzynarodowych). 3 drużyny z roczników: 2001, 2002, 2003 uczestniczyły
w zimowych obozach sportowych, a 6 drużyn z roczników:1998,1999,2001,2002,2003 i 2004
w letnich. Trenerzy zrealizowali ogółem 1070 jednostek treningowych (1605godzin).
Młodzież poprzez naukę gry w piłkę nożną wzmocniła swoje umiejętności i kondycję, poznała
zasady sportowej rywalizacji w duchu fair-play, nauczyła się gospodarować swoim wolnym
czasem, co w dużym stopniu zapobiega patologiom społecznym i wspiera zdrowy styl życia.
Młodzi ludzie nabyli umiejętności przyjmowania zwycięstw i porażek, a jednocześnie godnie
reprezentowali i promowali Miasto Milanówek, zarówno w kraju jak i w Europie.
Klub w ramach dotacji stworzył dzieciom i młodzieży możliwość uprawiania sportu i brania
udziału w turniejach oraz pokrywał koszty utrzymania obiektów sportowych wykorzystywanych
dla celów szkoleń. Z pieniędzy dotacji pokryto w części wynagrodzenie trenerów, zakup sprzętu
sportowego, delegacje sędziowskie, opiekę medyczną, transport, ubezpieczenie, utrzymanie
boiska i obiektu, dofinansowanie do obozów, wynagrodzenie pracownika biurowego, energię
elektryczną itp.
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 80,88% poniesionych kosztów całkowitych.
Udział środków własnych wyniósł 19,12%.

