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Załącznik nr 7 – dotacje w obszarze: Wypoczynek dzieci i młodzieży. 
 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa 

projektu 

Czas 
realiz
acji 

Kwota Działania Rezultaty 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

1 Towarzystwo 
Przyjaciół 
Dzieci  
Oddział 
Powiatowy  
w Cieszynie 

Zimowe 
warsztaty 
zainteresowań 
dla uczniów 
szkół 
gimnazjalnych 
Cieszyna 

02.02- 
13.02  

 
 
 
  

1.260,00 
 
 
 
 
 

Warsztaty przeprowadzono w Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w ilości    60 
godzin. Przeprowadzono warsztaty o różnej tematyce, w tym: 
plastyczne,  rekreacyjne, informatyczne. 

W warsztatach wzięło udział  46 gimnazjalistów. 

2 Towarzystwo 
Przyjaciół 
Dzieci  
Oddział 
Powiatowy  
w Cieszynie 

Półkolonia 
zimowa dla 
uczniów SP i G 
Cieszyna 

02.02- 
13.02 

 
 
 
  

4.700,00 
 
 
 
 
 

Dzieci uczestniczyły w zajęciach: integracyjnych, plastycznych,                           
z zakresu bezpieczeństwa, zajęciach sportowo - rekreacyjnych, 
zajęciach kulturotwórczych - wyjścia do kina, muzeum,  zajęciach 
świetlicowych, na basenie, lodowisku, spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi, promocji zdrowego stylu życia. 

W półkolonii wzięło udział 81 uczniów, dzieci 
z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjów. 

3 Parafia 
Rzymsko-
Katolicka św. 
Elżbiety  
w Cieszynie 

Półkolonia 
podczas  
ferii  zimowych 

01.02- 
13.02 

 
 
 
 

3.450,00 
 
 
 
 
 

W trakcie zimowiska dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie, 
w sali gimnastycznej w ZST, na lodowisku, w Bibliotece Miejskiej, 
w Książnicy Cieszyńskiej, w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w salkach 
katechetycznych, Muzeum Z. Kossak-Szczuckiej, Chlebowej Chacie 
w Górkach Wielkich, w ogrodzie na Karolince.  Dzieci  uczestniczyły 
również w seansach  filmowych w kinie „Piast”. 

Z półkolonii skorzystało 46 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Dzieci wypoczęły na świeżym powietrzu, 
mile spędziły czas w grupie, uczyły się koleżeństwa 
i odpowiedzialności. 

4 Stowarzyszeni
e Pomocy 
Wzajemnej 
„Być Razem” 

„Bałwankowo 
na wesoło” - 
ferie 
w „Kontakcie” 

20.01- 
24.01 

 
 
 
 
 
 

800,00   
 
 
 
 
 
 
 

Podczas ferii dzieci skorzystały z różnorodnych zajęć 
o charakterze grupowym, tj. zajęcia artystyczne (plastyczne, 
ceramiczne), zajęcia kulturalne (poznawanie lokalnych tradycji, 
zwiedzanie muzeum), zajęcia ruchowe w formie zabaw na świeżym 
powietrzu, wyjścia na lodowisko, korzystania ze ścianki 
wspinaczkowej, zajęcia rozwijające umiejętności psychospołeczne - 
zawierające elementy treningów psychologicznych, profilaktycznych, 
relaksacyjnych. 

Z tej formy wypoczynku w okresie ferii zimowych 
skorzystało 20 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. 

5 

Parafia 
Rzymsko-
Katolicka św. 
Elżbiety w 
Cieszynie 

Kolonia letnia 
w Chłapowie 

26.06- 
11.07 

 
 
 

7.850,00 
 
 
 
 
 

Dzieci przebywały na kolonii w Chłapowie.  
W jej  trakcie  zrealizowano następujący program:   
- plażowanie oraz kąpiele w morzu, 
- zwiedzanie Półwyspu Helskiego, 
- zwiedzanie z przewodnikiem: Trójmiasta (Gdańska, Gdyni, Sopotu), 
Ziemi Kaszubskiej  (Jastrzębia Góra, Krokowo, Żarnowiec, Skansen 
w Nadolu, Puck, Swarzewo),  Łeby, 

Z kolonii skorzystało 50 dzieci z Cieszyna ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.  
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa 

projektu 

Czas 
realiz
acji 

Kwota Działania Rezultaty 

 
 
 
 

- piesze wycieczki po Chłapowie, Cetniewie, Władysławowie, 
do Rozewia na latarnię morską do Wąwozu Chłapowskiego, 
- rejs statkiem po morzu, 
- ognisko, pieczenie kiełbasy, gry i zabawy, 
- śpiew przy gitarze, 
- zajęcia sportowe na boisku, 
- pogadanki, prelekcje. 

6 Towarzystwo 
Przyjaciół 
Dzieci Oddział 
Powiatowy              
w Cieszynie 

Letnie 
warsztaty 
zainteresowań 
dla uczniów 
szkół 
gimnazjalnych 
Cieszyna 

29.06-
10.07    

 

840,00 Przeprowadzono łącznie 40 godzin warsztatów, w tym:    20 godzin 
zajęć w G-1 (warsztaty regionalno-historyczne),    10 godzin zajęć 
w G-3 (warsztaty informatyczne).  Dla uczniów SP-2 i G-2 
zorganizowano warsztaty rekreacyjno-sportowe i plastyczne 
w liczbie 10 godz. w oparciu o bazę ŚOW nr 4. 

W zajęciach warsztatowych wzięło udział 46  uczniów 
cieszyńskich szkół. Warsztaty to okazja do promowania 
zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu 
wolnego, rozwijania zainteresowań, zdolności 
i promowanie dziecięcej twórczości. 

7 Towarzystwo 
Przyjaciół 
Dzieci  
Oddział 
Powiatowy          
w Cieszynie 

Półkolonia 
letnia dla dzieci 
z cieszyńskich 
szkół 
podstawowych           
i gimnazjów 

29.06- 
10.07 

6.300,00 Zajęcia integracyjne, konkursy plastyczne, zajęcia sportowo-
rekreacyjne, zajęcia kulturotwórcze - wyjścia do kina, muzeum, 
wycieczki, zajęcia świetlicowe, basen, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
promocja zdrowego stylu życia.  
Dzieci brały udział  w wycieczce do gospodarstwa 
agroturystycznego, w zajęciach na basenie SP4 i Kąpielisku Miejskim, 
były w kinie, na kajakach, w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Brały 
również udział w zajęciach w kręgielni  i z dogoterapii. 

Z półkolonii skorzystało 106 dzieci. Dzieci miały 
zapewnioną opiekę przez 10 dni po 6 godzin dziennie 
oraz dwa posiłki dziennie. 

8 Towarzystwo 
Przyjaciół 
Dzieci Oddział 
Powiatowy                 
w Cieszynie 

Kolonia  letnia   
w Pogorzelicy 
 
 
 

03.08- 
16.08 

 

6.300,00 W trakcie kolonii odbył się rejs statkiem, wycieczki do Kołobrzegu, 
Trzęsacza, Niechorza, Międzyzdrojów, wioski indiańskiej w 
Zieleniewie. Dzieci były również  w parku linowym, w muzeum 
motyli, figur woskowych, miały także  chrzest morski, festiwal 
piosenki, rozgrywki sportowe, konkursy, plażowanie, jazdę konną, 
pogadanki ekologiczne. 
 
 

W kolonii uczestniczyło 60 uczniów, w tym 52 z Cieszyna. 
Uczestnicy kolonii brali udział w zajęciach promujących 
zdrowy styl życia, aktywnie spędzali czas wolny, rozwijali 
zainteresowania, zdolności, poszerzyli wiedzę                        
o regionie nadmorskim, brali udział w edukacji 
prozdrowotnej, proekologicznej, w zajęciach 
rekreacyjnych  i sportowych, wykorzystali walory 
klimatyczne, zdobywali umiejętności interpersonalne. 

9 Towarzystwo 
Sportowe 
„PIAST” 
Cieszyn 

Zimowy obóz 
dochodzeniowy 
 

02.02- 
11.02 

  

4.000,00 Dzięki realizacji zadania został zapewniony wypoczynek oraz 
wypełniono wolny czas dzieci i młodzieży. Dzieci brały udział               
w zajęciach sportowych i rozgrywkach piłkarskich. 

W obozie wzięło udział  100 dzieci z Cieszyna.  
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa 

projektu 

Czas 
realiz
acji 

Kwota Działania Rezultaty 

10 Towarzystwo 
Sportowe 
„PIAST” 
Cieszyn 

 Letni obóz 
dochodzeniowy 

10.08- 
25.08 

4.700,00 1. Nabór uczestników. 
2. Zakup materiałów. 
3. Przeprowadzenie zajęć sportowych. 
4. Podsumowanie programu. 

Aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji 
letnich, inspirowanie do aktywnego uprawiania sportu, 
ukazanie istotnej roli, jaką w życiu człowieka może 
odegrać sport. 

 
11 

Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Komenda 
Hufca Ziemi 
Cieszyńskiej 

Kolonia  
zuchowa 
 
 

 

29.06- 
12.07 

 
 
 
 

2.400,00 Kolonia odbyła się pod hasłem: „Zuchowa Szkoła Magii”. 
W trakcie kolonii zorganizowano wycieczkę do Wesołego Miasteczka 
w Chorzowie, wyjazd do kina, zorganizowano ekologiczny konkurs 
plastyczny oraz konkurs: „Mam Talent”. Wzięło  w niej udział  18 
dzieci w Cieszyna. 

 

Uczestnicy kolonii bezpiecznie i aktywnie spędzali wolny 
czas, rozwinęli umiejętności pracy w grupie zuchów, 
rozwinęli zainteresowania i umiejętności manualne. 
Kadra nabyła doświadczenie. 

12 Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Komenda 
Hufca Ziemi 
Cieszyńskiej 

Obóz harcerski 
pod namiotami 

31.07- 
15.08 
 

3.900,00 Uczestnicy obozu poznali teren nadmorski i jego walory turystyczne, 
zwiedzili miejsce, w którym został zorganizowany obóz- Orzechowo  
Zapadłe  koło Ustki. Uczestnicy wzięli udział w czterech grach 
miejskich, wykorzystujących teren nadmorski,  wzięli udział 
w wycieczce do Kompleksu „Dolina Charlotty”, podczas której 
zwiedzili ZOO, Wodne Afrykarium  i wiele innych atrakcji. W trakcie 
obozu odbył się festiwal,  na którym uczestnicy zaprezentowali 
swoje talenty wokalne, instrumentalne i aktorskie. 

W obozie wzięło udział 26 dzieci w Cieszyna. Uczestnicy 
spędzili czas na aktywnym wypoczynku, poznali teren 
nadmorski i jego walory turystyczne, rozwinęli swoje 
zainteresowania i umiejętności zdobywając sprawności 
obozowe, wzięli udział  w obozowych wydarzeniach 
kulturalnych, zapoznali się z harcerskimi wartościami, 
a część z nich wstąpiła w struktury ZHP. 

Razem: 46.500,00   

 


