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Załącznik nr 8 – dotacje w obszarze: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 
 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realiz
acji 

Kwota Działania Rezultaty 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

1 Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo” 
św. Jana 
Sarkandra 

Międzyszkolny 
Konkurs 
Matematyczny 
„Lubimy 
matematykę” 
 

14.04 
 

400,00  
 

Opracowanie regulaminu konkursu i przekazanie go do 
szkół, wytypowanie 3-osobowej reprezentacji, 
przygotowanie konkursu, zakupienie nagród rzeczowych, 
przeprowadzenie konkursu  w dwóch częściach: testu 
indywidualnego  i części drużynowej, wręczenie dyplomów, 
nagród zwycięzcom i upominków  wszystkim uczestnikom 
finału. 

Nawiązanie  współpracy pomiędzy nauczycielami  
matematyki cieszyńskich szkół podstawowych. 
Propagowanie matematyki wśród uczniów, nawiązanie 
wzajemnych relacji między uczniami. Dobra zabawa, 
przyjazna atmosfera sprzyjały rywalizacji i radzeniu sobie ze 
stresem. 

2 Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo” 
św. Jana 
Sarkandra 

Międzyszkolny 
Konkurs Czytelniczy 
„Świat Muminków” 

01.01-
31.05 

400,00  
 

 

Przygotowanie regulaminu konkursu i przekazanie go do 
szkół, przygotowanie dzieci do konkursu w etapie szkolnym, 
wyłonienie 3 finalistów z każdej szkoły, przygotowanie 
finału konkursu, powołanie komisji konkursowej, 
przeprowadzenie finału w dwóch formach: testu i aktywnej 
zabawy oraz wręczenie dyplomów i nagród  książkowych 
wszystkim uczestnikom finału. 

Wyrabianie nawyku mądrego zagospodarowania czasu 
wolnego, uwrażliwienie uczniów na piękno słowa pisanego. 
Stworzono sytuacje umożliwiające nawiązywanie 
przyjaznych kontaktów uczniów z różnych szkół. 
W konkursie wzięło udział 25 uczniów z cieszyńskich szkół 
podstawowych. 

3 Stowarzyszenie 
Cieszyński 
Uniwersytet III 
Wieku 

Inauguracja roku 
akademickiego 
2014/2015 
Uniwersytetu III 
Wieku w Cieszynie 
 

05.10 
 

3.400,00 W trakcie inauguracji, która odbyła się w Teatrze  
im. A. Mickiewicza odbył się wykład inaugurujący oraz 
występ  artystyczny zespołów muzycznych. 

W inauguracji uczestniczyło wiele zaproszonych gości oraz 
około 500 członków Uniwersytetu III Wieku. 

4 Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Komenda Hufca 
Ziemi 
Cieszyńskiej 

Cykl szkoleń dla 
kadry hufca  

01.03-
31.05  

1.000,00  
 
 
 
 
 

W ramach akcji szkoleniowej przeprowadzono: kurs 
wychowawców i kierowników, wyjazdowe warsztaty dla 
kadr drużyn, „Akademię Zielonego Sznura, seminarium 
kształceniowe, warsztaty dla opiekunów grup. 

W szkoleniu kadry hufca wzięło udział 57 osób. Uczestnicy 
zostali przeszkoleni do pełnionych funkcji, zostali zapoznani 
z metodą harcerską i metodykami, uczestnicy podnieśli 
poziom swoich umiejętności interpersonalnych oraz pracy 
 w grupie. 

5 Towarzystwo 
Przyjaciół 
Dzieci  Oddział 
Powiatowy w 
Cieszynie 

Integracyjne 
warsztaty 
zainteresowań – 
Chlebowa  Chata 
2015 

25.06 
 

400,00   
 

W ramach zadania dzieci odbyły wycieczkę do Chlebowej 
Chaty, gdzie poznały zwyczaje Śląska Cieszyńskiego, wypiek 
podpłomyków, wyposażenie chaty góralskiej). 

Zakładane cele, takie jak promowanie zdrowego stylu życia, 
aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie 
zainteresowań, zdolności, poszerzenie wiedzy o regionie 
cieszyńskim, zdobywanie umiejętności interpersonalnych, 
współżycie w grupie, uczono tolerancji, okazywania 
szacunku, życzliwości, pomagano sobie wzajemnie. 
W warsztatach uczestniczyło 30 dzieci. 
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Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realiz
acji 

Kwota Działania Rezultaty 

6 Stowarzyszenie 
Pomocy 
Wzajemnej 
„Być Razem” 

„Mamo, tato daj mi 
szansę” 

01.02- 
31.05. 

1.000,00 Odbyły się: zajęcia metodą „Klucz do uczenia się” (8 
spotkań), zajęcia z logopedą (4 godziny).  

Wszystkie działania przyczyniły się do: szybszego 
i łatwiejszego przyswajania wiadomości, zmniejszenia lęku 
przed pójściem do przedszkola, szkoły, nabrania przez dzieci 
pewności siebie, poprawy sprawności manualno-ruchowych 
dzieci, wyrównania różnic edukacyjnych i rozwojowych 
dzieci, rozwoju myślenia abstrakcyjnego, twórczego 
i kreatywnego, zwiększenia koncentracji, radzenia sobie 
z emocjami i sytuacjami stresującymi, poprawa w zakresie 
wad wymowy, właściwego komunikowania się, ograniczenia 
„etykietowania” dzieci zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

7 Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Harmonijnego 
Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży 
„Nasze Dzieci” 

 

Niepowtarzalni w 
świecie zmysłów 
 

 

16.02- 
31.03 

923,66 W ramach projektu odbyły się następujące działania: 
1) warsztaty sensoryczne „W świecie  zmysłów”, 
2) warsztaty taneczno-muzyczne „Z melodią przez świat”, 
3) warsztaty logopedyczne z elementami  logorytmiki  
„Gimnastyka dla języka”. 

Z projektu skorzystało 22 uczniów. Przeprowadzone 
w ramach projektu działania  umożliwiły uczniom 
niepełnosprawnym intelektualnie  stymulację rozwoju 
społecznego, emocjonalnego i poznawczego. Zajęcia 
korzystnie wpłynęły na rozbudzanie twórczości dzieci oraz 
ich naturalnej kreatywności. Realizowanie warsztatów 
pozwoliło wyzwolić w uczniach zamiłowanie do zajęć 
muzycznych, rozwinęły pamięć słuchową i ruchową, w tym 
zapamiętywanie rytmów i melodii. 

8 Stowarzyszenie 
dla  Rozwoju 
Przedsiębiorczo
ści, Edukacji i 
Kultury 
„EkoGa” 

VII Beskidzki 
Konkurs Młodych 
Kelnerów 

18.03 
 

400,00 W ramach konkursu  przeprowadzono  działania: 
- opracowano regulamin, karty zgłoszeń, 
- wyznaczono uczniów ZSEG, 
- przygotowano tablice informacyjne, 
- opracowano i rozesłano  zaproszenia, 
- opracowano karty ocen, tabele wyników, 
- zaproszono przedstawicieli lokalnego rynku pracy z branży 
gastronomicznej, 
- wykonano nery startowe, 
- zakupiono sprzęt gastronomiczny, nagrody, puchary, 
- zapewniono oprawę audiowizualną, 
- opracowano i wykonano dyplomy i podziękowania, 
- ustalono listę uczestników, 
- ustalono skład jury, 
- przeprowadzono konkurs. 

Uzyskano produkty w postaci nowatorskich nakryć 
stołowych, pozyskano okolicznościowe karty menu, 
pozyskano materiały szkoleniowe w postaci zdjęć 
profesjonalnie nakrytych stołów, pozyskano materiały 
dydaktyczne ze szkolenia „Serwis synchroniczny”. 
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Kwota Działania Rezultaty 

9 Stowarzyszenie 
dla  Rozwoju 
Przedsiębiorczo
ści, Edukacji 
i Kultury 
„EkoGa” 

X Beskidzki  
Konkurs Młodych 
Barmanów 

03.06 
 

400,00 - nawiązanie współpracy z SPB, 
- wyznaczenie uczniów ZSEG biorących udział w realizacji 
zadania, 
- opracowanie  regulaminu konkursu, 
- opracowanie karty zgłoszenia dla uczestników, 
- pozyskanie sponsorów, 
- opracowanie i rozesłanie zaproszeń i dokumentacji 
związanej z konkursem do szkół, 
- opracowanie karty oceny, 
- wykonanie tabliczek do oceny degustacyjnej, 
- ustalenie składu jury, 
- wykonanie dyplomów, podziękowań, numerów starto-
wych, 
- zakup nagród, upominków, sprzętu  gastronomicznego, 
- opracowanie listy uczestników, 
- zapewnienie oprawy muzycznej, 
- przeprowadzenie konkursu.  

Uzyskano produkty w postaci napojów mieszanych, uzyskano 
nowe receptury, pozyskano  materiały szkoleniowe w postaci 
napojów mieszanych. Promocja ZSE-G oraz działalności  
Stowarzyszenia „EkoGa”. 

10 Stowarzyszenie 
Wspierania 
Edukacji 
Międzykulturo-
wej 
w Białymstoku 
 

Przeprowadzenie 
wykładów 
i warsztatów dla 
młodzieży 
i nauczycieli ze 
szkół gimnazjalnych 
w Cieszynie 
w ramach II Letniej 
Szkoły Nauk 
Filozoficznych 
i Społecznych im. 
prof. Jana 
Szczepańskiego 

20.08- 
30.10 

4.000,00 W ramach zadania przeprowadzono wykłady i warsztaty. 
Wygłoszony został wykład przez prof. Daniela Kadłubca, 
przeprowadzono 4 warsztaty dla uczniów, przeprowadzono 
1 warsztat dla nauczycieli, ogłoszono wyniki konkursu na 
esej dotyczący Spraw ludzkich Jana Szczepańskiego  oraz 
rozdano nagrody. 

Realizacja zadania umożliwiła osiągnięcie rezultatów 
związanych z promowaniem twórczości Profesora Jana 
Szczepańskiego wśród uczniów i nauczycieli ze szkół 
gimnazjalnych w Cieszynie. Wszystkie formy działań 
przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy o twórczości 
naukowej i literackiej światowej sławy socjologa prof. Jana 
Szczepańskiego, promowania dziedzictwa kulturowego 
regionu cieszyńskiego wśród młodzieży uczącej się 
w gimnazjach cieszyńskich, integrowania różnych środowisk 
lokalnych związanych ze sferą edukacji. 
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11 Społeczne 
Stowarzyszenie 
Edukacyjne 

XII 
Międzynarodowy 
Dziecięcy Festiwal 
Języka Angielskiego 
ENGLISH SWEETS 

18.06 
 

400,00  
 

W przeglądzie wzięło udział 6 szkół podstawowych. 
Opracowano regulamin konkursu, przekazano go do szkół, 
zorganizowano konkursy szkolne, a następnie 
zorganizowano występy w ASP. Impreza ma formę 
przeglądu, nie konkursu.  W tym roku organizatorzy 
zorganizowali  zadanie „na żywo” z improwizacją językową. 
Wprowadzono element integracji – wszyscy uczestnicy 
zostali podzieleni na nowe grupy. Przeprowadzono 
interaktywny quiz ze znajomości zagadnień kulturowych 
dotyczących Zjednoczonego Królestwa. 

Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności aktorskich, nauczyciele mieli możliwość 
wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy. Festiwal 
umożliwia autoprezentację swoich talentów. 

12 Macierz Ziemi 
Cieszyńskiej 
Towarzystwo 
Miłośników 
Regionu 

Organizacja 
konferencji 
edukacyjnej „200 
lat polskiej 
motoryzacji w 
kontekście  
działalności 
konstruktorskiej 
Józefa Bożka 

01.09- 
16.10 

4.050,00 W trakcie zadania zrealizowano działania: 
- przygotowano koncepcję i program konferencji 
edukacyjnej, 
- dokonano wyboru wykładowców, prelegentów, 
- wysłano zaproszenia, uzgodniono zakres tematyczny, 
- zabezpieczono noclegi i wyżywienie, 
- zorganizowano konferencję edukacyjną, 
- zorganizowano stacjonarną wystawę pojazdów, 
- eksponowano plansze. 

Wzbogacenie wiedzy na temat postaci Józefa Bożka oraz 
osiągnięć motoryzacji wśród uczestników zadania poprzez 
uwzględnienie tematu w konferencji, udostępnienie 
publikacji o konstruktorze oraz odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej przy ul. Szerokiej w Cieszynie. 
Rozbudzenie zainteresowania problematyką motoryzacyjną 
oraz historią tej dyscypliny wśród młodzieży i dorosłych 
poprzez udostępnienie stacjonarnej wystawy pojazdów na 
płycie rynku, pokaz jazdy samochodu parowego, a także 
ekspozycję planszową towarzyszącą wystawie. W trakcie 
trwania wystawy odnotowano wzmożony przepływ 
zwiedzających, świadczący o dużym zainteresowaniu  
tematem. 

13 Polskie 
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 
z 
Upośledzeniem 
Umysłowym – 
Koło 
w Cieszynie 

dowóz uczniów 
niepełnosprawnych 
na zajęcia 
edukacyjne do 
Ośrodka 
Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno - 
Wychowawczego 

02.01- 
31.12    

 

20.000,00  
 

6 uczniów mieszkających w Cieszynie realizuje obowiązek 
szkolny w OREW w Cieszynie. Uczniowie byli dowożeni do 
placówki mikrobusem 9 - osobowym przystosowanym do 
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich. 
W czasie dowozu zapewniona była fachowa opieka. 
W placówce OREW prowadzona jest edukacja, rehabilitacja 
ruchowa, społeczna i zawodowa poprzez terapię zajęciową, 
psychologiczną, logopedyczną i ruchową oraz inne formy 
aktywności osób niepełnosprawnych. 

6 uczniów - mieszkańców Cieszyna realizuje obowiązek 
szkolny w OREW.  Dowóz uczniów pozwolił  na kompleksową 
edukację, terapię i rehabilitację uczniów nie-
pełnosprawnych. 

Razem: 36.773,66   

 


