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  Stalowa Wola, dnia   18.02.2020 r. 

 

Harmonogram działań w zakresie realizacji zadania publicznego 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 

na rok 2020 finansowanego przez Gminę Stalowa Wola 

w okresie od 24.02 do 20.12.2020 r. 

 

 
 

 

Zajęcia na basenie MOSIR:  marzec  - grudzień 2020 – 15 zajęć   

miejsce: 

MOSiR Stalowa Wola 

 

czas: 

niedziela od godziny 15:00 do 16:00 

 

nadzór nad przebiegiem zajęć: 

rodzice dzieci oraz ratownicy basenu na obiekcie MOSiR 

 

koordynacja: Tamara Piotrowska, Teresa Flis 

 

termin zajęć: 

styczeń luty marzec kwiecień maj  

----------------- 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

 

01.03.2020 

08.03.2020 

15.03.2020 

22.03.2020 

29.03.2020 

05.04.2020 

--------------- 

19.04.2020 

26.04.2020 
 

--------------- 

10.05.2020 

17.05.2020 

24.05.2020 

31.05.2020 

 

czerwiec wrzesień październik listopad grudzień 

----------------- 

----------------- 

----------------- 

     ----------------- 

      06.09.2020 

13.09.2020 

20.09.2020 

27.09.2020* 

04.10.2020* 

11.10.2020* 

---------------- 

---------------- 

 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

 

 

Terminy oznaczone * są wyznaczone dodatkowo na wypadek, gdyby któryś z właściwych terminów 

podanych w harmonogramie nie mógł być zrealizowany. 
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Zajęcia w Wesołej Akademii:  marzec  - grudzień 2020  -  14 zajęć 

miejsce: 

Centrum Zabaw Wesoła Akademia,  

adres: 1-go Sierpnia 34, 37-450 Stalowa Wola 

 

czas: 

środa od godziny 18:30 do 20:00 
 

nadzór nad przebiegiem zajęć: 

2 rodziców dzieci (wolontariuszy) oraz obsługa Wesołej Akademii.  
 

terminy zajęć: 

 

luty marzec kwiecień maj czerwiec 

------------- 04.03.2020 

18.03.2020 

01.04.2020 

15.04.2020 

06.05.2020 

20.05.2020 

03.06.2020 

17.06.2020 

lipiec, sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

------------- 
09.09.2020 

23.09.2020 

07.10.2020 

21.10.2020 

04.11.2020 

25.11.2020 

09.12.2020* 

 

 

Terminy oznaczone * są wyznaczone dodatkowo na wypadek, gdyby któryś z właściwych terminów 

podanych w harmonogramie nie mógł być zrealizowany. 
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Zajęcia LEGO:  luty – grudzień 2020 – 14 zajęć 
 

miejsce: 

CAMPUS | Naukowy Zawrót Głowy 

ul. Popiełuszki  23; 37-450 Stalowa Wola 

 

czas: 

     środa od godziny 18:00 do 19:00 

 

nadzór nad przebiegiem zajęć: 

dwie osoby prowadzące zajęcia oraz rodzice dzieci.  
 

terminy zajęć: 

 

luty marzec kwiecień maj czerwiec 

 

26.02.2020         11.03.2020 

25.03.2020 

08.04.2020 

22.04.2020 

 

13.05.2020 

27.05.2020 

 

10.06.2020 

------------- 

lipiec, sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

 

------------- 16.09.2020 

30.09.2020 

14.10.2020 

28.10.2020 

 

-------------

18.11.2020 

      

02.12.2020 

16.12.2020* 
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Zajęcia z hipoterapii : luty – październik  2020 –  14 zajęć     
 

miejsce: 

Stajnia Pysznica, ul. Kaczyłów 61, Pysznica 

na placu jazdy konnej lub w hali, zależnie od pogody 

czas: 

w soboty od godziny 14:00 do 16:00 

 

nadzór nad przebiegiem zajęć: 

    poza placem jazdy konnej opiekę sprawują rodzice dzieci, na placu hipoterapeutki  

oraz pozostała obsługa stajni wyznaczona do pomocy. 

 

termin zajęć: 

 

luty marzec kwiecień maj czerwiec 

 

…………. 07.03.2020 

14.03.2020 

21.03.2020 

28.03.2020 

04.04.2020 

--------------- 

--------------- 

25.04.2020 

09.05.2020 

16.05.2020 

23.06.2020 

30.06.2020 

06.06.2020 

--------------- 

--------------- 

27.06.2020 
 

lipiec, sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

 

-------------- 

-------------- 

 

05.09.2020 

12.09.2020 

19.09.2020* 

26.09.2020* 

03.10.2020* 

10.10.2020* 

17.10.2020* 

24.10.2020* 

31.10.2020* 

 

-------------- 

-------------- 

 

 

-------------- 

-------------- 

 

 

 

Terminy oznaczone * są wyznaczone dodatkowo na wypadek, gdyby któryś z właściwych terminów 

podanych w harmonogramie nie mógł być zrealizowany. 
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Zajęcia z samoobrony : luty – listopad  2020 –  12 zajęć     
 

miejsce: 

Stalowowolskie Stowarzyszenie Aikido SAGAKU 

ul. Targowa 5 37-450 Stalowa Wola 

 

czas: 

w czwartki od godziny 17:30 do 19:00 

 

nadzór nad przebiegiem zajęć: 

 

 zajęcia prowadzone pod okiem trenera, pomoc rodziców przy wykonywaniu ćwiczeń 

 

termin zajęć: 

 

luty marzec kwiecień maj czerwiec 

 

 

-------------- 

05.03.2020 

12.03.2020 

19.03.2020 

26.03.2020 

02.04.2020 

--------------- 

16.04.2020 

23.04.2020 

30.04.2020 

07.05.2020 

14.05.2020 

21.06.2020 

28.06.2020 

 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 
 

lipiec, sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

 

-------------- 

-------------- 

 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

--------------- 

 

-------------- 

-------------- 

 

 

-------------- 

-------------- 
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Zajęcia na kręgielni  luty  - grudzień 2020 – 2 spotkania   
 

miejsce: 

Centrum Sportowo – Rekreacyjne – Kręgle 

Kępie Zaleszańskie 274, 37-415 Zaleszany 

 

czas: 

     29.02.2020 godz. 15:00 – 17:30, 01.03.2020 godz. 15:00 – 17:30 

 

 

nadzór nad przebiegiem zajęć: 

dwoje rodziców – wolontariuszy i obsługa kręgielni.  
 

terminy zajęć: 

 

luty marzec kwiecień maj czerwiec 

29.02.2020 

godz.  

15:00 – 17:30 

01.03.2020 

godz. 15:00 – 17:30 
   

lipiec, sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

 

    

 

 

 

Zajęcia plastyczne 
 

miejsce:  

      Ośrodek Wczasów Rodzinnych „Zacisze” w Wysowa - Zdrój                  

  lub inne miejsce. 

czas: 

       Termin zajęć plastycznych (2 godziny) w trakcie wyjazdu integracyjnego  

w dniach 19-21.06.2020 r. 

 

nadzór nad przebiegiem zajęć: 

Prowadząca – Paulina Kara oraz rodzice dzieci 

 

 

Wyjazdy integracyjne 
  Wyjazd w Beskid Niski:    19.06. – 21.06.2020 r. 

 

  Spływy kajakowe – miejsce i termin na razie nieznane (zależnie od pogody) 

 

 

Wszystkie szczegóły odnośnie wyjazdów integracyjnych zostaną podane w późniejszym czasie, 

bliżej terminu wyjazdu. 
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Spotkania grupy wsparcia dla osób z poza Stowarzyszenia 
Realizowane będą w w trakcie zajęć w Wesołej Akademii.  

 

 

 

Wyjście do kina  luty  - grudzień 2020 – 2 spotkania   
 

miejsce: 

Kino WRZOS MDK 

ul. 1-go Sierpnia 9; 37-450 Stalowa Wola 

 

czas: 

     termin i godzinę podamy w późniejszym terminie 

 

nadzór nad przebiegiem zajęć: 

rodzice i opiekunowie 

 
 
 
 
OŚWIADCZENIE 

Za bezpieczeństwo dzieci i przebieg czynności przygotowawczych (dojazd, oczekiwanie na zajęcia 

w miejscu realizacji) odpowiadają rodzice dzieci, za sposób przeprowadzenia zajęć wymagających 

odpowiednich kwalifikacji odpowiadają właściwe osoby (np. instruktorzy, ratownicy) wyznaczone 

przez realizatora zamówionych przez Stowarzyszenie usług zgodnie z zawartą z realizatorem 

umową. 

Wyrażamy zgodę na wysokość przyznanej dotacji i zobowiązujemy się do zorganizowania i 

przeprowadzenia w/w zadania zgodnie ze złożonym do oferty harmonogramem.  

O wszelkich zmianach w harmonogramie wynikających z naszych decyzji zobowiązujemy się 

poinformować odpowiednio wcześniej. O zmianach wynikających z powodu decyzji niezależnych 

od Stowarzyszenia zobowiązujemy się informować natychmiast po uzyskaniu informacji o zmianie 

daty lub miejsca zajęć. 

 


