Zadania, które otrzymały dotację w ramach otwartego konkursu ofert
w gminie Nekla w 2019 r.

1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) Uczniowski Klub Sportowy „Milesza”, Udział w turniejach crossmintona i piłki
siatkowej.
Przyznana kwota dotacji 6 000,00 zł.
Zadanie realizowane będzie w formie treningów i wyjazdów na turnieje krajowe
i zagraniczne w crossmintona i piłkę siatkową. Treningi odbywać się będą w sali
Zespołu Szkół w Targowej Górce i Zasutowie. Projekt dotyczy upowszechniania gry
w wybranych dyscyplinach sportowych, podnoszenia umiejętności oraz aktywnego
spędzania czasu wolnego.
2) Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne OGOŃCZYK, Strzelectwo – Koncentracja
– Cel.
Przyznana kwota dotacji 6 000,00 zł.
Projekt zakłada szkolenie dzieci i młodzieży od lat 12 w strzelectwie sportowym,
prowadzenie zajęć treningowych na terenie gminy Nekla. Udział w turniejach
i zawodach szczebla krajowego, wojewódzkiego, regionalnego, powiatowego
i gminnego.
3) Gminny Klub Sportowy Płomień Nekla, Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez regularne treningi i udział w rozgrywkach
piłkarskich.
Przyznana kwota dotacji: 64 250,00 zł.
W ramach zadania realizowane będą szkolenia z zakresu piłki nożnej. Treningi
sportowe będą prowadzone średnio dwa razy w tygodniu, w kilku grupach: dwóch
dziecięcych (dzieci do 9 roku życia), grupie Młodzik Młodszy (rocznik 2010 i starsze),
grupie młodzieżowej Trampkarz i grupie osób dorosłych Senior. W ramach projektu
przewiduje się udział w turniejach i ligach piłki nożnej – sparingi i mecze
towarzyskie na terenie gminy Nekla i w innych miejscowościach.
4) Klub Motorowy MKS Nekla, Zawody motocrossowe 2019.
Przyznana kwota dotacji: 16 000,00 zł.
Zadania obejmuje organizację dwudniowych zawodów motocrossowych. W dniach
6-7 kwietnia 2019 r. odbędzie się I Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz
I Runda Mistrzostw Polski Quadów.
5) Uczniowski Klub Sportowy „Szybko Lopes Nekla”, Sport z Szybkim Lopesem.
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł.
Głównym celem zadania jest poprawa umiejętności siatkarskich podczas treningów
oraz start w różnego rodzaju turniejach, zarówno w siatkówce halowej, jak

i plażowej. Drugim celem jest prowadzenie treningów biegowych oraz starty
i reprezentowanie gminy na arenie wojewódzkiej.
6) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 3 w Nekli, Prowadzenie
zajęć sportowych i treningów w różnych grupach wiekowych (grupa seniorów).
Przyznana kwota dotacji: 1 750,00 zł.
Zadanie będzie polegać na zorganizowaniu zajęć sportowych, ćwiczeń fizycznych
i gimnastyki grupowej. Zajęcia prowadzone będą w grupie wiekowe 60+.
2. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, VII Otwarty Plener Malarski - Nekla 2019.
Rok Leonarda da Vinci. Jak stworzyć obraz w technice pouringu? Iluzja głębi
w malarstwie. Tajniki perspektywy powietrznej i barwnej od renesansu po czasy
współczesne.
Przyznana kwota dotacji: 3 550,00 zł.
VII Otwarty Plener Malarski odbędzie się 8 czerwca 2019 r. na terenie Leśniczówki
Rajmundowo. Tytuł tegorocznego pleneru będzie łączył w sobie klasyczne,
renesansowe podejście do malarstwa pejzażowego z bardzo świeżym
i nowatorskim podejściem, jakie daje technika pouringu.
2) Stowarzyszenie „Miłośników Gierłatowa", Warsztaty ”Pisania ikon".
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł.
Zadanie obejmuje organizację cyklu spotkań warsztatowych, na których uczestnicy
będą tworzyć własne ikony. Warsztaty będą prowadzone w 10-osobowych grupach
na terenie placu rekreacyjnego w Gierłatowie.
3) Stowarzyszenie „Miłośników Gierłatowa", Dawno zapomniane dni.
Przyznana kwota dotacji: 3 504,00 zł.
Zadanie dotyczy zorganizowania festynu historycznego z okazji 600-lecia
Gierłatowa. Impreza planowana jest na 20 lipca 2019 r.
4) Stowarzyszenie Strzelecko - Rekreacyjne OGOŃCZYK, Kaligrafia - moje piękne
pisanie.
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł.
Projekt zakłada prowadzenie warsztatów pięknego pisania i warsztatów
kaligraficznych. Kierowany jest do dzieci od lat 7, młodzieży i dorosłych.
5) Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Upamiętnienie ofiar obozu pracy
przymusowej dla Żydów w Nekli w okresie okupacji hitlerowskiej poprzez
ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu obozu "Gemeinschaftslager Der DAF
22". Etap II.
Przyznana kwota dotacji: 2 846,00 zł.

Zadanie będzie polegać na ustawieniu tablicy informacyjnej w miejscu
funkcjonowania obozu z podaniem turystom i przechodniom , mieszkańcom gminy
Nekla podstawowych informacji o obozie.
6) Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Pamięć i wdzięczność. Neklanie obrońcom ojczyzny w 1939 r.
Przyznana kwota dotacji: 6 100,00 zł.
Projekt obejmuje ustawienie pod dawną szkołą przy ul. Poznańskiej głazu z tablicą
upamiętniającą udział mieszkańców gminy Nekla w wojnie obronnej 1939 r. oraz
wydanie publikacji „Nekielskie Zeszyty Historyczne”.
3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) Nekielskie Towarzystwo „Amazonki”, Relaks dla zdrowia - masaże.
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł.
Zadanie obejmuje organizację masaży limfatycznych dla członkiń Stowarzyszenia.
2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w Nekli, Czy kleszczy należy się bać? borelioza i zapalenie opon mózgowych. Spotkanie edukacyjno-integracyjne.
Przyznana kwota dotacji: 1 200,00 zł.
Zadanie obejmuje organizację wykładu edukacyjnego, który ma podnieść
świadomość z zakresu etiologii, objawów klinicznych, rozpoznania, leczenia,
zapobiegania i profilaktyki boreliozy. Wykład kierowany jest do mieszkańców
gminy Nekla.
3) Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń", Kocham więc badam.
Przyznana kwota dotacji: 8 000,00 zł.
Zadanie obejmuje wykonanie bezpłatnych badań USG dla dzieci (w ambulansie
medycznym). Badania będą wykonywane przez dwa dni, na przełomie
lipca/sierpnia 2019. Program obejmuje dzieci w wieku od 9 miesięcy do 15 lat. Ma
na celu dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych wśród dzieci z gminy Nekla.
4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 3 w Nekli, Prowadzenie
profilaktyki chorób, badań profilaktycznych, czynności rehabilitacyjnych po
przebytych chorobach, utrzymanie sprawności fizycznej oraz zajęcia ruchowe
i rehabilitacyjne.
Przyznana kwota dotacji: 2 800,00 zł.
Zadanie polega na organizacji rehabilitacji, fizjoterapii i terapii ruchowej
indywidualnej oraz zajęć i terapii fizycznej i psychologicznej dla osób w wieku 60+.

