"odLOTTOwa jazda z OSHEE"
Lista 50. podmiotów zakwalifkowanych do 2. etapu Konkursu

Lp

Nazwa Beneficjenta

Miejscowośc

Województwo

Cel projektu

1

Fundacja Poland Business Run

Kraków

małopolskie

uruchomienie Centrum Rehabilitacyjnego dla osób po amputacjach

2

Klub Szermierzy Warszawianka

Warszawa

mazowieckie

wyposażenie sali szermierczej Klubu Szermierzy Warszawianka

3

Fundacja "Moje Podl@sie. Nowoczesne, Kreatywne, Twórcze"

Grajewo

podlaskie

utworzenie "Wypożyczalni" sprzętu komputerowego dla NGO

4

Stowarzyszenie "Świętego Łukasza" Na Rzecz Rozwoju Kultury Religijnej

Toruń

kujawsko-pomorskie

5

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Łódź

łódzkie

6

WroKro Wrocławski Klub Krokietowy

Wrocław

dolnośląskie

7

Stowarzyszenie Przyjazne Przedszkole

Stare Pole

pomorskie

8

Klub Sportowy LIVE

Bielsko-Biała

śląskie

9

Ruchowa Akademia Zdrowia

Szczecin

zachodniopomorskie

10

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Rabka-Zdrój

małopolskie

11

Fundacja Równym Krokiem

Czerwionka-Leszczyny

śląskie

12

Klub Sportowy War Race

Wiechlice

lubuskie

13

Spółdzielna Socjalna TESLA

Łańcut

podkarpackie

"Przygoda z LOTTO - kumulacja sportowych wrażeń na 6" - stworzenie młodzieżowego koła survivalovego i organizacja szkoleń

14

Komenda wojewódzka Policji w Poznaniu

Poznań

wielkopolskie

"Sprawni i mocniejsi dla bezpiecznej Wielkopolski" - zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla policji

15

Fundacja Football Academy Group

Opole

opolskie

Lotto FA Cup - organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci w wieku 5-9 lat w 6 miastach Polski

16

Gmina Sulejów

Sulejów

łódzkie

utworzenie na terenie Sulejowa rowerowego placu zabaw "pumptruck" oraz dwóch tras rowerowych w Sulejowskim Parku Krajobrazowym

17

Stowarzyszenie "Teatr na Dłoni"

Bystra

śląskie

organizacja zajęć tanecznych, wokalnych i aktorskich oraz przygotowanie premiery autorskiego musicalu Dziecięco - Młodzieżowego Teatru Muzycznego "Teatr na Dłoni"

18

Katolickie Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe

Brzoza

kujawsko-pomorskie

19

Uczniowski Klub Sportowy "Karlik" Chorzów

Chorzów

śląskie

"Chorzów biathlonem stoi" - budowa strzelnicy pneumatycznej, zakup sprzętu sportowego i organizacja zawodów sportowych dla dzieci

20

Stowarzyszenie Wspierania Talentów

Dąbrowa- Górnicza

śląskie

"Akademia Ruchu - żyj zdrowo na sportowo" - remont sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Konopnickiej, organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

21

Pabianice

łódzkie

"Harcerska Strefa Rozrywki" - stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Małeczu

22

Związek harcesrtwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Pabianice
Stowarzyszenie Muzyczne FERMATA pod nazwą Orkiestra Reprezentacyjna
Miasta i Gminy Myślenice

Myślenice

małopolskie

23

Uczniowski Klub Sportowy Cykliści Rypin

Rypin

kujawsko-pomorskie

24

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"

Kluczbork

opolskie

25

Akademia Piłkarska Beniaminek

Krosno

podkarpackie

budowa boiska piłkarskiego i ogrodzenia dookoła Hali Krosno

26

Fundacja Świętego Mikołaja

Piaseczno

mazowieckie

"Młodzi na start! Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja" - szkolenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

realizacja kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie -realizacja 10 filmów dokumentalnych
"Nakręć się na wolontariat" - stworzenie aplikacji dla wolontariuszy
realizacja Poland Croquet Tour 2017 - warsztaty nauki gry w krokieta organizowane w wybranych miastach Polski (Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa, Katowice, Gdańsk,
Łodź)
"Aktywnie i zdrowo od dziecka" - budowa placu zabaw i organizacja zawodów sportowych dla dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym
"Zarażamy pasją do narciarstwa" - zakup sprzętu sportowego dla klubu oraz busa
organizacja Duathlonu Szczecińskiego 2017 - edycja jesienna i zimowa (jazda na rowerze bieg) dla dzieci, młodzieży i dorosłych
"Aktywnie kontra muko" - doposażenie bezpłatnej wypożyczalni w sprzęt aktywizujący i usprawniający kondycję fizyczną chorych na mukowiscydozę
"Przez życie równym krokiem" - organizacja Ogólnopolskiego spotkania dzieci z niepełnosprawnością ruchową
organizacja "War Race 2018" biegu z przeszkodami na Lotnisku Wojskowym w Szprotawie Wiechlice

budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzoza, ul. Łabiszyńska 20 oraz zakup sprzętu sportowego

"Wyjechane Instrumenty" - zakup nowych instumentów dla Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice
"Kolarstwo - to nas kręci" - zakup samochodu i sprzętu sportowego na potrzeby klubu
"Co miedza, to wiedza" - utworzenie wiosek,ścieżek i bibliotek tematycznych oraz przewodnika multimedialnego na terenie 5 gmin: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn, Lasowice
Wielkie i Olesno
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27

Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

28
29

Fundacja "EXCITARE"
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Iławie

30

Stowarzyszenie Legionowska Akademia Sportów Walki

31

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Młyn"

32

Fundacja COOLtura

33

Ślęża Sobótka Bike Academy

34

Aktywiści Społecznej Integracji BEZ BALASTU

35

Zespoł Szkół Ogólnokształcących

36

Stowarzyszenie Nowy Międzychód

37

Dzierzgoń

pomorskie

Marki

mazowieckie

Iława
Legionowo
Olsztyn

"EduSpaces, kreatywne Edu-przestrzenie" - organizacja i wyposażenie 7 pracowni tematycznych działających w budynkach Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu
"Przebudzenie" - doposażenie Ośrodka dla osob z autyzmem, zespołem aspergera i schorzeniami pokrewnymi

warmińsko-mazurskie "Pralnia Stereotypów" - adaptacja budynku na potrzeby przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością intelektualną
mazowieckie

"Zostań Kadrowiczem" - cykl przygotowawczy dla kadetów i juniorów trenujących taekwondo olimpijskie

warmińsko-mazurskie "Warmińska Łynostrada" - stworzenie trekkingowej trasy rowerowej wiodącej wzdłuż rzeki Łyny w granicach Olsztyna

Glinik

lubuskie

Sobótka

dolnośląskie

"RoweLOVE" - budowa tras rowerowych i miejsc postojowych w Gliniku oraz organizacja rodzinnych pikników rowerowych
"Rozwój Akademii Kolarskiej Bartka Huzarskiego" - organizacja programów pilotażowych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Sobótka oraz obozów szkoleniowych
wakacyjnych, doposażenie sprzętowe

Radwanice

dolnośląskie

utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Szkoły Podstawowej w Buczynie- praktyczna i aktywna nauka o ruchu drogowym

Rzepin

lubuskie

Międzychód

wielkopolskie

Fundacja Podaruj Nadzieję

Katowice

śląskie

38

Fundacja Rafała Wilka "Sport jest Jeden"

Rzeszów

podkarpackie

39

Fundacja Ad-RENalina

Korzybie

pomorskie

40

Fundacja Bezpieczna Przystań

Marcinkowice

dolnośląskie

41

Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

Skopania

podkarpackie

42

Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku

43

Akademia Bezpiecznego Rowerzysty

44

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

45

Gmina Nowinka

46

Ełk

"Spotkajmy się w Rzepinie" - remont świetlicy oraz pikniki integracyjne dla młodzieży z klas pedagogiczno-psychologicznych
"Razem po zdrowie i historię" - utworzenie Szkoły Ruchu Drogowego w Ogrodzie Jordanowskim i odnowienie szlaku pieszo-rowerowego z Międzychodu na Królewską Górę
"Od bajek, przez doświadczenie do nauki i codziennych wyborów" - zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat z klas integracyjnych szkół z woj. śląskiego
"Sport jest jeden" - zakup sprzetu rowerowego wspierającego aktywność u osób niepełnosprawnych, spotkania z dzięćmi i młodzieżą, utwardzenie ściezki rowerowej w
przedszkolu
organizacja obozów narciarskich dla dzieci i młodziezy po transplantacji nerki
rehabilitacja podopiecznych Hospicjum dla dzieci Bezpieczna Przystań oraz zakup przenośnego sprzętu niezbędnego do terapii
"Pasja pomysłem na dobre usamodzielnienie" - organizacja kursów podnoszących kwalifikacje podopiecznych Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz zakup busa do transportu
wychowanków

warmińsko-mazurskie ROW for LIFE - organizacja Międzynarodowych Mistrzostw woj. warmińsko-mazurskiego na ergometrze wioślarkim

Rybnik

śląskie

Łąck

mazowieckie

Nowinka

podlaskie

Gmina Sulmierzyce

Sulmierzyce

łódzkie

47

Stowarzyszenie Pomocy Szansa

Charsznica

małopolskie

48

Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe

Mrągowo

49

Stowarzyszenie Kultury Hip Hop "Przybij Piątkę"

50

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach

Akademia Bezpiecznego Rowerzysty - szkolenia z bezpiecznej jazdy na rowerze dla dzieci i młodzieży z woj. śląskiego
Przystanek Pojezierze Gostynińskie - Wysiądź u Nas - budowa wiat rowerowych wraz ze stojakami na rowery
"Uratujmy Stare Kino" - doposażenie sali do zbaw ruchowych dla dzieci w sprzęt sportowy oraz organizacja zajęć sportowych i obozów treningowych dla dzieci i młodzieży z
Gminy Nowinka
"Pedałuj, Biegaj i Maszeruj po zdrowie" - budowa placu manewrowego dla rowerzystów oraz zakup rowerów

remont budynku Centrum Usług społeczno-Edukacyjnych w Kostrach Noskach 37 na potrzeby placówek dzialającyh na rzecz osób z niepełnosprawnością
"Mrągowo Rowerowo" - organizacja 4 rodzinnych rajdów rowerowych, spotkań edukacyjnych w przedszkolach i szkołąch oraz przygotowanie kampanii "Bezpiecznie na
warmińsko-mazurskie rowerze"

Częstochowa

dolnośląskie

Gliwice

śląskie

"WyTwórnia" - stworzenie otwartej przestrzeni kulturalnej dla mieszkańców Częstochowy
"Polska-Mołdawia. Tworzymy wolontariat hospicyjny" - organizacja wizyt studyjnych umożliwiających wymianę doświadczeń
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