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Dzień Sportu Równać Szanse



Dla wszystkich członków 
naszego stowarzyszenia:
Basi, Moniki, Tomka, Uli, 

Iwony, Pawła, Ewy i 
Karoliny.

Bez których nie udałoby 
się zrealizować naszych 

planów!

Podziękowania



Podsumowanie
2019 roku 

18 stycznie 2020 roku 
odbyło się huczne 

podsumowanie naszych 
działań w 2019 r.

Wręczyliśmy podziękowania 
dla naszych wspaniałych 

darczyńców.



Wszyscy bawili się 
wyśmienicie i jeszcze 

wtedy nic nie 
zapowiadało tego, co 
miało się niebawem 

wydarzyć







Warsztaty z Ozobotami i nauka programowania



Dzień Bezpiecznego Internetu

Zorganizowaliśmy międzyszkolny 
konkurs na najlepsze prace: praca 
plastyczna oraz prezentacja.
Tematem było „Pozytywne 
zastosowanie internetu”

W konkursie wzięły udział szkoły 
podstawowe:  Jaksice, Pstroszyce, 
Pojałowice, Miechów, SP nr 2.

Nagrody zostały ufundowane przez: 
Stowarzyszenie „Rozwijamy Pasje” oraz 
przez Gminę Miechów.



Kolejne działania zostały mocno 
ograniczone przez pandemię

Straciliśmy możliwość 
spotykania się lecz nie 
straciliśmy kontaktu

Strona 
internetowa

W zakładce „Zrób to sam” 
zamieszczamy instrukcje 

do samodzielnego 
wykonania prac

„Zrób to sam”

Powstała strona internetowa, 
która jest stale 

modyfikowana aby mieściła 
jak najwięcej informacji

Szukaliśmy nowych 
rozwiązań



„Z Orlenem gramy do jednej bramki”

Przed Po

czyli darowizna z Fundacji Orlen na utworzenie miniboiska w Biskupicach





Dzień Sportu
w ramach 

Europejskiego Tygodnia Sportu

Po raz kolejny włączyliśmy się w 
obchody ETS organizując nasz Dzień 
Sportu. 
Nagrody zostały ufundowane przez 
Gminę Miechów – workoplecaki dla 
każdego uczestnika.



Big szachy i warcaby 
oraz kółko-krzyżyk

Powstały nasze gry planszowe

Terenowa 
gra planszowa



Ciekawe konkurencje, gry 
i zabawy







Mobilna biblioteka wspólnie z 
„Zaczytanymi”

Czyli, pozyskanie książek i ich rozdawanie lub wymiana.



Pomaganie przez dekorowanie
Pomagaliśmy  hodowcom 
chryzantem

Pomoc organizacji pozarządowych
Państwo zapewniło tym hodowcom 
pomoc, jeśli organizacje pozarządowe 
odbiorą od nich kwiaty 

Upamiętnienie miejsc ważnych 
Kwiatami zostały udekorowane: cmentarz w Miechowie, 
Kościół w Przesławicach i Siedliskach a także przydrożne 
kapliczki w kilku wioskach: Biskupice, Jaksice, Komorów, 
Przesławice, Kamieńczyce



Ewa, Basia i Monika w akcji…



„Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce 
pamiętaj”

Po raz 3 braliśmy udział 

w tej pięknej akcji, 

podczas której 

wypisujemy kartki 

świąteczne i rozdajemy 

bliskim, osobom 

samotnym, naszym 

darczyńcom oraz do 

urzędów i lokalnych 

przedsiębiorców
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Kalendarz na 2021 rok
21 3



Plan na 
2021 rok

W końcówce 2020 roku otrzymaliśmy 
dofinansowanie do projektu w ramach 

programu „Równać Szanse”.
Projekt pod nazwą „E-sport, nasze 

spojrzenie w przyszłość” będzie 
realizowany przez Stowarzyszenie 

„Rozwijamy Pasje” od lutego do lipca 
2021r.

E-sport, nasze 
spojrzenie w przyszłość



Zapraszamy do śledzenia naszych 
działań

Na stronie 
internetowej:
rozwijamypasje.pl Rozwijamy pasje

W mediach 
społecznościowych:

rozwijamypasjeAdres:
Rozwijamy PasjeJaksice 110

32-200 Miechów



Bardzo dziękuję za uwagę

Przygotowała: 

Ewa Majewska-Dudek


