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NGO i grupy DOPIS 2021 Program stanowiska 

ApiZEN - Wśród Ziół i Pszczół Warsztaty przygotowania świec, nauka rolowania świecę z węzy pszczelej 
i odlewania świecy z pszczelego wosku.  
Opowieści o pszczołach i pszczelarstwie tradycyjnym, fenomenalnych 
właściwościach zdrowotnych i kulinarnych naturalnych produktów 
pszczelarskich. 

Fundacja INKLUZJA - Edukacja 
Włączająca 

Zajęcia artystyczne dla dzieci od najstarszych do najmłodszych. 
Zajęcia ruchowe i taneczne 
Malowanie na folii 
Gry: zgaduj-zgadula, rebusy  

Fundacja Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Skawinie 

Prezentacja pracy rękodzielniczej wykonywanej przez uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy, m.in. przedmioty ceramiczne, 
ozdobione techniką decoupage, kartki okolicznościowe, ikony i obrazy 
malarskie. 
Prezentacja strojów teatralnych pochodzących ze spektakli.  
Plener malarski - malowanie portretów. 
Informacje o roli sztuki osób z niepełnosprawnościami we włączaniu ich 
do aktywnego udziału w życiu społecznym. 

Fundacja Wyobraź sobie "Namiot Kreatywności" zadania na kreatywność, plastyczne i techniczne. 
"Gra Światozmieniaczy" - ekologia w praktyce. 

Inicjatywa Dzika Edukacja Błotna kuchnia - plac zabaw dla młodszych. 
Dziki pokój zagadek - escape room dla młodzieży. 
Samodzielne przygotowywanie naszyjników z drewna z wykorzystaniem 
narzędzi m.in piły ręcznej, wkrętarki i pieczątek. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Woli 
Radziszowskiej 

Degustacja wolańskie specjałów kulinarnych 

Koło Miejskie PTTK w Skawinie nr 
27 

Geocaching - prezentacja zasad poznawania atrakcji turystycznych z 
wykorzystaniem skrytek i odbiornika GPS. 
Konkurs geograficzno- turystyczny oraz zasady zdobywania odznak 
turystycznych w aktywności turystycznej. 
Prezentacja zdjęć z wycieczek i imprez turystycznych 
Informacja o planowanych działaniach, zapisy na wycieczki. 

Koło Terenowe w Skawinie 
Polskiego Związku Niewidomych 

Poczuj się jak osoba niewidząca! zadania praktyczne. 
Punkt informacyjny - zasady zapisu do Koła, problematyka chorób wzroku 
i praw osób z niepełnosprawnością. 

Lokalna Grupa Działania „Blisko 
Krakowa” 

Informacje o zasadach przyznawania dotacji w ramach PROW 2014-2020, 
realizowanych projektach oraz ofercie LGD Blisko Krakowa.  
Opowieść dla najmłodszych o "Skarbach Blisko Krakowa", czyli miejscach i 
obiektach, które warto poznać. 
Łamigłówki i quizy tematyczne dla dzieci. 



 

Niezależny Związek Harcerstwa 
„Czerwony Mak" im. Bohaterów 
Monte Cassino 

Strefa wystawiennicza - przedmioty militarne i historyczne. 
Strefa piosenki i zabaw turystycznych. 
Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Strzelnica. 

RKS Iskra Krzęcin Piłkarski tor przeszkód dla każdego. 
Zasady udziału w Klubie i zapisy na zajęcia. 

ROTAvirus - Zarażaj Pasją Innych Prezentacja i testowanie w praktyce sprzętu terenowego np. namiotów i 
hamaków. 
Nauka rozpalania ognia krzesiwem. 
Niezwykłe domowe przetwory i poznawanie preppersowskich metod 
konserwacji żywności.  

Stowarzyszenie Dzieci są Ważne Piknik rodzinny z grilem i ciastem. 
Zabawy w języku angielski. 
Zbiórka na rzecz Stowarzyszenia. 
Prezentacja informacji o bieżących działaniach stowarzyszenia. 

Skawińskie Stowarzyszenie Klubu 
Seniora „Seniorek" w Skawinie 

Wystawa haftowanych obrazów oraz rękodzieła. 
Prezentacja podsumowująca 10 lat działalności Klubu. 
Konkurs wiedzy o Klubie Seniorek. 

Stowarzyszenie „Nasz Radziszów" Konkursy z nagrodami: wiedzy o Radziszowie, rysunkowym dla dzieci, 
sprawnościowym. Informacje o dziejach Radziszowa, najstarszej i 
największej wsi, w Gminie Skawina. 
Wystawa prezentująca dawne widoki Radziszowa oraz publikacje 
dotyczące historii i współczesności wsi. 
Degustacja owoców z Radziszowskich ogrodów. 

Stowarzyszenie „Równa Szansa" Kiermasz rękodzieła i wyhodowanych roślinek. 
Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju 
Wernisaż z działalności Stowarzyszenia. 
Punkt manicure z naklejkami i lakierami termicznymi, które zmieniają 
kolory dla dzieci. 
Warsztaty robienia mandali. 
Zbiórka publiczna przeznaczona na zajęcia terapeutyczne dla dzieci z 
zaburzeniami rozwoju. 
Lemoniada i ciasta upieczone przez mamy ze Stowarzyszenia. 
Kącik dumania dla dorosłych, w czasie, gdy dzieci będą korzystać z 
atrakcji przygotowanych na stanowisku. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży „Rozwiń skrzydła" 

Qiuz i zagadki logiczne z nagrodami. 
Modelowanie balonów. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym i ich Rodzinom 
„Kruszynki” 

Wędkowanie 
Memory XL 
Wystawa fotografii z wycieczek "Wędruj z Kruszynkami",  
Nauka modelowania balonów.  
Informacje o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, możliwość 
rozmowy z terapeutkami, prezentacja wyrobów podopiecznych.  

Stowarzyszenie Seniorów i 
Juniorów Królewskiej Wioski 
Wielkie Drogi 

Plener malarski 
Fotobudka z Janem III Sobieskim. 
Krzyżówki tematyczne. 
Wystawa obrazów lokalnych artystów. 



 

Stowarzyszenie SIEMACHA Warsztaty krawieckie z projektowania i szycia filcowych breloków i etui 
na telefon. 

Towarzystwo Pamięci Generała 
Józefa Hallera i Hallerczyków 

Wystawa poświęcona gen. Józefowi Hallerowi i Jurczycom - zbiory Izby 
Pamięci 
Mini konkurs historyczno - patriotyczny. Prezentacja 20 lat działalności 
Towarzystwa. 

Ochotnicza Straż Pożarna Skawina I 
i II 

 

 


