SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA
- MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA Data wpływu sprawozdania
(wypełnia Centrum PISOP)

17 listopada 2015

PROSZĘ WYPEŁNIĆ SPRAWOZDANIE ELEKTRONICZNIE
PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ SKREŚLEŃ/DOPISKÓW ODRĘCZNIE

Część I. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Nr ewidencyjny oferty
83
2. Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
do kontaktu z Centrum PISOP – odpowiedzialnej za realizację Oferty:
Barbara Łasińska, lider grupy, 506 565 551, basik-1962@o2.pl
3. Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
jako osoby nadzorującej finanse i rozliczenie Oferty.
Magdalena Głowienkowska, sekretarz, 603243564, cki@krotoszyn.pl

Część II. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
1. Tytuł Projektu
Aktywny Konarzew
2. Okres realizacji Projektu (od: dzień-miesiąc-rok; do: dzień-miesiąc-rok)
1 czerwca 2015 - 30 października 2015
3. Miejsce realizacji Projektu (wieś/miasto/gmina/powiat/województwo)
Konarzew
Zduny - Nasze działania skierowane są do wszystkich mieszkańców wsi Konarzew, bez względu na wiek
oraz grupę społeczną. Staramy się by każdą grupę objąć działaniem typowym do jej potrzeb. Do udziału
w spotkaniach chcemy zaprosić też przedstawicieli innych grup nieformalnych i organizacji działających
w gminie Zduny.
Krotoszyn - nasi odbiorcy w ramach projektu wezmą tu udział
4. Na ile projekt udało się zrealizować zgodnie z założeniami?
W jakim stopniu udało się zrealizować cele projektu?
Czy pojawiły się problemy przy realizacji projektu, jeśli tak, to jak sobie z nimi radziliście?
Zwiększenie zaangażowania społecznego oraz działania na rzecz społeczności lokalnej wśród 30
mieszkańców Konarzewa udało się zrealizować w 100 % . Nie było to łatwe zadanie, gdyż w praktyce
okazało się iż osoby które wstępnie wyrażały chęć do zaangażowania się ,w działaniach już takie chętne
nie były, - wybierały status obserwatora / uczestnika. Jednak wszyscy członkowie założyciele
stowarzyszenia, którzy na początku 2015 nie znali się , mieszkając na tej samej ulicy teraz wychodzą z
domów i powoli, włączają się w proponowaną przez nas inicjatywy. Oprócz nich mamy także kilkunasto
osobowe grono sympatyków, które okazyjnie włącza się , ale jest pozytywnym nośnikiem informacji o
nas.
Z racji tego że nasi członkowie to przeważnie rodziny z małymi dziećmi, osoby pracujące w systemie
zmianowym zatem nie zawsze mogli uczestniczyć w naszych spotkaniach. Na osobisty udział w
spotkaniach przygotowujących festyn nie bez znaczenia miał fakt iż odbywały się one w bibliotece, która
czynna jest do godz. 18.00. Dla wielu osób ten przedział czasowy jest niedogodny. Stąd też niska
frekwencja na nich, brak ich podpisów na listach obecności. Interesowały się co prawda działaniem,
wypowiadały swe opinie i pomysły – preferując jednak kontakt telefoniczny i / lub mailowy.
W przypadku Sołtysa i Rady Sołeckiej widać niewielkie zainteresowanie naszym działaniem i wyczuwalną
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niechęć do współdziałania. Poproszone o pomoc, wsparcie w organizacji wydarzenia nie odmawiają, ale
na promowanie aktywności obywatelskiej z ich strony są niewielkie szanse.
5. Ile osób ostatecznie uczestniczyło w projekcie (na podstawie dokumentacji)?
Kim byli odbiorcy projektu?
W jaki sposób zostali zachęceni/zrekrutowani do udziału w projekcie?
Jakie zastosowano kryterium wyboru grupy?
W projekcie brały udział organizacje pozarządowe grupy nieformalne oraz osoby fizyczne – w różnym
wieku.
- 4 NGO z terenu gminy Zduny uzyskały bezpośredni dostęp do wiedzy z zakresu aktywności
obywatelskiej, możliwości aplikowania do wskazanych granto dawców, dowiedziały się o zmianach w
Prawie o stowarzyszeniach a także możliwości i korzyściach płynących z tworzenia sieci NGO
- 6 grup nieformalnych, z czego 2 wyraziły chęć podjęcia kroków do zarejestrowania się i działania jako
stowarzyszenie. Osoby reprezentujące te grupy uzgodniły termin kolejnego spotkania celu orientacji
procedury rejestracji, opracowania statutu , rozwiania wątpliwości związanych z funkcjonowanie
organizacji.
- 30 osób prywatnych – młodzież, dorośli oraz seniorzy działający w ramach naszej organizacji oraz
osoby z nami sympatyzujące /które na obecną chwilę nie są jeszcze gotowe na wstąpienie w nasze
szeregi /- od 13 lat do 50+
W zależności od realizacji działania włączały się w uczestnictwo bądź realizację. Ponadto ok. 250 osób
było odbiorcami festynu / ilość określona na podstawie wydanych imienników-kotylionów /
Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy 3 instytucje, które w ramach partnerstwa społecznego
zadeklarowały pomoc w działaniu teraz i w przyszłości. Z kolejnymi 3 nawiązaliśmy kontakt w trakcie
realizacji zadań. Były one pośrednimi odbiorcami naszych działań.
6. Jakie zadania zostały zrealizowane? Proszę zachować chronologię i nazwy zgodne z Ofertą.
Nazwa zadania
Spotkanie informacyjne z lokalnym samorządem oraz partnerami społecznymi.
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Termin realizacji
09.06.2015, Konarzew
Przebieg realizacji, co się działo?
- w tym celu na spotkanie inauguracyjne zaprosiliśmy przedstawicieli lokalnych NGO i grup nieformalnych, aby
poprzez nich dotrzeć do szerszego grona ich członków; zaproponować współpracę w realizacji wspólnych
projektów oraz prosić / zaoferować wsparcie w pojedynczych działaniach.
W reprezentantach lokalnego samorządu oraz instytucji upatrujemy naszych partnerów społecznych
wspierających nasze inicjatywy oraz źródło wiedzy praktycznej, na które działania jest największe
zapotrzebowanie społeczne.
Lokalne media zaś zostały poproszone o relacjonowanie naszych działań , ich zapowiedź oraz nagłaśnianie.
Dzięki informacji przekazanej przez organizacje od razu możliwe było powiadomienie o naszym istnieniu i
planie działania na 2015 ok. 30 % mieszkańców Konarzewa ,
Spotkanie poprowadziła Barbara Łasińska, społecznik z wieloletnim doświadczeniem, wielokrotnie
prowadząca podobne spotkania w ramach działalności w Centrum Wolontariatu.
Kto był odbiorcą? Jaka ilość odbiorców brała udział w danym zadaniu?
Zaproszeni goście :
Starostwo Powiatowe – 1 os.
Urząd Miejski – 3 os
Dyr. SOSW – 1 os
Dyr. Biblioteki Publicznej –1 os
Oddz. Przedszkolny – 1 os.
Sołtys – 1 os.
Rada sołecka – 0
KGW – 2 os.
OSP – 0
Stow. Motylek – 1 os.
Patron – 4 os.
Razem dla Konarzewa – 5 os.
Prasa – 1 os
RAZEM 21 osób
Nazwa zadania
Spotkanie organizacyjne z mieszkańcami dotyczące realizacji projektu.
Termin realizacji
15.06.2015 22.07.2015 09.09.2015 Konarzew
Przebieg realizacji, co się działo?
- informacja o spotkaniach zamieszczana była na profilu FB oraz z wyprzedzeniem telefonicznie / smsowo – w
oparciu o naszą bazę danych tele-adresowych. Większość z informowanych deklarowała przybycie, po czym
na spotkaniu okazywało się iż tych osób nie ma. Była to dla nas wstępna informacja na kogo możemy liczyć.
Zakładaliśmy iż na każdym spotkaniu będzie od 10-15 osób. Już na etapie zawiązywania się grupy wielu z
chętnych deklarowało chęć pomocy ad hoc, w razie potrzeby. Większość z naszych członków to młode
rodziny, pracujące na zmiany – zatem trudno oczekiwać pełnej dyspozycyjności. Jednakże osoby te były i są
w kontakcie tele-mailowym, wg ich preferencji.
Spotkania prowadziła Barbara Łasińska, przy pomocy M. Snadnej oraz S. Piasnego
Kto był odbiorcą? Jaka ilość odbiorców brała udział w danym zadaniu?
Dorośli/seniorzy – 10 os
Mlodzież, dorośli/seniorzy - 12
Dorośli/seniorzy – 10 os
RAZEM 32 osoby
Nazwa zadania
Prelekcja pt. „ Świadomy obywatel – świadomy wybór ”
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Termin realizacji
25.06.2015 Konarzew
Przebieg realizacji, co się działo?
- Zakładano udział 30 osób, po 3-5 z każdej zaproszonej org. Tymczasem udział brało 1-2 osoby. Jednakże te
które skorzystały ze zaproszenia wzięły bardzo aktywny udział, zadawały mnóstwo pytań i wyniosły znaczną
wiedzę nt. różnych możliwości pozyskiwania śr. Na dział. Statutową. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się
odpłatna i Gospod działaność NGO. Poruszano tez status OPP oraz GRDPP. Prowadząca prelekcję Justyna
Ochedzan udzielała odpowiedzi na każde pytanie, zadeklarowała pomoc we wszelkich kwestiach związanych
z w/w tematami. W trakcie dyskusji trenerka dzieliła się swoim doświadczeniem oraz podawała przykłady
dobrych praktyk innych NGO z Wielkopolski.
Zebrani wypełniali ankiety w których określali problemy/trudności w swej działalności. Ich analiza pozwoli na
podjęcie konkretnych działań w celu ich realizacji, zgodnie z potrzebami
Kto był odbiorcą? Jaka ilość odbiorców brała udział w danym zadaniu?
Dorośli/seniorzy Konarzewa -2
Organ. Społ. Konarzewa – 2
Organ. Społeczne gm Zduny– 8
Samorząd – 3
Patron – 1
RAZEM - 16 osób
Nazwa zadania
Festyn „Smacznie, zdrowo, kolorowo”
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Termin realizacji
19.09.2015 Konarzew
Przebieg realizacji, co się działo?
Przygotowania do wydarzenia trwały od czerwca,. Zostali w nie właczeni członkowie, sympatycy,
zaprzyjaźnione NGO, instytucje partnerskie. Na początku zrobiono ilościowe zapotrzebowanie towarów,
wycenę zakupów oraz zebrano chętnych do przygotowania wypieków oraz przystawek. Opracowano grafikę,
kolportaż ulotek, plakatów oraz listę sponsorów. Wystosowano też pisma o pomoc techniczno-logistyczną. W
trakcie ostatniego spotkania potwierdzono wszelkie ustalenia oraz szczegółowy harmonogram działań 1820.09 wraz z odpowiedzialnymi za jego realizację osobami.
Wszystkie przygotowania przebiegały zgodnie z planem. W przygotowania i realizację włączyli się członkowie
, sympatycy „Razem dla Konarzewa” – młodzież, dorośli i seniorzy. Wyposażenia użyczyła Rada Sołecka oraz
KGW, w transporcie i rozstawianiu pomogli druhowie z OSP. Do pomocy włączyli się też wolontariusze z
SOSW.
Program artystyczny przygotował Kabaret BZIK, atrakcje plenerowe zapewnili : harcerze, Stowarzyszenie ,
personel medyczny oraz Konarzewska biblioteka. Stowarzyszenia „Pomóżmy sobie”. Kwestie wydawania
poczęstunku podzieliły między siebie nasze seniorki oraz koleżanki z „Motylka”.
Na wejściu młodzież wręczała każdemu uczestnikowi kotylion-imiennik, zatem nikt z uczestników nie był
anonimowy. Na wejściu przybyłym wręczane były ulotki informacyjne. Impreza była ubezpieczona, nie
odnotowano żadnego wypadku.
W grach, konkursach i zabawach brały udział zarówno dzieci jak i całe rodziny. Wszyscy biorący udział w nich
zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza Zdun oraz sponsorów prywatnych. Dzięki
udzielonym w miejscowym sklepie rabatom mogliśmy zakupić większą niż planowano ilość art. spożywczych.
Zaplecze lokalowo-techniczne udostępniła dyrekcja SOSW, placówki na której terenie odbywał się festyn.
W trakcie przerwy wystąpiły dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Konarzewie, TPD oraz nasze PUZZLE.
Na zakończenie akcji na ręce stowarzyszenia „Motylek” przekazaliśmy krzew berberysu, zwany Drzewkiem
Współpracy. Wielu z obecnych odpowiedziało na nasz apel o pomoc w uporządkowaniu terenu, co umożliwiło
nam oddanie terenu w tym samym dniu, a nie dnia następnego jak było w planie. Po zakończeniu akcji
wszyscy nasi dobroczyńcy oraz partnerzy otrzymali podziękowania za wsparcie inicjatywy lub pomoc w jego
organizacji. Prze kolejne dni słyszeliśmy pochlebne opinie mieszkańców wsi zarówno w kwestii pomysłu jak i
jego realizacji.
Za realizację zadania odpowiedzialni byli : B. Łasińska, M. Snadna, S. Piasny
Kto był odbiorcą? Jaka ilość odbiorców brała udział w danym zadaniu?
Odbiorcami byli mieszkańcy Konarzewa w wieku od dziecka do seniora. Szacowana wg wydanych imienników
liczba to 250 osób, przy czym mogło ich być około 300, gdyż część przyszła już po czasie przewidzianym na
witanie gości.
W przygotowania bezpośrednie zaangażowanych było 20 osób
Do pomocy włączyły się :
- Stowarzyszenie „Motylek”
KGW, OSP, Biblioteka w Konarzewie, Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej
Nazwa zadania
Warsztat dla wolontariuszy "Chcę działać"

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
55

Termin realizacji
03.10.-10.10.2015 Krotoszyn
Przebieg realizacji, co się działo?
Spotkanie warsztatowe planowane
dla naszej grupy miało odbyć się w dniu 02.10, w sali CKI w Krotoszynie – jako że tematyka idei wolontariatu,
obszarów działania oraz procedur i ram prawnych działania wolontariuszy to temat absolutnie nowy dla tej
grupy. Spotkanie z pozostałymi wolontariuszami było planowane na dzień 10.10.2015 , w dniu obchodów
jubileuszu X - lecia działania CWZK.
Jednakże w wyniku awarii sal
a konferencyjna w tym dniu sala CKI pozbawiona była energii elektrycznej co uniemożliwiło przeprowadzenie
planowanego spotkania. Trener miał bowiem w planie prezentację multimedialną, zachęcającą do
woluntarystycznego zaangażowania.
W tej sytuacji dokonaliśmy reorganizacji, o które
j telefonicznie przed planowanym wydarzeniem powiadomiliśmy natychmiast Centrum PISOP, po spotkaniu
zaś wysłaliśmy maila.
W wyniku reorganizacji w dniu 02.10 odbyło się spotkanie z opiekunami szkolnych klubów wolontariusza /
planowane na 03.10 /, zaś nasi wolontariusze zostali dołączeni do grupy szkoleniowej wolontariuszy CWZK w
dniu 03.10.
Niestety zmiana terminu planowanego spotkania z dnia na dzień miała wpływ na frekwencję – nie wszyscy
chętni dysponowali czasem następnego dnia. W tej sytuacji zamiast zgłoszonych wcześniej 20 osób udział
wzięło tylko 5 uczestników. Zakupione na spotkanie słodycze i napoje wykorzystaliśmy na spotkaniach w
dniach 03.10 i 10.10 - uznając iż lepszym rozwiązaniem jest zużycie ich przy tych okazjach , aniżeli
zostawienie ich na czas nieokreślony, ryzykując zepsuciem i wyrzuceniem.
Spotkanie przeprowadzone przez trenera, znawcę i pasjonata wolontariatu – Lucynę Roszak z LCW Pleszew.
==============
Udział w uroczystości był dla naszej młodzieży okazją do poczucia ducha wolontariatu przybyło ponad 100
wolontariuszy z różnych środowisk. Usłyszeli oni o wspólnych działaniach, dokonaniach – wiele się mówiło o
współpracy oraz współdziałaniu. Podsumowanie działań oraz wymiana dobrych praktyk doświadczonych
działaczy to dobry start dla naszej młodej grupy, która dopiero rozpoczyna przygodę z wolontariatem.
Spotkanie to było też okazją do zaprezentowania swego występu, jako że konarzewsy wolontariusze to
jednocześnie zespół wokalno-instrumentalny PUZZLE.
Kto był odbiorcą? Jaka ilość odbiorców brała udział w danym zadaniu?
7osób
==========
7osób
Nazwa zadania
Udział w konferencji " Fitness dla mózgu" , spotkanie integracyjne seniorów
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Termin realizacji
24.09.2015 Krotoszyn / 22.10.2015 Zduny
Przebieg realizacji, co się działo?
Już po raz XI PCPR w Krotoszynie wraz z krotoszyńskimi seniorami przygotował akcję pt. Senior z Inicjatywą.
W tegorocznych obchodach wzięliśmy udział i my. Częścią konferencji tematycznej było wystąpienie
dystrybutora urządzenia spełniającego funkcję TELE-OPIEKI. To niewielkie pudełeczko łączy opcję telefonu,
GPS i automatycznego wybierania wprowadzonych do systemu numerów . Urządzenie to jest bardzo
użyteczne w sprawowaniu zdalnej opieki nad osobą unieruchomioną w łóżku lub cierpiącą na zaburzenia
pamięci . W razie potrzeby mamy ulotki i kontakt przedstawiciela .Kolejnym punktem był wykład o
zapamiętywaniu, kojarzeniu, koncentracji – wszystko po to aby nasz mózg się nie rozleniwił. Gdy jest
zmuszany do wysiłku, dłużej i lepiej pracuje.
Ciekawym doświadczeniem dla nas był warsztat „Fitness dla mózgu” gdzie w praktyce przećwiczyliśmy
skojarzenia, koncentrację, zapamiętywanie. Niewiarygodne jak szybko można skojarzyć i zapamiętać długi
łańcuch wyrazów.
=============
Spotkanie w Zdanowskiej bibliotece początkowo było planowane w połowie października. Jednakże termin
uległ zmianie, ponieważ seniorzy ze Zdun uczestniczą w akcji e-Aktywacja Fundacji Orange. Spotkanie
interaktywne odbywało się 22.10.2015 i dyrekcja placówki połączyła to wydarzenie ze spotkaniem
towarzyskim przy kawie.
To pierwsze z cyklu spotkań, na które zostaliśmy zaproszeni. Dla naszych seniorów było to niezwykłe
doświadczenie, gdy za pomocą łączy można było na żywo porozmawiać z Krystyną Koftą. Wprowadzenie oraz
przebieg webinarium mówiło o tym jak małymi krokami, każdego dnia można realizować swoje pasje i
marzenia. To zachęta do seniorów by nie porzucali swoich pasji, marzeń odłożonych kiedyś na bok. Właśnie
teraz jest czas na to by do nich wrócić. Jeżeli się bardzo chce to jest możliwe połączenie obowiązków
rodzinnych ze samorealizacją. Taką postawą dajemy dobry przykład młodemu pokoleniu, aby nie ograniczało
się tylko do aktywności zawodowej, ale umieli znaleźć swoje miejsce i czas w zabieganym życiu.
Kto był odbiorcą? Jaka ilość odbiorców brała udział w danym zadaniu?
7 osób
=========
3 osoby
Nazwa zadania
Spotkanie podsumowujące projekt
Termin realizacji
22.10.2015 27.10.2015 Konarzew
Przebieg realizacji, co się działo?
Spotkanie odbyło się w 2 terminach:
- Dla członków i mieszkańców
- dla NGO i samorządu. Niemożłiwe było uzgodnienie jednego , wspólnego pasującego wszystkim terminu.
Pomimo takiego rozwiązania frekwencja nie była taka, jaką deklarowano w trakcie zapraszania. Jednakże w
tym skromnym gronie byli przedstawiciele prawie wszystkich działających grup i organizacji.
Omówiono realizację projektu w odniesieniu do planów, wyrażając tutaj zadowolenie iż wszystkie działania
odbyły się zgodnie z planem, cieszyły się zainteresowaniem odbiorców, posłużyły do nawiązania nowych
kontaktów oraz są źródłem doświadczenia i wiedzy praktycznej na przyszłość.
Omówiono też ramowy plan działania stowarzyszenia na rok 2016. Planując wydarzenia złożyliśmy propozycję
wspólnej ich realizacji. Na deklarację współpracy przyjdzie nam jeszcze poczekać, gdyż nie wszystkie
zaproszone do współpracy grupy/ organizacje nie były obecne.
Kto był odbiorcą? Jaka ilość odbiorców brała udział w danym zadaniu?
- Razem dla Konarzewa- 8 os.
- Stow. ‘Motylek” - 1 osoba
- Urząd Miejski Zduny – 3 os..
- Razem dla Konarzewa – 4 os
7. Jakie są efekty realizacji zadania?
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Efekt

Wskaźnik (osiągnięta liczba)

Sposób udokumentowania

1. 1. Zwiększenie zaangażowania
lokalnej społeczności w życie wsi

30 osób

Listy obecności, zdjęcia

2. 2. Wzrost integracji społecznej,
sąsiedzkiej i pokoleniowej

30 osób

Lista obecności, zdjęcia

3. 3. Wypracowanie nowego
modelu komunikacji i współpracy
między mieszkańcami

30 osób

Ankieta, wypracowany 1 plan
komunikacji i współpracy

4. 4. Podniesienie gotowości do
wyjścia z domu, robienia
pożytecznego działania dla siebie
i innych

30 osób

Ankieta, listy obecności

5. 5. Powstanie klubu seniora i
klubu wolontariusza

2 kluby / 20 osób

Lista obecności członków

OBLIGATORYJNIE - Wzrost
aktywności obywateli tj.
zaangażowania w działania na
rzecz społeczności lokalnej,
rozwiązywanie lokalnych
problemów.

30 zaangażowanych
mieszkańców - największym
działaniem projektowym,
angażującym wszystkie grupy
mieszkańców oraz organizacje
działające lokalnie było
przygotowanie festynu, jako
wydarzenie integrujące
mieszkańców społecznie,
międzysąsiedzko i
międzypokoleniowo. Już na
pierwszym spotkaniu w dn. 09.06
grupy i organizacje działające w
Konarzewie zostały zapoznane z
projektem i poproszone o
włączenie się w jego realizację.
We wrześniu do wszystkich
zostały skierowane pisma z
prośba o wsparcie naszej
inicjatywt. W/w pozytywnie
ustosunkowały się do prośby i w
określonych obszarach włączyły
się w organizację. - liczba
zaktywizowanych,
zaangażowanych obywateli (osób,
które wspierały realizację projektu,
wykonywały zadania w projekcie)

Lista obecności członków i sympatyków zdjęcia
Informacja na profilu fb
http://www.facebook.com/Razem.Dla.Konarzewa
oraz stronie WWW miasta http://zduny.pl/ oraz
lokalnej prasie : Rzecz Krotoszyńska Kurier
Zdunowski

8. Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji w życie
publiczne.
Proszę uzasadnić w jakim stopniu prowadzone działania wpisywały się w cele FIO i angażowały
przedstawicieli społeczności lokalnej, wolontariuszy, Partnerów? Proszę szczegółowo opisać.
Wg naszej opinii działania projektowe wpisały się w cele FIO. Poprzez realizację naszego projektu
nastąpił wzrost liczby mieszkańców włączonych się w działania społeczne i obywatelskie na rzecz
Konarzewa oraz Gminy Zduny Zaangażowanie społeczności lokalnej polegało nie tylko na uczestnictwie
w zaplanowanych przez nas działaniach, ale również na pomocy w ich organizacji oraz współpracy przy
ich realizacji Również partnerzy projektu chętnie angażowali się w dodatkowe działania projektowe,
docenili naszą prace i zapewnili o dalszym wsparciu społeczno-obywatelskich inicjatyw.
W tym przypadku :
- wolontariusze / młodzież i seniorzy / wnieśli dodatkowy wkład osobowy do projektu
- partnerzy / instytucje / wsparły nas organizacyjnie a także finansowo
- partnerzy / organizacje / - wsparły rzeczowo poprzez użyczenie wyposażenia i osobowo, pomagając w
instalacji urządzeń. Członkowie tych organizacji, seniorzy, wolontariusze to jednocześnie mieszkańcy
wsi.
Wszystkie grupy, organizacje oraz instytucje które udzieliły rzeczowo-finansowo-osobowego wsparcia w
naszym działaniu otrzymały podziękowania.
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9. W jaki sposób działania będą kontynuowane? Proszę szczegółowo opisać.
Czy projekt będzie kontynuowany? Proszę opisać planowane działania, kolejne projekty?
Już po złożeniu wniosku zostaliśmy zarejestrowani w KRS jako stowarzyszenie. Zakładamy kontynuację
projektu już jako Młoda Organizacja Pozarządowa. Jednym z naszych założeń projektowych będzie
dalsza aktywizacja, pogłębianie zaangażowania mieszkańców w życie społeczne, promocja inicjatyw
obywatelskich. Poprzez naszą wole współdziałania, aktywność wolontariuszy i seniorów, promocję
naszego działania będziemy dążyć do powolnego, ale stałego włączania się do współdziałania na rzecz
naszej wsi oraz proces konsultacji, partycypacji. Działaniem będziemy przekonywać bierne organizacje
oraz mieszkańców do naszych poczynań. Mamy nadzieje, że nastawienie na konsultowanie z nimi
naszych , ich pomysłów zakończonych sukcesem przekonana ich do zmiany postawy na aktywna. Czując
że mają coś do powiedzenia, że są wysłuchiwani stopniowo będą angażować się we wspólne inicjatywy i
z czasem nasze motto "Razem możemy więcej" będzie naszym wspólnym.
Będziemy też dążyć aby deklaracja partnerstwa między JST a NGO oraz pozostałymi instytucjami została
sformalizowana . Będziemy pisać projekty pozwalające na organizację akcji dla dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów we współpracy bądź partnerstwie z organizacjami oraz instytucjami gminy Zduny i
Krotoszyn.
10. Co jest największym sukcesem projektu?
Dzięki realizacji projektu udało się poznać ze sobą ludzi z różnych krańców wsi, w różnym wieku oraz z
różnych grup społecznych. To stosunkowo niewielka liczba osób, która jednakże może nadal udzielać się
w swoich kręgach i lokalizacji. Większość z nich to ludzie młodzi 30-40 lat, mający świadomość wagi i
potrzeby współdziałania, tworzenia i realizacji projektów. Mimo iż nie wszyscy brali udział w spotkaniach,
to jednak pozostawali w kontakcie mailowym, deklarowali swoją pomoc, wywiązali się z obietnic; służą
radą, podpowiedzią oraz kontaktami, z których warto skorzystać w codziennym, projektowo-społecznym
działaniu.
Konarzewscy seniorzy większości niechętni są wyjściu z domu, nawiązywaniu nowych znajomości.
Kilkuosobowa grupa właczyła się jednak w proponowane działania i dzięki temu skorzystała z możliwości
uczestnictwa w życiu społecznym i towarzyskim.
W wyniku uczestnictwa w innych akcjach , nawiązanych znajomości samorzutnie organizuje sobie
spotkania towarzyskie w bibliotece. Efektem tych spotkań i rozmów są ich pomysły na działania dla tej
grupy wiekowej.
Osoby, które zaczęły się udzielać są jednocześnie wolontariuszami starszymi. Również dzięki naszym
spotkaniom, działaniom informacyjnym grupa młodzieży poznała się i założyła zespół wokalnoinstrumentalny. Członkowie zespołu PUZZLE to jednocześnie wolontariusze młodsi, którzy także
korzystają z naszych kontaktów z innymi organizacjami.
Lokalne organizacje uczestniczące w czerwcowym spotkaniu przekazały otrzymane informacje do
pozostałych NGO w gminie.. W efekcie ich zainteresowania zorganizowaliśmy kolejne spotkanie poza
projektowe dla chętnych. W rezultacie tych spotkań 4 listopada zbierają się organizacje pozarządowe
gminy Zduny w celu powołania GRDPP. Również jako sukces należy uznać decyzję 2 grup nieformalnych,
które w wyniku uczestnictwa w spotkaniu przez nas organizowanym / KGW Bestwin / lub w wyniku
przekazu informacji / KG Zduny / podjęły decyzję o stowarzyszeniu. Opracowując statut korzystają z
naszej pomocy oraz naszych kontaktów.
.
11. Co sprawiło największą trudność podczas realizacji projektu?
Miejscowe Rada Sołecka, KGW, OSP zdają się postrzegać nas jako konkurencję a nie partnerów. Działają
w tej społeczności od lat, zatem nie czują potrzeby współpracy z nami , nie potrzebują nas do swoich
działań. Do tej pory w/w działały raczej wśród swoich członków lub między im podobnym w gminie.
Dlatego też tak forma nastawiona na ogół społeczeństwa jest czymś nowym i potrzeba czasu, by się z
taką formą działania oswoić, wprowadzić na stałe w sposób działania. Co prawda włączyły się w
deklarowaną pomoc przy festynie , ale wyczuwalna jest z ich strona rezerwa i brak chęci współpracy z
nami. Informujemy o działaniach, zapraszamy na nasze spotkania - chcieliśmy także porozmawiać o
naszym planie pracy i współpracy na 2016 rok na spotkaniu 27.10; . Jednakże nie było przedstawicieli
żadnej z tych grup. Ponowimy prośbę pod koniec listopada, zanim rozpoczniemy przygotowania do
kolejnej akcji.
2.
Podobnie też mieszkańcy – nieprzywykli że się coś dzieje na większą skalę, dla wszystkich.
Czymś nowym jest to że się nie tylko organizuje, ale zasięga ich opinii – co, jak, kiedy ? Zatem wszystkie
strony potrzebują czasu. Tak naprawdę kontynuacja działań zapowiedzianych lub podanych w ich
sugestiach będzie miarą naszej wiarygodności społecznej. Zmiana ludzkiej mentalności to proces
długotrwały, niełatwy.
3.
Większą niż zakładano trudność stanowi gotowość ludzi do działania w sformalizowanych
strukturach. Są chętni do działania, do uczestnictwa w sposób akcyjno-zadaniowy, nieformalnie. Ludzie
niechętnie chcą tworzyć kluby, być oficjalnymi członkami. Dotyczy to zarówno sympatyków naszej
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organizacji jak i seniorów. W tej sytuacji rozsądne wydaje się skupienie naszych aktywnych seniorów
wokół seniorów ze Zdun i poprzez wspólne uczestnictwo w akcjach u nich i u nas zachęcić ich do
stworzenia własnego klubu. Podobnie wolontariusze – mało zasadne jest utworzenie 5-8 osobowego
składu, skoro na terenie Zdun i okolicy są 2-3podobne kilku osobowe zespoły. Jesteśmy po wstępnej
rozmowie z nimi i skłonni jesteśmy utworzyć lokalny , kilkunasto osobowy zespół wolontariuszy,
docelowo działający w strukturach CWZK. Tym sposobem potencjał aktywności i zaangażowania zostanie
wykorzystany .
W pracy z tak zróżnicowaną wiekowo i społecznie grupą mieszkańców trudno jest znaleźć jedną ,
odpowiadającą porę na spotkania , zwłaszcza ze z ich zakończeniem należy się zmieścić w godzinach
pracy miejscowej biblioteki. Godzina zebrania przekłada się bowiem na frekwencję w nich.

Część III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1. Zestawienie ogólne
Koszt całkowity Projektu

6 510,00 zł (sześć tysięcy pięćset dziesięć zł)

Kwota wydatkowanej Mikrodotacji

5 000,00 zł (pięć tysięcy zł)

Kwota wkładu własnego - finansowego

0,00 zł (zero zł)

Kwota wkładu własnego - osobowego

1 510,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziesięć zł)

OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FINANSOWE.
2. Wkład własny
a. Z jakich źródeł pozyskano wkład własny finansowy? (dotyczy Młodych Organizacji Pozarządowych)
nie dotyczy
b. Jakie zasoby osobowe zostały zaangażowane przez Oferenta, celem wniesienia wkładu własnego osobowego do projektu?
Liczba
jednostek
pracy

Wycena
(koszt)
jednostki
pracy

Sposób
udokumentowania
pracy

Funkcja/Stanowisko
w Projekcie

Rodzaj
jednostki
pracy, np.
godzina, dzień

Suma

Barbara
Łasińska koordynator
projektu,
tematyka
społecznoobywatelska

godzina

25

20,00 zł

500,00 zł

porozumienie
wolontariackie,
karta pracy
wolontariusza

Magdalena
Snadna obsługa
festynu gry i
konkursy dla
dzieci, wspólna
realizacja
zadań

godzina

20

20,00 zł

400,00 zł

porozumienie
wolontariackie,
karta pracy
wolontariusza

Sławomir
Piasny obsługa
technicznalogistyczna,
wspólna
realizacja
zadań

godzina

20

20,00 zł

400,00 zł

porozumienie
wolontariackie,
karta pracy
wolontariusza
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Emilia
Swendracka kącik malucha
na festynie,
przygotowanie
i analiza ankiet

godzina

10

7,00 zł

70,00 zł

porozumienie
wolontariackie,
karta pracy
wolontariusza

Piotr Kaszub pomoc
technicznologistyczna

godzina

5

7,00 zł

35,00 zł

porozumienie
wolontariackie,
karta pracy
wolontariusza

Bartłomiej
Koniecznydekoracje,
kolportaz

godzina

3

7,00 zł

21,00 zł

porozumienie
wolontariackie,
karta pracy
wolontariusza

Karolina
Krakowskadekoracje,
kolportaz

godzina

3

7,00 zł

21,00 zł

porozumienie
wolontariackie,
karta pracy
wolontariusza

Weronika
Drożyńskadekoracje,
kolportaz

godzina

3

7,00 zł

21,00 zł

porozumienie
wolontariackie,
karta pracy
wolontariusza

Wiktoria
Trawińskadekoracje,
kolportaz

godzina

3

7,00 zł

21,00 zł

porozumienie
wolontariackie,
karta pracy
wolontariusza

Monika
Skrzypczakdekoracje,
kolportaz

godzina

3

7,00 zł

21,00 zł

porozumienie
wolontariackie,
karta pracy
wolontariusza

Łącznie wkład
osobowy:

1 510,00 zł

3. Wyposażenie
Zakupione wyposażenie

Kto i gdzie będzie nim
dysponował?

Kto i gdzie będzie je
przechowywał?

4. Proszę o zacytowanie zapisu z polityki rachunkowości określającego wartość początkową środka
trwałego.
nie dotyczy

Część IV. Dodatkowe informacje
1. Inne uwagi/wyjaśnienia ważne dla prawidłowego rozliczenia projektu.
1. Spotkania seniorów - uczestniczyliśmy w nich gościnnie, na zaproszenie innych organizacji / instytucji
- zatem nie ma z tych spotkań naszych list obecności
2. Warsztaty dla wolontariuszy - udział młodzieży bez oświadczeń/ zgody rodziców - zgoda na
uczestnictwo w oparciu o porozumienia podpisane między CWZK a szkolnymi klubami wolontariackimi.
Wolontariusze z Konarzewa w oparciu o porozumienia wolontariackie - zgoda na działania projektowe.
Załączniki
Oświadczam(-y), że:
1) od daty zawarcia umowy dofinansowania nie zmienił się status prawny Wykonawcy/Patrona;
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym;
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3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały
dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu dokumentów finansowych zostały faktycznie poniesione;
5) w zakresie związanym konkursem Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby,
których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Imię i nazwisko

Podpis Przedstawiciela
Oferenta

Barbara Łasińska
Aleksandra Opalińska
Magdalena
Głowienkowska

Pieczęć Patrona (jeśli posiada)
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ROZLICZENIE FINANSOWE
rodzaj kosztu (zgodnie
z budżetem Oferty)

kwota
wydatku
wskazana
w budżecie
Oferty

rodzaj i
numer
dokumentu
potwierdzającego koszt

numer w
ewidencji
księgowej

data
wystawienia

data zapłaty

nazwa/opis poniesionego
kosztu

kwota
brutto/netto
(zł)

z tego
ze środków
mikrodotacji
(zł)

z tego
z tego
ze środków wkład
własnych
osobowy
finansowych
(zł)

UWAGI

KOSZTY BEZPOŚREDNIE
ZADANIE 1. (Spotkanie informacyjne z lokalnym samorządem oraz partnerami społecznymi.)
Organizacja spotkania
informacyjnego

120,00
zł

karta
aktywności
pracy
wolontariusza

120,00
zł

karta
aktywności
pracy
wolontariusza

RZP18

09-06-2015

09-06-2015

mat. informacyjne,
organizacja spotkania,
dokumentacja

120,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

120,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

200,00
zł

ZADANIE 2. (Spotkanie organizacyjne z mieszkańcami dotyczące realizacji projektu. )
Organizacja spotkania
organizacyjnego

RZP18

15-06-2015

09-09-2015

organizacja spotkania,
dokumentacja

200,00
zł

ZADANIE 3. (Prelekcja pt. „ Świadomy obywatel – świadomy wybór ” )
Artykuły spożywcze

150,00
zł

Faktura
VAT
12/kw/2015

RZP1

24-06-2015

02-07-2015

Poczęstunek dla
uczestników prelekcji
Świadomy obwatel świadomy wybór

150,00
zł

150,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

Mat. szkoleniowe

500,00
zł

Faktura
76/15

RZP2

24-06-2024

02-07-2015

Druk materiałów
szkoleniowych dla
uczestników prelekcji
Świadomy obywatel świadomy wybór

500,61
zł

500,61
zł

0,00 zł

0,00 zł

Trener

400,00
zł

Rachunek do
umowy o dzieło
SKCP/U/3/2015

RZP3

25-06-2015

23-07-2015

Wynagrodzenie
trenera, dot. prelekcji
Świadomy obywatelświadomy wybór

400,00
zł

400,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

Artykuły spożywcze

150,00
zł

Faktura Nr
FPO1952/10/15

RZP13

01-10-2015

16-11-2015

Poczęstunek dla
uczestników
warsztatów dla
wolontariuszy Chcę
działać

146,54
zł

146,54
zł

0,00 zł

0,00 zł
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Organizacja szkolenia

240,00
zł

karta
aktywności
pracy
wolontariusza

RZP18

25-06-2015

25-06-2015

przyg. materiałów
szkoleniowych,
organizacja spotkania,
dokumentacja

80,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

80,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

200,00
zł

200,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

22,47 zł

22,47 zł

0,00 zł

0,00 zł

298,93
zł

298,93
zł

0,00 zł

0,00 zł

27,72 zł

27,72 zł

0,00 zł

0,00 zł

ZADANIE 4. (Festyn „Smacznie, zdrowo, kolorowo”)
Art. papiernicze

100,00
zł

Faktura
FS11282/15

RZP4

29-06-2015

02-07-2015

Materiały biurowe

Ulotki 2-stronne druk,
kolorowe

200,00
zł

Faktura nr
00001/2015

RZP5

14-09-2015

29-09-2015

Ulotki stowarzyszenia

Art. papiernicze

100,00
zł

Faktura
FS16699/15

RZP6

18-09-2015

29-09-2015

Materiały biurowe
potrzebne do
przeprowadzenia
festynu "Smacznie,
zdrowo, kolorowo"

Naczynia jednorazowe,
środki czystości

300,00
zł

Faktura
15/FV013965

RZP7

18-09-2015

29-09-2015

Nacznia
jednorazowego użytku
wykorzystane podczas
festynu "Smacznie,
zdrowo, kolorowo"

Art. papiernicze

100,00
zł

Faktura
VAT nr
2524/0/15

RZP8

18-09-2015

02-10-2015

Materiały biurowe
wykorzystane w
związku z festynem
"Smacznie, zdrowo,
kolorowo"

Ubezpieczenie imprezy

300,00
zł

Polisa Nr
1009050084

RZP9

16-09-2015

18-09-2015

Ubezpieczenie festunu
"Smacznie, zdrowo,
kolorowo"

301,75
zł

301,75
zł

0,00 zł

0,00 zł

Animator zabaw
dziecięcych animator
zabaw dziecięcych
Animator zabaw
dziecięcych

450,00
zł

Rachunek
Nr
37/2015

RZP10

19-09-2015

29-09-2015

Wynagrodzenie
animatora podczas
festynu Smacznie,
zdrowo, kolorowo

450,00
zł

450,00
zł

0,00 zł

0,00 zł
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Artykuły spożywcze

800,00
zł

Faktura
VAT Nr
16/kw/2015

RZP11

19-09-2015

29-09-2015

Poczęstunek dla
uczestników festynu
Smacznie zdrowo,
kolorowo

800,00
zł

800,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

Gabinety pod chmurką

300,00
zł

Faktura
Nr
2/2015

RZP17

07-10-2015

14-10-2015

sługi zdrowotne
świadczone podczas
festynu Smacznie,
zdrowo, kolorowo

300,00
zł

300,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

Organizacja festynu

440,00
zł

karta
aktywności
pracy
wolontariusza

RZP18

19-09-2015

19-09-2015

planowanie,
przygotowanie,
organizacja
wydarzenia,
porządkowanie terenu,
materiały informacyjne

861,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

861,00
zł

ZADANIE 5. (Warsztat dla wolontariuszy "Chcę działać")
Mat. szkoleniowe
(notes+długopis)

500,00
zł

Faktura
128/15

RZP12

28-09-2015

16-11-2015

Materiały szkoleniowe
dla uczestników
warsztatów dla
wolontariuszy Chcę
działać

500,61
zł

500,61
zł

0,00 zł

0,00 zł

Artykuły spożywcze

150,00
zł

Faktura
Nr
25/Ra/2015

RZP14

02-10-2015

02-10-2015

Poczęstunek dla
uczestników
warsztatów dla
wolontariuszy Chce
działać

1,37 zł

1,37 zł

0,00 zł

0,00 zł

Trener

400,00
zł

Rachunek
do umowy
o dzieło

RZP15

02-10-2015

15-10-2015

Wynagrodzenie dla
trenera warsztatów dla
wolontariuszy Chcę
działać

400,00
zł

400,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

Organizacja warsztatu
dla wolontariuszy

120,00
zł

karta
aktywności
pracy
wolontariusza

RZP18

03-10-2015

10-10-2015

przygotowanie mat.
szkoleniowych, udział
w spotkaniu
jubileuszowym

40,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

40,00 zł

ZADANIE 6. (Udział w konferencji " Fitness dla mózgu" , spotkanie integracyjne seniorów)
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Organizacja akcji
Aktywny senior

120,00
zł

karta
aktywności
pracy
wolontariusza

120,00
zł

karta
aktywności
pracy
wolontariusza

RZP18

24-09-2015

22-10-2015

udział w kondferencji,
spotkaniu towarzyskim,
wspólorganizacja
spotkania,
dokumentacja

95,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

95,00 zł

114,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

114,00
zł

6 060,00
zł

4 550,00
zł

0,00 zł

1 510,00
zł

ZADANIE 7. (Spotkanie podsumowujące projekt)
Organizacja spotkania
podsumowującego

RZP18

27-10-2015

27-10-2015

organizacja spotkania,
dokumentacja

SUMA
KOSZTY OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ
Obsługa księgowa

450,00
zł

Rachunek do
umowy o dzieło
SKCP/U/6/2016

Obsługa księgowa

450,00
zł

Rachunek do
umowy o dzieło
SKCP/U/6/2016

SUMA

RZP16

30-10-2015

30-10-2015

obsługa księgowa
projektu Aktywny
Konarzew

425,00
zł / 0,00
zł

425,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

RZP16

30-10-2015

16-11-2015

obsługa księgowa

25,00 zł
/ 0,00 zł

25,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

450,00
zł

450,00
zł

0,00 zł

0,00 zł

SUMA
WYDATKÓW

w tym z
mikrodotacji

6 510,00
zł

5 000,00
zł

0,00 zł

1 510,00
zł

100%

76,80%

0,00%

23,20%

w tym z
wkładu
własnego
finansowego

w tym z
wkładu
własnego
osobowego
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