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UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - JESIENNA PORA
CZASEM DLA SENIORA

POUCZENIE co do sposobu wypełniania sprawozdania:
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych 
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego*/innej ewidencji*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą 
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego */innej ewidencji*".

I. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania

1. Nazwa zleceniobiorcy
Stowarzyszenie „RAZEM DLA KONARZEWA" 

ul. Baszkowska 83, Konarzew
2. Numer Krajowego Rejestru 
Sądowego*/innej ewidencji*1*

KRS 0000554730

3. Tytuł zadania publicznego JESIENNA PORA CZASEM DLA SENIORA

4. Data zawarcia umowy i numer umowy 
{jeżeli występuje)

15 WRZEŚNIA 2016, SEK.525.5.2016

5. Termin realizacji zadania publicznego2*
Data 01.10.2016 Data 10.11.2016 
rozpoczęcia zakończenia

II. Opis wykonania zadania publicznego

1. Opis wykonanego zadania publicznego wraz ze wskazaniem, w szczególności osiągniętego celu oraz miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz wykorzystanego wkładu osobowego lub rzeczowego_________________________

Tydzień Seniora w gminie Zduny trwał w okresie 01-08.10.2016 i obejmował cykl różnorodnych spotkań 

zorganizowanych w Konarzewie i Zdunach. W spotkaniach wzięło udział 30 seniorów, mniej niż 

zakładano w projekcie. Nie udało się zorganizować jednej z wycieczek. Przyczyną takiego stanu rzeczy 

były inne 2 wycieczki organizowane w tym dniu dla seniorów. O fakcie tym sami seniorzy nie wspomnieli 

na etapie planowania i ustalania harmonogramu projektu. Wskazuje to na konieczność poprawy 

komunikacji i wymiany informacji, chociażby za pomocą e-kalendarza. Tym niemniej osoby , które 

wzięły udział wyrazili swoje zadowolenie i gotowość do wzięcia udziału w kolejnej edycji w roku 2017.

Dla seniorów i wspólnie z nimi zostały przygotowane i przeprowadzone : Spotkania Międzypokoleniowe, 

Spotkanie ze seniorami z Krotoszyna, Turniej Bowlingowy o Puchar Burmistrza, Zdunowskie Karty 

Historii oraz wycieczka do Trzebnicy i zwiedzanie Muzeum Ludowego w Marcinowie.

11 Jeżeli zleceniobiorca jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, proszę wskazać numer Krajowego Rejestru 
Sądowego. Jeżeli zleceniobiorca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, proszę o wskazanie innego właściwego 
rejestru lub ewidencji oraz podanie numeru nadanego w tym rejestrze lub ewidencji, jeżeli został nadany.

2* Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Spotkanie ze seniorami z Krotoszyna, Turniej oraz poczęstunek na nie przygotowali sami seniorzy z 

produktów zakupionych nich. Pokryli również koszt wstępu do Muzeum w Marcinowie.

2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego

Przygotowując projekt organizatorom przyświecała idea zaktywizowania seniorów spoza Zdun, 

zwłaszcza tych którzy na co dzień nie przynależą do żadnego klubu, nie korzystają ze zorganizowanej 

formy spędzenia wolnego czasu.

W tym wydaniu z możliwości tej skorzystali seniorzy z Konarzewa. Brak udziału z pozostałych wiosek 

wskazuje na to, iż należy wypracować skuteczny sposób docierania do nich z informacją, wyłonić 2-3 

osobowy zespół będący łącznikiem między organizatorem a seniorami danej wioski.

Osoby które uczestniczyły w spotkaniach miały okazję zaprezentować gry, zabawy, piosenki swojego 

dzieciństwa oraz młodości. Jednocześni oni poznali twórczość i zainteresowania młodego pokolenia, w 

tym także osób niepełnosprawnych. Połączeniem obu światów było czytanie bajek połączone z ich 

rozpoznawaniem. W trakcie spotkania wspólne pląsy i tańce, będące jednocześnie dobrym sposobem na 

aktywność ruchową.

Dzięki spotkaniu ze seniorami z Krotoszyna zaznajomili się z ich formami pracy, sukcesami i 

niepowodzeniami. Korzystając z obecności Burmistrza Zdun oraz dyrektora PCPR dowiedzieli się o 

planach i możliwościach realizacji zamierzeń samorządów lokalnych dla seniorów. Współzawodnictwo 

Turniejowe wyzwoliło pokłady emocji, energii oraz zaktywizowało ruchowo.

Dla odmiany Zdunowskie Karty Historii dostarczyły wiedzy o powstaniu miasta, jego właścicielach oraz 

rozwoju na przestrzeni wieków. Kontynuacją i podsumowaniem zdobytej wiedzy była wycieczka do 

Trzebnicy. Osoba św. Jadwigi oraz Bolesława Pobożnego przewija się bowiem w historii Zdun.

Wizyta w Muzeum Ludowym, podziwiane bogatej kolekcji eksponatów wywołała u zwiedzających 

wspomnienia młodości, sceny z życia codziennego.

Uwieńczeniem dnia była biesiada ludowa. Ulubione piosenki, przygrywanie na akordeonie przez 

gospodarza muzyczna zgaduj-zgadula, to elementy ulubione przez seniorów.

Tegoroczna edycja była kontynuacją podobnej, jednodniowego wydarzenia w 2015. Mimo że grupa 

odbiorców była z w/w względów mniej liczna , tym niemniej osoby biorące udział w tym wydaniu 

wyraziły zadowolenie z uczestnictwa, formy oraz rozmaitości. Bogatsi o doświadczenie informacyjno- 

promocyjne dołożymy starań, aby w 2017 nie powtórzyć tego samego. Z opinii uczestników wynika, że 

chcą aby kontynuować taką inicjatywę , dedykowaną specjalnie im.

2



III. Zestawienie wydatków (w przypadku większej liczby wydatków istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Nazwa wydatku Numer
dokumentu
księgowego

Data
wystawienia
dokumentu
księgowego

Łączna
kwota

wydatku

Wydatek 
poniesiony 

z dotacji
(zł)

Wydatek 
poniesiony 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego

(zł)

Data
zapłaty

1
Wyżywienie,
Napoje, art. spożywcze

743/10289
/2016

04.10.2016 198,03 198,03 0,00 06.10.2
016

2
Materiały biurowe, 
papiernicze

1399/10/2
016

04.10.2016 100,00 100,00 0,00

3
Reklama -  plakietki 
okolicznościowe

154/16 06.10.2016 250,00 250,00 0,00 06.10.2
016

4
Wynajem lokalu na turniej 
bowlingowy

FS 39/2016 06.10.2016 100,00 100,00 0,00 06.10.2
016

5
Naczynia jednorazowe, 
środki czystości

70/K-w/
2016

07.10.2016 200,00 200,00 0,00 07.10.2
016

6
Wyżywienie,
Napoje, art. spożywcze

69/K-w/
2016

07.10.2016 201,97 201,97 0,00 07.10.2
016

7
Ubezpieczenie Polisa nr 

101496077 
8

07.10.2016 100,00 100,00 0,00 07.10.2
016

8
Transport 80/10/201

6
10.10.2016 950,00 950,00 0,00 11.10.2

016

9

Wynagrodzenie prelegent Rachunek 
nr 1/2016 
do umowy 
o dzieło z 
dnia
03.10.2016

07.10.2016 150,00 150,00 0,00 07.10.2
016

10

Wynagrodzenie-
koordynator

Rachunek 
1/2016/AS 
do umowy 
zlecenie z 
dnia
01.10.2016

07.10.2016 200,00 200,00 0,00 07.10.2
016

11

Wynagrodzenie -księgowa Rachunek 
2/2016/AS 
do umowy 
zlecenie z 
dnia
01.10.2016

07.10.2016 150,00 150,00 0,00 07.10.2
016

12
Wyżywienie, Napoje, 

Art. spożywcze
68/K-w/
2016

05.10.2016 200,00 0,00 200,0 05.10.2
016

RAZEM 2800,00 2600,00 200,00

3



Oświadczam(-y), że:
1) zadanie publiczne zostało zrealizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego zleceniobiorcy;
2) wszyst^e ppj^ąnew sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

IMJOLĄJCONARZEWA"

MĘ..............
__ Stowarzyszenie

<=2y 'r , > ,  i ^  “RAZEM DLA kONABZEWA”
..... ..................................... „i. B z o w s k a  63. Konaraw.
(podpis osoby upoważnionej /  63-700 Krotoszyn,
lub podpisy osób upoważnionych te!. 62 722 Dii 97, 506 56S 551
do składania oświadczeń woli w imieniu NIP sz iia M -ia s  361354764
zleceniobiorcy)

Data C % ' 4 l y Ą O l G .....
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