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UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZAGI
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 */mnej-ewidencji*".

i. Podstaw ow e inform acje dotyczące spraw ozdania

Stowarzyszenie „RAZEM DLA KONARZEWA"
ul. Baszkowska 83, Konarzew
KRS 0000554730

1. Nazwa zleceniobiorcy
2. Numer Krajowego Rejestru
Sądowego*/innej ewidencji*1’

WSPÓLNY POMYSŁ - WSPÓLNE DZIAŁANIE - WSPÓLNY SUKCES

3. Tytuł zadania publicznego

12 lipca 2016, SEK.525.3.2016

4. Data zawarcia umowy i numer umowy
(jeżeli występuje)
5. Termin realizacji zadania publicznego2’

Data
rozpoczęcia

08.06.2016

Data
zakończenia

30.09.2016

II. Opis w ykonania 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_________________________

W okresie od 05 maja do 30 września stowarzyszenie realizowało projekt pn. WSPÓLNY POMYSŁ WSPÓLNE DZIAŁANIE -

WSPÓLNY SUKCES,

dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich. Jako zadanie wielopłaszczyznowe przekraczało nasze możliwości oraz otrzymanej
mikrodotacji. Pierwszym elementem było opracowanie planu rozwoju organizacji . Drugim zaś
elementem projektu były zagadnienia konsultacji społecznych jako narzędzia dialogu obywatelskiego.
Mając na względzie troskę samorządu o działające lokalnie organizacje pozarządowe , ich rozwój oraz
podnoszenie kompetencji ich członków oraz podnoszenie świadomości obywatelskiej wśród
mieszkańców i działaczy społecznych gminy Zduny wpisaliśmy pracę trenerów w harmonogram i
kosztorys zadania. Wnioskowany grant jest częścią projektu opiewającego na 5.000,00 zł.
Projekt pisany był na rozwój młodej organizacji pozarządowej co automatycznie nakładało obowiązek
opracowania strategii rozwoju.

1! 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.

1

Do tego niezbędna była analiza SWOT oraz określenie celów operacyjnych. Część zadań stanowiących
bazę do opracowania dokumentu wypracowaliśmy sami.

Ich uporządkowanie, selekcja oraz

opracowanie odbywało się pod okiem i z pomocą trenera. On sam część tego zadania wykonał jako
wolontariusz, jednakże ostateczne dopracowania założeń , drzewo problemów , plan komunikacji ,
monitoring i ewaluacja to bardziej złożone elementy, zatem postanowiliśmy je opłacić.
W okresie od maja do września w opracowaniu strategii, wzięło czynny udział 25 osób - członków
stowarzyszenia oraz sympatyków, na co dzień wspierających nasze działania. Spotkania odbywały się w
Konarzewie : w bibliotece oraz Sali Wiejskiej. Na potrzeby spotkań wykorzystaliśmy zakupione z dotacji
FIO wyposażenie : rzutnik, tablicę flipchartową, roll-up oraz materiały promocyjne
Drugi element dedykowany mieszkańcom Konarzewa oraz gminy Zduny skupił 45 osób , z czego 25
wzięło udział w AKCJA KONSULTACJA w Konarzewie, kolejne 20 to mieszkańcy gminy. Ta grupa spotkała
się w Centrum Animacji Społecznej w Zdunach. Spotkania prelekcyjno-warsztatowe poprowadził już
inny trener, aczkolwiek nasz trener „ od strategii" wziął również udział, prezentując możliwości
pozyskania środków na różnorakie inicjatywy.
Zgromadzonym przedstawiono znaczenie konsultacji , ich potrzebę oraz różnorakie formy i metody
dostępne w każdej społeczności. Traktując to narzędzie jako podstawę dialogu między obywatelami a
samorządem możemy również wykorzystać jako element aktywizujący społeczności lokalne na rzecz
naszych społecznikowskich działań.
Ciekawa była forma warsztatowa pokazująca, iż konsultacje społeczne nie muszą być nudne.
2. O s ią g n ię te re z u lta ty re a liza cji z a d a n ia p u b lic zn e g o *2
3

.1. Efekt zespołowej pracy 27 września Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków przyjęło dokument jako
obowiązujący dla zarządu na lata 2016-2023. Dokument będzie dla nas drogowskazem w społecznym
działaniu na rzecz Konarzewa oraz gminy. Niewiele jest organizacji w powiecie krotoszyńskim, mających
taki dokument do dyspozycji.

Chcemy ten szczególny element wykorzystać w trakcie spotkań z

partnerami, zachęcających ich do współpracy oraz wsparcia naszych inicjatyw.
2. W efekcie wspólnej pracy w Konarzewie wypracowano harmonogram działań zmierzających do
poznania opinii mieszkańców, czego im brak - co by zmienili we wsi. Wynik tego rozeznania jest istotny
dla nas, gdyż stanowi punkt wyjściowy do opracowania projektu na pozyskanie środków na rozwój
Konarzewa w roku 2017. Ze złożonych ankiet wynika, iż priorytetem dla większości jest renowacja
istniejącego boiska wiejskiego oraz z całości wygospodarowanie części rekreacyjnej.
3. Z kolei uczestnicy Zdanowskiego spotkania na warsztat wybrali obchody 750-lecia Zdun. Wykaz
propozycji oraz form działania jubileuszowych obchodów przekazano dyrektorowi Zdunowskiego
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Ośrodka Kultury. Odbyło się już pierwsze spotkanie władz miasta z przedstawicielami organizacji
pozarządowych, klubów oraz grup nieformalnych, na których wykorzystano w/w narzędzie dialogu.
III. Zestaw ienie w ydatków (w przypadku większej liczby wydatków istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
Nazwa wydatku

Numer
dokumentu
księgowego

Data
wystawienia
dokumentu
księgowego

Wydatek
poniesiony
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego
(zł)

Data
zapłaty

Tren eropracow anie
strategii
m łodej
organizacji
pozarządow ej

Rachunek
W W /201
6/3
do
umowy
zlecenie z
dnia05.09
.2016
FV
38/2016

28.09.2016

360,00

360,00

0,00

29.09.
2016

09.06.2016

640,00

640,00

0,00

11.07.
2016

FV
33/2016

09.06.2015
6

200,00

0,00

200,00

26.06.
2016

149/2016

03.06.2016

254,00

0,00

254,00

FA/B/336
/06/2016
FS10331/16
1285/09/
2016
46/Kw/2016
24/Ra/2016
Porozum.
wolont.
nr
WW/10/2
016

03.06.2016

150,00

0,00

150,00

07.06.2016

13,78

0,00

13,78

14.09.2016

16,22

0,00

16,22

08.06.2016

97,91

0,00

97,91

15.09.2016

101,85

0,00

101,85

02.06.
2016
02.06.
2016
13.06.
2016
18.09.
2016
13.06.
2016
19.09.
2016

220,00

0,00

220,00

2053,76

1000,00

1053,76

Łączna
kwota
wydatku

Wydatek
poniesiony
z dotacji
(zł)

Lp.

1

2

3

4
5
6
7
8
9

Trenerw arsztaty
obyw atelskie
pn
Konsultacje społeczne
jako narzędzie dialogu
obyw atelskiego
Trenerw arsztaty
obyw atelskie
pn
Konsultacje społeczne
jako narzędzie dialogu
obyw atelskiego
Rzutnik
Tablica flipchartow a
M ateriały biurow e
M ateriały biurow e
Poczęstunek
spotkania
Poczęstunek
spotkania
W olontariusz

10

R a ze m

na
na

3

Qświadczam(-y), że:
1) zadanie publiczne zostało zrealizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego zleceniobiorcy;
2) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Prezes Stowarzyszenia

KONARZEWA"
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(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
zleceniobiorcy)
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