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SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI
ZADANIA

- MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA -
Data wpływu sprawozdania
(wypełnia Centrum PISOP)

16 listopada 2017

PROSZĘ WYPEŁNIĆ SPRAWOZDANIE ELEKTRONICZNIE
PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ SKREŚLEŃ/DOPISKÓW ODRĘCZNIE

Część I. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Nr ewidencyjny oferty

69/2017/FIO

2. Nazwa Wykonawcy (nazwa organizacji – Patrona lub Młodej Organizacji Pozarządowej /imię i nazwisko
lidera grupy nieformalnej)

Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA

3. 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, Prezes Zarządu, 506565551, razem.dla.konarzewa@gmail.com

4. Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
jako osoby nadzorującej finanse i rozliczenie Oferty.

Wioletta Lewandowska , Księgowa , 606217056, lewandowska.wioletta@wp.pl

Część II. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
1. Tytuł Projektu

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - patriotyzm XXI wieku

2. Okres realizacji Projektu (od: dzień-miesiąc-rok; do: dzień-miesiąc-rok)

1 czerwca 2017 - 31 października 2017

3. Miejsce realizacji Projektu (wieś/miasto/gmina/powiat/województwo)

Konarzew

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?

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z harmonogramem.
Jedyny punkt projektu , który się nie odbył to DNI EKONOMII SPOŁECZNEJ, w których mieliśmy wziąć
udział jako zaproszeni uczestnicy. Z przyczyn od nas niezależnych organizator OWES zrezygnował z tej
akcji. Zadeklarowanych do udziału wolontariuszy przekierowaliśmy do innego zadania tj. Inicjatywa
społeczna pn. SIEDEM WIEKÓW KONARZEWA, która przyjęła rozmiary większe od zakładanych.
Przewidziane na to spotkanie notesy i długopisy rozdane zostały uczestnikom wystawy fotograficznej.

5. Kim byli odbiorcy projektu?
W jaki sposób zostali zachęceni/zrekrutowani do udziału w projekcie? Jakie zastosowano kryterium
wyboru grupy?
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odbiorcy bezpośredni - członkowie stowarzyszenia oraz współpracujące z nami organizacje z gminy ,
grupy nieformalne oraz wolontariusze - wg stopnia zaangażowania w obszar działania objęty szkoleniem.
Szczególnie jednak dedykowaliśmy udział osobom decyzyjnym w działaniu. Spotkania miały charakter
otwarty,
odbiorcy pośredni - mieszkańcy Konarzewa najczęściej uczestniczący w naszych inicjatywach,
deklarujący chęć współpracy. Ponieważ inicjatywa społeczna w swoim założeniu była
międzypokoleniową, zatem do udziału poprosiliśmy zarówno młodzież , jak i seniorów, z rodzicami
zapraszaliśmy także dzieci.

6. Ile osób ostatecznie uczestniczyło w projekcie (na podstawie dokumentacji)? Proszę podać tylko liczbę

104

7. Jakie zadania zostały zrealizowane? Proszę zachować chronologię i nazwy zgodne z Ofertą.

Nazwa zadania

Spotkanie organizacyjno-inauguracyjne -

Okres realizacji

12.06.2017

Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym
zadaniu?

Spotkanie członków i sympatyków stowarzyszenia RAZEM DLA KONARZEWA/RdK/ zorganizowano w
Bibliotece w Konarzewie. Udział wzięło 10 osób. Na spotkaniu omówiony został harmonogram działania. Po
ustaleniu dokładnego harmonogramu wydarzeń kalendarium imprez zostało przekazane do publicznej
wiadomości za pomocą lokalnej prasy, stron internetowych i portali społecznościowych stowarzyszenia, Urzędu
Miejskiego, partnerów. mediów, plakatów informacji skierowanych do mieszkańców Konarzewa i okolic.
Przygotowano poczęstunek ze środków własnych,uczestnicy otrzymali też zestaw promocyjny: notes i długopis
zakupione ze środków projektu.

Nazwa zadania

Warsztaty kompetencyjne pn. Skuteczna promocja działań społecznych

Okres realizacji

19,06,2017

Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym
zadaniu?

W ramach współpracy z OWES Subregion Kaliski w czerwcu i październiku zorganizowane zostały 2
spotkania.Pierwsze z nich dotyczyło
skutecznej promocji działań społecznych w mediach, portalach społecznościowych oraz tradycyjnych środków
przekazu /ulotki plakaty,ogłoszenia/.
Przyjrzeliśmy się naszej stronie internetowej i profilowi na fb. Ponieważ dotąd nie mamy w swoim gronie osoby ,
która zna profesjonalne zasady promocji zatem były uwagi co do wyglądu, organizacji tej przestrzeni. Będziemy
poszukiwać osoby która mogłaby nas wesprzeć w tym zakresie. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali też
przedstawiciele innych grup i organizacji z naszego terenu. Spotkanie poprowadził doradca OWES Fundacji im.
Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa, w ramach projektu tej organizacji. Do wydruku plakatów, zaproszeń
wykorzystaliśmy zakupioną ze środków projektu drukarkę atramentową firmy HP. W/w spotkanie odbyło się w
Bibliotece w Konarzewie i udział wzięło
10 osób. Na spotkanie przygotowano poczęstunek ze środków własnych,uczestnicy otrzymali też zestaw
promocyjny: notes i długopis zakupione ze środków tegorocznego projektu oraz rzutnik, tablicę flipchartową
zakupione z projektu WW 2016.

Nazwa zadania

Warsztaty obywatelskie pn. „Nasze sprawy w naszych rękach”
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Okres realizacji

01,09,2017

Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym
zadaniu?

Warsztaty obywatelskie pn.„Nasze sprawy w naszych rękach” zostały przeprowadzone jako element realizacji
strategii rozwoju naszego
stowarzyszenia w kierunku umacniania pozycji organizacji oraz budowanie jej wizerunku w środowisku.
Wzmacnianie świadomości i aktywności obywatelskiej to nasz wyróżnik spośród innych organizacji ,
działających w okolicy. Wspólnie z mieszkańcami oraz liderami pozostałych grup i organizacji z Konarzewa
dyskutowaliśmy o potrzebie i możliwościach wykorzystania funduszu sołeckiego na realizację różnych inicjatyw i
działań.
W celu bezstronnej dyskusji i wymiany poglądów oraz uzyskaniu konsensusu w sprawie spotkanie prowadził
moderator Dariusz Nawrocki z OWES Subregion Kaliski.
We warsztatach zorganizowanych w Konarzewie wzięło udział 11 osób. Uczestnicy wypełniali ankietę, która
będzie pomocna w doborze tematyki kolejnych inicjatyw. W spotkaniu wykorzystano artykuły papiernicze i
biurowe zakupione ze środków projektu. Dla uczestników poczęstunek zakupiony ze środków projektu.

Nazwa zadania

Spotkanie ewaluacyjne nt. strategii

Okres realizacji

04,09 - 25,10,2017

Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym
zadaniu?

Od października 2016 funkcjonuje nasza strategia działania. Na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy widzimy
problemy pojawiające się w naszym działaniu. Niektóre podjęte kroki przynoszą zmiany, inne nie. Spotkanie
prowadziła trenerka Kamila Robaszyńska , która w 2016 roku pomagała nam opracować dokument. Na
pierwszym spotkaniu dokonaliśmy podsumowania inicjatyw , ich efektów pozytywów i negatywów. Z analizy
doszliśmy do wniosku iż głównym problemem w realizacji zadań jest plan komunikacji.
Poprawa komunikacji między nami / organizacją a mieszkańcami pozwoli na efektywniejsze dotarcie do
potencjalnych odbiorców naszych akcji. Te wnioski korespondują także z wcześniejszymi nt. Skutecznej
promocji działań społecznych. Na kolejnym, październikowym spotkaniu dyskutowaliśmy w którym kierunku
pójść z naszą ofertą działań w nadchodzącym okresie 2018-2021, co będzie naszym priorytetem i jak będziemy
dążyć do jego realizacji.
Spotkania odbyły się w Konarzewie , przygotowano poczęstunek ze uczestników, zestaw promocyjny: notes i
długopis zakupione ze środków tegorocznego projektu oraz rzutnik, tablicę flipchartową zakupione z projektu
WW 2016. W spotkaniach udział wzięło 10 osób.

Nazwa zadania

Dni Ekonomii Społecznej

Okres realizacji

25,09,2017

Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym
zadaniu?

nie odbyły się . Organizator OWES zrezygnował z tej inicjatywy z uwagi na napięty kalendarz imprez
organizowanych w Zdunach w związku ze 750 leciem lokacji miasta.
Wolontariusze zadeklarowani w inicjatywę zostali zaangażowani w przygotowania Inicjatywy Społecznej

Nazwa zadania

Warsztaty kompetencyjne pn. Odpłatna działalność statutowa i działalność gospodarcza jako sposób na
budowanie niezależności finansowej III sektora
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Okres realizacji

19,10,2017

Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym
zadaniu?

Budowanie niezależności finansowej organizacji podjęliśmy się już w projekcie WW 2016. W wyniku spotkań i
rozmów zachęciliśmy
do współpracy 3 firmy, które uznały że jesteśmy dobrym partnerem do współpracy międzysektorowej. Firmy te
będą nas wspierać rzeczowo, promocyjnie i organizacyjnie, nadal poszukujemy partnera który zechce zostać
naszym członkiem wspierającym lub partnerem strategicznym. Podobny problem mają inne organizacje, zatem
wiedza nt. pozyskiwania funduszy, przeznaczenia i rozliczania jest wiedzą potrzebną. Spotkanie zorganizowano
dla organizacji pozarządowych działających w gminie Zduny i powiecie krotoszyńskim. O pozyskiwaniu środków
mówił Dariusz Nawrocki - doradca OWES, zaś o ich przeznaczeniu i rozliczaniu zaproszony przez niego gość –
Główna Księgowa Fundacji. Spotkanie odbyło się w Zdunach, do realizacji przygotowano poczęstunek ze
uczestników, zestaw promocyjny: notes i długopis zakupione ze środków tegorocznego projektu oraz rzutnik,
tablicę flipchartową zakupione z projektu WW 2016. udział wzięło 14 osób. Uczestnicy wypełniali ankietę, która
będzie pomocna w doborze tematyki na kolejne spotkania umiejętnościowo-kompetencyjne.

Nazwa zadania

Inicjatywa społeczne pn. Siedem wieków Konarzewa

Okres realizacji

16,09,2017

Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym
zadaniu?

W ramach Inicjatywy społecznej zgłoszonej przez mieszkańców w okresie od lipca do października realizowanej
pn. SIEDEM WIEKÓW KONARZEWA przeprowadzono n/w działania :
-wycieczka pieszo-konna szlakiem historycznych miejsc naszej wsi – uczestnicy zapoznani zostali z
wydarzeniami tych miejsc.
Wspólnie uzgodniliśmy gdzie staną pamiątkowe tablice dla miejsc wartych poznania i odwiedzenia. Udział w
tych wycieczkach wzięły grupy międzypokoleniowe : dzieci, dorośli, młodzież i seniorzy.
-montaż pamiątkowych tablic informacyjnych /format A4 z nadrukiem/na głazach. Projekt graficzny tablic
przygotowanych przez naszego wolontariusza Stałe punkty informacyjne wrysowane zostały na mapę
Konarzewa, przygotowaną w ramach projektu WIELKOPOLSKA OŚ CZASU stanowiąc tym promocję wsi oraz
okolic gminy Zduny. W przygotowaniu miejsc / udostępnienie i transport głazów oraz montaż tablic zaoferowali i
wykonali mieszkańcy.
-muzeum społeczne - spotkania, animatora kultury z mieszkańcami Konarzewa,
wywiady,wspomnienia,zbieranie i gromadzenie pamiątek i eksponatów na wystawę. Pomógł on w aranżacji
przestrzeni, zaś jej przygotowanie i zagospodarowanie zorganizowali mieszkańcy- młodzież, dorośli i seniorzy,
członkowie i sympatycy stowarzyszenia oraz grupy sąsiadów.
III Piknik Rodzinny – plener artystyczno-kulturalny. Udział wzięli ceramicy, którzy prowadzili warsztaty z lepienia
z gliny . Występ zespołu muzyki dawnej dopełni atmosfery XIII wiecznej gminy. Ponadto uczestniczyło też
bractwo rycerskie prezentujące broń, rynsztunek oraz sposoby walki średniowiecznych rycerzy, zespół
folklorystyczny oraz animator kulturalny – w ramach projektu WIELKOPOLSKA OŚ CZASU.
Wystawa fotograficzno-kolekcjonerska dostarczonych przez mieszkańców wyniosła zgromadziła ponad 300
starych fotografii, medali, odznaczeń i dokumentów . Wystawę po-plenerowo zaprezentowaliśmy w bibliotece w
Zdunach i Konarzewie. Wśród odwiedzających były rodziny z dziećmi oraz młodzież. Niecodziennie mają okazję
oglądać takie „starocie”, zatem wywołały one spore zainteresowanie, chwile refleksji aby już teraz myśleć o
gromadzeniu swoich, współczesnych pamiątek, które za lat 50 też będą już „historyczne” . Na wystawie
zaprezentowaliśmy także mapę Konarzewa oraz tablice pamiątkowe, które po zakończonym Pikniku zostały
zamontowane w ustalonych miejscach.
Piknik był finałem Inicjatywy społecznej. W jego organizację włączyły się inne organizacje : OSP Konarzew oraz
Stowarzyszenie MOTYLEK i KROTOCHWILE .
-międzypokoleniowe spotkanie sąsiedzkie – było okazją do oficjalnego podziękowań za pomoc w realizacji
Inicjatywy. Podziękowania za społeczne zaangażowanie wręczyliśmy mieszkańcom oraz wolontariuszom.
Zaprosiliśmy też firmy, instytucje , organizacje które otrzymały podziękowania za finansowe, rzeczowe, kadrowe
i organizacyjne wsparcie naszej konarzewskiej inicjatywy .
47 osób udostępniło swoje fotografie i
pamiątki, w organizacji pomagało grono wolontariuszy oraz mieszkańcy ad hoc, w pikniku udział wzięło ok. 100
osób
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Nazwa zadania

Podsumowanie projektu

Okres realizacji

25,10,2017

Przebieg realizacji, co się działo? Kto był odbiorcą? Jaka liczba odbiorców brała udział w danym
zadaniu?

Spotkanie zarządu RAZEM DLA KONARZEWA z partnerami i odbiorcami projektu. Omówiono realizację
projektu, jego efekty, dokonaliśmy
analizy danych nt. zaangażowania i frekwencji uczestników. Przedyskutowaliśmy także możliwości wspólnego
działania w roku 2018 przy realizacji kolejnych inicjatyw.
Po spotkaniu ogólnym zarząd stowarzyszenia zajął się przygotowaniem dokumentacji do rozliczenia i
sprawozdania. W spotkaniu wzięło udział 6 osób.
8. Jakie są efekty realizacji zadania?

Rodzaj efektu Osiągnięta wielkość Metoda pomiaru

1. Zwiększenie potecjału
społecznego członków
stowarzyszenia we wspieraniu
dalszego rozwoju organizacji

10 lista obecności , zdjęcia

2. Wzrost zrozumienia dla
znaczenia dialogu społecznego u
liderów organizacji i mieszkańców
Konarzewa na rzecz finansowego
wsparcia inicjatyw społeczno-
kulturalnych

15 lista obecności, ankieta
ewaluacyjna

3. Nakreślenie kierunków rozwoju
organizacji na II kadencję 2018-
2021

10 lista obecności , Plan Rozwoju
Organizacji

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu młodzieży i seniorów
poprzez ich czynne uczestnictwo w
życiu społecznym wsi.

25 lista obecności, porozumienia
wolontariackie

5. Wzmocnienie III sektora w gminie
Zduny

14 lista obecności, zdjęcia, ankieta

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

15 - liczba zaktywizowanych,
zaangażowanych obywateli (osób,
które wspierały realizację projektu,
wykonywały zadania w projekcie)

mieszkańcy zaintereowani naszymi
działaniami, deklarujący chęć
pomocy w ich realizacji do
współpracy

9. 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.

Celem tych spotkań było przypomnienie zapomnianej historii naszej wsi, miejsc I ludzi wartych
pamiętania, wytyczenie i oznaczenie szlaku historycznego Konarzewa. To także innowacyjna forma
ochrony dziedzictwa historycznego oraz promocji zarówno wsi, jak i naszej organizacji. Dotknęliśmy
tematu dotyczących życia naszych sąsiadów. Archiwizując ich pamiątki, wspomnienia zostawiają swój
ślad w historii, tworzą ją dla kolejnych, młodszych pokoleń. Ta żywa lekcja historii dziejącej się wśród nas
i dzięki nam przyciągnęła seniorów oraz ich rodziny. Starsi rozpoznawali siebie, swoje rodziny,
wspominali sąsiadów, mieli okazję do spotkań z nimi na żywo. Pomimo że mieszkają w jednej wsi
nieczęsto mają okazję do spotkań z nimi, nie mają zbyt wielu okazji by wyjść z domu. Młodsi z
zaciekawieniem przyglądali się strojom, zwyczajom, próbowali rozpoznać miejsca ze starych fotografii.
Udział wzięli także członkowie pozostałych organizacji działających w Konarzewie - OSP i KGW - ich
wieloletnia historia istnienia i działania to także część historii wsi. Udostępnili swoje kroniki i pamiątki.
Poprzez możliwość włączenia się każdego w tę inicjatywę stworzyliśmy otwartą przestrzeń do działania
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lub współorganizacji. W ten sposób nastąpiło "pospolite, społeczne ruszenie " Konarzewa. Zebranie
wspomnień, pamiątek od najstarszych mieszkańców wsi to szansa na utrwalenie naszej przeszłości,
zachęta do gromadzenia współczesnych wspomnień dla potomnych. Dzięki temu pozostanie trwały ślad
po naszej akcji, po naszych sąsiadach, po stowarzyszeniu. W ten sposób wróciliśmy do budowania
tożsamości w wymiarze lokalnego patriotyzmu.
Również powstanie mapy i tablic wzbudziło swego rodzaju dumę – żadna bowiem wioska nie ma swojej
mapy i opisanego szlaku historycznego. Jest to tym bardziej ważne i zadowalające dla nas, jako
realizatorów gdyż na każdym etapie realizacji zadania korzystaliśmy ze zasobów lokalnych - zarówno
ludzkich jak i materialnych. W przygotowania i realizację włączyły się instytucje / Urząd Miejski w
Zdunach, Bibliotek Publiczna Gminy i Miasta Zduny, Muzeum Regionalne w Krotoszynie, Zdunowski
Ośrodek Kultury /, Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie. Otrzymaliśmy rzeczowe
wsparcie od firm działających w okolicy / Centrum Budowlane Banaszak z Krotoszyna, Sobmetal - Bracia
Sobańscy z Rogożewa, Galeria Krotoszyńska oraz Biuro Usług Geodezyjnych GEOMAR z Krotoszyna,
BGŻ BNP Paribas o/ Krotoszyn. Organizacyjnie i kadrowo wsparli nas strażacy z OSP Konarzew oraz
MOTYLKI z SOSW Konarzew, KROTOCHWILE i 49 DH z Krotoszyna. Finansowe wsparcie okazali Bank
Spółdzielczy w Krotoszynie, Rada Sołecka Konarzewa, Urząd Miejski w Zdunach. Na każdym etapie
działania wspomagali nas wolontariusze - młodzież, dorośli i seniorzy - zarówno nasi członkowie i
sympatycy, jak również ludzie nieaktywni społecznie na co dzień.
Powody do zadowolenia mamy także po spotkaniu organizacji pozarządowych w Zdunach. Poza
korzyściami tj. podnoszenie wiedzy i kompetencji III sektora poruszyliśmy inne kwestie społeczne, m.in.
współpracy i umacniania pozycji III sektora w naszej gminie. W wyniku nawiązania nowych kontaktów
podjęty został temat reaktywacji wolontariatu oraz powtórne podejście do powołania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Zeszłoroczne działania utknęły w martwym punkcie z powodów od nas
/ pozarządowych / niezależnych. Aktywność społeczną, zaangażowanie obywatelskie / zwłaszcza
młodych / postrzegamy jako patriotyzm XXI wieku

10. W jaki sposób działania będą kontynuowane? Proszę szczegółowo opisać.

Mamy nadzieję, że nasza aktywność na szerszym forum społeczno-obywatelskim przyczyni się do
wzrostu zainteresowania tą tematyką wśród mieszkańców - zwłaszcza w przedziale wiekowym 18 - 50 lat.
Jako Prezes zgłosiłam nas do akcji Masz głos - masz wybór. W ramach wsparcia będziemy organizować
spotkania z trenerami, osobami z kręgu zagadnień społeczno obywatelskich, zarówno dla organizacji
pozarządowych jaki i mieszkańców gminy, powiatu. Już dziś korzystamy z kadry szkoleniowo-doradczej
OWES przy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa oraz LGD Okno Południowej
Wielkopolski z Krotoszyna.
Tym sposobem budujemy wizerunek wśród lokalnej społeczności jako organizacja pro społeczna i
obywatelska, o co zabiegamy od początku naszego istnienia.
25 października włączyliśmy się do akcji MASZ GŁOS MASZ WYBÓR. 20 listopada organizujemy
spotkanie dla organizacji pozarządowych z powiatu krotoszyńskiego nt. działalności Gminnych Rad
Działalności Pożytku Publicznego. Naszym gościem będzie Iwona Janicka, doświadczony społecznik i
orędownik dialogu obywatelskiego i współpracy międzysektorowej. Zeszłoroczna próba powołania
GRDPP z przyczyn od nas niezależnych utknęła w martwym punkcie. Tym dołożymy wszelkich starań by
została powołana.

Kontynuację w zakresie Inicjatywy społecznej będziemy chcieli prowadzić w kierunku publikacji
zgromadzonych fotografii i wspomnień. Taka ilość zebranego materiału nie może zostać zamknięta w
szufladzie na kolejne 100 lat. Myślimy nad wydaniem broszury zawierającej kompendium wiedzy o
Konarzewie oraz dokumentu audio-video z nagrań wspominkowych. W tym zakresie nawiążemy
współpracę z organizacjami oraz instytucjami kultury, biorącymi udział w tegorocznej edycji. Wstępnie
padły już deklaracje współpracy, pozostaje nam poszukiwać możliwości ich sfinansowania.

11. Co jest największym sukcesem projektu?

1. Nasza inicjatywa została wypatrzona i doceniona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Krotoszynie.
Propozycja wsparcia finansowego już w trakcie działania była dla nas wielkim zaskoczeniem oraz
powodem do dumy. Niecodzienna sytuacja - nie my znaleźliśmy Dobrodzieja - to Dobrodziej znalazł nas.
Ze strony Partnera padła wstępna deklaracja o dalszej współpracy.
2. Rozmach jaki osiągnęła Inicjatywa społeczna - W sumie udział wzięło 47 mieszkańców bezpośrednio
uczestniczących we wystawie / ofiarodawcy fotografii i pamiątek /, 9 organizacji pozarządowych oraz 15
podmiotów wspierających. Jeśli do tego doliczymy uczestników III Pikniku to liczba odbiorców tego
działania oscyluje ok. 300 osób. Było to dla nas pierwsze tak duże, międzysektorowe działanie, które
zyskało spore uznanie – zarówno wśród mieszkańców jak i Partnerów.
Słowa uznania usłyszane od mieszkańców naszej wsi dotyczące zarówno pomysłu na realizację, formy
oraz rozmachu oraz ich radość z faktu, że mogli się włączyć, wypowiedzieć , podzielić swoją wiedzą i
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pamięcią. Tak naprawdę to właśnie oni, nasi sąsiedzi są autorami tej wystawy, matkami i ojcami naszego
sukcesu. Stąd słowa podziękowań i wdzięczności od nas - dla NICH.
3. Nawiązana współpraca ze Sołtysem i Radą Sołecką, którzy przez długi okres byli zdystansowani do
naszego działania. W tym roku zasiedliśmy do wspólnego stołu i uzgodniliśmy to, co rok temu było
niemożliwe. Zapewne takie współdziałanie zyska pozytywny odbiór społeczny i pozwoli połączyć nasze
zasoby z korzyścią dla lokalnej społeczności i miejsca , w którym mieszkamy.

12. Co sprawiło największą trudność podczas realizacji projektu?

Niska frekwencja na "społeczno-obywatelskich " spotkaniach zarówno ze strony członków
stowarzyszenia jak i spoza organizacji z jednej strony martwi, z drugiej jednak dowodzi, że nasza
diagnoza społeczna z 2016 roku okazała się trafna. Stanowi ona wyzwanie by ten stan rzeczy zmieniać.
Pomocne w tym zapewne będą wnioski i uwagi ze spotkań nt. promocji, reklamy i komunikacji. Wzrost
zainteresowania mieszkańców sprawami , które nas dotyczą i zaangażowanie się w działania zmieniające
otaczającą nas rzeczywistość społeczną, i przestrzenną będzie to dla nas . jako organizacji priorytetem w
działaniu w czasie kolejnej kadencji nowego Zarządu 2018 - 2021.

Część III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1. Zestawienie ogólne

Koszt całkowity Projektu 6 400,00 zł (sześć tysięcy czterysta zł)

Kwota wydatkowanej Mikrodotacji 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł)

Kwota wkładu własnego - finansowego 100,00 zł (sto zł)

Kwota wkładu własnego - osobowego 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta zł)

Kwota wkładu własnego - rzeczowego 0,00 zł (zero zł)
OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FINANSOWE.
2. Wkład własny
Z jakich źródeł pozyskano wkład własny finansowy?

środki własne stowarzyszenia

3. Wyposażenie

Zakupione wyposażenie Kto i gdzie będzie nim
dysponował?

Kto i gdzie będzie je
przechowywał?

drukarka HP zarzad / siedziba zarząd / siedziba
4. Proszę o zacytowanie zapisu z polityki rachunkowości określającego wartość początkową środka
trwałego (w przypadku zakupu jakiegokolwiek wyposażenia w ramach projektu pole jest
OBLIGATORYJNE)

Przedmioty o okresie używania krótszym niż rok ,lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500 zł.
odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej , jako zużycie
materiałów.
Przedmioty o wartości ponad 500 zł. do 3.500 zł. wprowadza się do ewidencji pozostałych środków
trwałych i umarza jednorazowo .
Środki trwałe o wartości powyżej 3500zł. amortyzowane są za pomocą stawek podatkowych.
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 500 zł. do 3.500 zł. odpisuje się jednorazowo
w pełnej ich wysokości w koszty natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek
podatkowych.

Część IV. Dodatkowe informacje
1. Inne uwagi/wyjaśnienia ważne dla prawidłowego rozliczenia projektu.

wolontariusze przewidziani na Dni Ekonomii Społecznej zostali zaangażowani przy realizacji
INICJATYWY SPOŁECZNEJ. Czas pracy został wykazany w zadaniu 5 , z adnotacją w uwagach.
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Załączniki
Oświadczam(-y), że:
1) od daty zawarcia umowy dofinansowania nie zmienił się status prawny Wykonawcy;
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i

faktycznym;
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 z 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.).

Podpis Wykonawcy

Imię i nazwisko Podpis Przedstawiciela
Oferenta

Barbara Łasińska

Magdalena Snadna

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

kwota wydatku
wskazana
w budżecie
Oferty

rodzaj i
numer
dokumen
tu
potwierdza
ją- cego
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 wkład
finansowy (zł)

z tego wkład
osobowy (zł)

z tego wkład
rzeczowy (zł)

UWAGI

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

ZADANIE 1. (Spotkanie organizacyjno-inauguracyjne - )

Art.
spożywcze
na
spotkania

50,00 zł 16/K-
w/2017

23/FIO/1 12-06-2017 30-10-2017 Art.
spożywcze
na
spootkanie

50,00 zł 0,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł zadanie 1

długopisy z
nadrukiem

40,00 zł 147/17 53/FIO/6 04-09-2017 30-10-2017 materiały
reklamowe/
notesynote
sy

40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Notesy z
nadrukiem

40,00 zł 147/17 53/FIO/6 04-09-2017 30-10-2017 materiały
reklamowe/
długopisydł
ugopisy

40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

150,00 zł PW/KW
WW/2017/8
/W

104/FIO/17
/8

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

60,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 60,00 zł 0,00 zł

Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

150,00 zł PW/KW
WW/2017/7
/W

104/FIO/17
/7

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

60,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 60,00 zł 0,00 zł
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Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

150,00 zł PW/KW
WW/2017/1
/W

104/FIO/17
/1

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

30,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 30,00 zł 0,00 zł

ZADANIE 2. (Warsztaty kompetencyjne pn. Skuteczna promocja działań społecznych )

Art.
papiernicz
o-biurowe

25,00 zł 674/2017 44/FIO/4 25-07-2017 30-10-2017 art.papierni
czo-
biurowe

25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Art.
spożywcze
na
spotkania

50,00 zł 16/K-
w/2017

23/FIO/1 12-06-2017 30-10-2017 art.
spożywcze
na
spotkanie

13,00 zł 0,00 zł 13,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Art.
spożywcze
na
spotkania

50,00 zł 18/K-
w/2017

25/FIO/3 19-06-2017 30-10-2017 art.
spożywcze
na
spotkanie

37,00 zł 0,00 zł 37,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Notesy z
nadrukiem

40,00 zł 147/17 53/FIO/6 04-09-2017 30-10-2017 notesy 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

długopisy z
nadrukiem

40,00 zł 147/17 53/FIO/6 04-09-2017 30-10-2017 długopisy 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Drukarka /
ksero /
skaner

500,00 zł 554/2017 24/FIO/2 14-06-2017 30-10-2017 drukarka 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

ZADANIE 3. (Warsztaty obywatelskie pn. „Nasze sprawy w naszych rękach” )

Art.
papiernicz
o-biurowe

25,00 zł 674/2017 44/FIO/4 25-07-2017 30-10-2017 art.
papiernicz
o-biurowe

25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Art.
spożywcze
na
spotkania

50,00 zł FV/197/17 58/FIO/7 15-09-2017 30-10-2017 art.spożywc
ze na
spotkanie

50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
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Notesy z
nadrukiem

40,00 zł 147/17 53/FIO/6 04-09-2017 30-10-2017 notesy 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

długopisy z
nadrukiem

40,00 zł 147/17 53/FIO/6 04-09-2017 30-10-2017 długopisy 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Moderator -
warsztaty
oby

150,00 zł rachunek
do umowy
zlecenie nr
WW 2017/3

101/FIO/15 01-09-2017 30-10-2017 moderator-
warsztaty

150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

ZADANIE 4. (Spotkanie ewaluacyjne nt. strategii )

Art.
papiernicz
o-biurowe

25,00 zł 674/2017 44/FIO/4 25-07-2017 30-10-2017 art.papierni
czo-
biurowe

23,50 zł 23,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Art.
papiernicz
o-biurowe

25,00 zł FS-
12758/17

47/FIO/5 31-07-2017 30-10-2017 art.papierni
czo-
biurowe

1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Art.
spożywcze
na
spotkania

50,00 zł FV/197/17 58/FIO/17 15-09-2017 30-10-2017 art.spożywc
ze na
spotkanie

50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Trener -
spotkanie
ewaluac

200,00 zł Rachunek
do umowy
zlecenie
WW 2017/6

101/FIO/15 01-09-2017 30-10-2017 trener
spotkanie
ewaluacyj
ne

200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

ZADANIE 5. (Dni Ekonomii Społecznej )

Notesy z
nadrukiem

40,00 zł 147/17 53/FIO/6 04-09-2017 30-10-2017 notesy 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

długopisy z
nadrukiem

40,00 zł 147/17 53/FIO/6 04-09-2017 30-10-2017 długopisy 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

300,00 zł PW/KW
WW/2017/3
/W

104/FIO/17
/3

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

60,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 60,00 zł 0,00 zł organizacja
wystawy
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Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

300,00 zł PW/KW
WW/2017/2
/W

104/FIO/17
/2

02-06-2017 30-10-2017 prace
wolontariac
kie
administrac
yjne

120,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 120,00 zł 0,00 zł organizacja
wystawy

Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

300,00 zł PW/KW
WW/2017/4
/W

104/FIO/17
/4

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

60,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 60,00 zł 0,00 zł organizacja
wystawy

Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

300,00 zł PW/KW
WW/2017/6
/W

104/FIO/17
/6

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

60,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 60,00 zł 0,00 zł organizacja
wystawy

ZADANIE 6. (Warsztaty kompetencyjne pn. Odpłatna działalność statutowa i działalność gospodarcza jako sposób na budowanie niezależności finansowej III sektora)

Art.
papiernicz
o-biurowe

25,00 zł FS-
12758/17

47/FIO/5 31-07-2017 30-10-2017 art.papierni
czo-
biurowe

25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Art.
spożywcze
na
spotkania

50,00 zł 7/10/2017 100/FIO/14 19-10-2017 30-10-2017 art.spożywc
ze na
spotkanie

50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Notesy z
nadrukiem

40,00 zł 147/17 53/FIO/6 04-09-2017 30-10-2017 notesy 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

długopisy z
nadrukiem

40,00 zł 147/17 53/FIO/6 04-09-2017 30-10-2017 długopisy 40,00 zł 40,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

ZADANIE 7. (Inicjatywa społeczne pn. Siedem wieków Konarzewa)

Art.
spożywcze
na
spotkania

150,00 zł FV/197/17 58/FIO/7 15-09-2017 30-10-2017 festyn 143,05 zł 143,05 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
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Art.
spożywcze
na
spotkania

150,00 zł 7/10/2017 100/FIO/14 19-10-2017 30-10-2017 festyn 6,95 zł 6,95 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Tablice
informacyj
ne

1 200,00 zł 160/17 69/FIO/9 18-09-2017 30-10-2017 tablice na
szla

1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Oprawa
muzyczna

300,00 zł rachunek
do umowy
o dzieło
WW 2017/5

75/FIO/11 14-09-2017 30-10-2017 oprawa
muzyczna

300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Warsztaty z
ceramiki

500,00 zł 2017019 70/FIO/10 19-09-2017 30-10-2017 warsztaty
ceramiki

500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wywołanie
zdjęć

250,00 zł FV 67/17 59/FIO/8 15-09-2017 30-10-2017 wywołanie
zdjęć

200,29 zł 200,29 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wywołanie
zdjęć

250,00 zł FV 69/17 79/FIO/12 28-09-2017 30-10-2017 wywołanie
zdjęć

49,71 zł 49,71 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Animator
kulturalny

400,00 zł rachunek
do umowy
o dzieło
WW 2017/4

75/FIO/11 01-09-2017 30-10-2017 animator
kultury

400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

450,00 zł PW/KW
WW/2017/3
/W

104/FIO/17
/3

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

90,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 90,00 zł 0,00 zł

Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

450,00 zł PW/KW
WW/2017/1
/W

104/FIO/17
/1

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

90,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 90,00 zł 0,00 zł
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Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

450,00 zł PW/KW/W
W/2017/6/
Wa

104/FIO/17
/6

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

60,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 60,00 zł 0,00 zł

Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

450,00 zł PW/KW/W
W/2017/4
/W

104/FIO/17/ 02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

90,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 90,00 zł 0,00 zł

Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

450,00 zł PW/KW/W
W/2017/7
/W

104/FIO/17
/7

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

60,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 60,00 zł 0,00 zł

Praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

450,00 zł PW/KW/W
W/2017/9
/W

104/FIO/17
/9

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
administrac
yjna

60,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 60,00 zł 0,00 zł

Praca
wolontariac
ka
specjalistyc
zna

400,00 zł PW/KW
WW/2017/5
/W

104/FIO/17
/5

02-06-2017 30-10-2017 praca
wolontariac
ka
specjalistyc
zna

400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

SUMA 5 700,00 zł 4 300,00 zł 100,00 zł 1 300,00 zł 0,00 zł

Koordynat
or projektu

300,00 zł rachunek
do umowy
zlecenie
WW 2017/1

101/FIO/15 02-06-2017 30-10-2017 koordynator
projektu

300,00 zł /
0,00 zł

300,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł koszty
administrac
yjne

Koszty
dojazdu
koordynato
ra

100,00 zł zwrot
kosztów
dojazdu

102/FIO/16 02-06-2017 30-10-2017 koszty
dojazdu
koordynato
ra

100,00 zł /
0,00 zł

100,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
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Obsługa
księgowa

300,00 zł rachunek
do umowy
zlecenie
WW 2017/2

101/FIO/15 02-06-2017 30-10-2017 obsługa
księgowa

300,00 zł /
0,00 zł

300,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

SUMA 700,00 zł 700,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
0,00 zł

SUMA
WYDATK
ÓW

w tym z
mikrodotacji

w tym z
wkładu
własnego
finansowe
go

w tym z
wkładu
własnego
osobowego

w tym z
wkładu
własnego
rzeczowego

6 400,00 zł 5 000,00 zł 100,00 zł 1 300,00 zł 0,00 zł

100% 78,13% 1,56% 20,31% 0,00%
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