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UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

I. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania

1. Nazwa zleceniobiorcy Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy"

2. Numer krajowego rejestru sądowego*/innej
ewidencji*1)

KRS: 0000270272

3. Tytuł zadania publicznego Integracyjny Turniej Boccia

4. Data zawarcia umowy i numer umowy
(jeżeli występuje) Numer umowy: SG-OP.526.86.2019, data zawarcia: 2019-11-29

5. Termin realizacji zadania
publicznego2)

Data
rozpoczęcia 2019-12-01 Data

zakończenia 2019-12-31

II. Opis wykonania zadania publicznego

1. Syntetyczny opis wykonanego zadania wraz ze wskazaniem, w szczególności osiągniętego celu oraz miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz wykorzystanego wkładu osobowego lub rzeczowego

Opis zadania
W dniu 17 grudnia 2019 roku Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy" zorganizowała i
przeprowadziła jednodniowy integracyjny turniej boccia. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu rozgrywek
sportowych, indywidualnych i drużynowych z dyscypliny sportowej boccia. Ze względu na wiek i umiejętności uczestnicy
rywalizowali w trzech kategoriach: przedszkolaki, grupa początkujących i grupa zaawansowanych. Zwycięzcy otrzymali
puchary, medale, dyplomy oraz nagrody zakupione ze środków finansowych uzyskanych z dotacji. Dodatkowo
uczestnikom zostały rozdane nagrody uzyskane przez naszą Fundację od naszych partnerów wspierających naszą
działalność od wielu lat - firmy FUD-MEN, ARTCOM, Tauron Wytwarzanie, Kaufland, Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali także poczęstunek składający się z bułek, słodyczy i napojów.
Osiągnięty cel
Główny cel zadania tj. „propagowanie dyscyplin sportowych o charakterze integracyjnym poprzez sportową rywalizację
osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi osobami” został w pełni osiągnięty. W dużej mierze przyczyniła się do tego
sprawna organizacja i perfekcyjne przeprowadzenie turnieju przez osoby bezpośrednio realizujące zadanie – instruktorów,
sędziów i wolontariuszy. Ważnym elementem osiągnięcia tego celu był sposób jego realizacji poprzez wybór integracyjnej
dyscypliny sportowej boccia oraz przez szeroko pojętą promocję zadania. Przy wyborze dyscypliny sportowej kierowaliśmy
się tym, że boccia posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, ma proste zasady i nie stawia graczom żadnych
ograniczeń wiekowych ani sprawnościowych. Wszystkie te działania umożliwiły nam dotarcie do szerokiego grona
odbiorców i zachęcenie ich do udziału w zadaniu. Dzięki podjętym przez nas działaniom duża grupa osób, głównie dzieci,
młodzieży i osób z niepełnosprawnością miała możliwość zapoznania się z zasadami gry w boccia – teoretycznie i
praktycznie. Podsumowując - realizacja zadania i osiągnięte dzięki niemu rezultaty przyczyniły się w pełni do realizacji
założonych celów zadania.
Miejsce realizacji
Turniej został przeprowadzony w Jaworznie, w hali sportowej przy ulicy Inwalidów Wojennych 18, użyczonej naszej
Fundacji nieodpłatnie przez MCKiS w Jaworznie.
Grupy odbiorców
W turnieju uczestniczyło 80 osób, głównie dzieci i młodzież z Jaworznickich przedszkoli, szkół podstawowych i
ponadpodstawowych oraz osoby z niepełnosprawnościami z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie.
Wykorzystany wkład
W zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnieju pomagało nam 10 wolontariuszy świadczących usługi wolontarystyczne dla
Fundacji.
Turniej prowadziło dwóch instruktorów sportu o specjalności boccia z uprawnieniami sędziowskimi.
W prowadzeniu turnieju został wykorzystamy sprzęt sportowy będący własnością Fundacji – 3 zestawy boccia, tablice
wyników, taśmy miernicze. Działania organizacyjno-administracyjne i promocyjne były prowadzone w siedzibie Fundacji i
został do tych działań wykorzystany sprzęt i materiały biurowe będący własnością Fundacji.
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2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Osiągnięte rezultaty Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeszkolenie i zapoznanie
dzieci, młodzieży, osób z
niepełnosprawnością z
zasadami gry boccia –
teoretyczne i praktyczne.

80 osób Lista obecności, zdjęcia, reportaż
telewizyjny zamieszczony w telewizji
regionalnej.
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III. Zestawienie wydatków (w przypadku większej liczby wydatków istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

 

Lp. Rodzaj wydatku Wydatki zgodnie z umową (w zł) Faktycznie poniesione wydatki (w zł)

Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródeł

Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie instruktorów i
sędziów

400,0 400,0

2. Poczęstunek dla uczestników 400,0 400,0

3. Puchary i nagrody 1000,0 1000,0

Suma wszystkich wydatków realizacji
zadania 1800,0 1600,0 200,0 1 800,00 1 600,00 200,00

 

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

 

......................................................

......................................................

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

Data .........................................

 

 
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.
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