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Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu nr 451
tytuł: Integracyjne zajęcia sportowe boccia
realizowanego na podstawie umowy nr 128

 

1. Działania przeprowadzone w ramach projektu. Proszę opisać w jaki sposób zrealizowano zaplanowane
działania z uwzględnieniem grup docelowych objętych wsparciem.

Lp Nazwa działania Jak zrealizowano planowane działanie?

1 Prowadzenie integracyjnych zajęć sportowych
boccia.

Integracyjne zajęcia sportowe boccia były
prowadzone na terenie miasta Jaworzna przez cały
okres realizacji zadania. Zajęcia odbywały się na
sali sportowej należącej do Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie (użyczonej naszej
Fundacji nieodpłatnie), w szkole podstawowej nr 7
oraz bezpośrednio w ośrodkach zajmujących się
osobami z niepełnosprawnością - Środowiskowym
Domu Samopomocy, Warsztatach Terapii
Zajęciowej. Zajęcia sportowe boccia prowadziło
dwóch instruktorów sportu. W prowadzeniu zajęć
pomagało 4 wolontariuszy. W trakcie realizacji
zadania przeprowadzono 67 godzin zajęć
sportowych boccia, w których uczestniczyło około
50 osób w tym ponad 30 osób z
niepełnosprawnością.

2

Przygotowanie projektu, działania organizacyjno-
administracyjne i promocyjne, rekrutacja
uczestników, upowszechnianie rezultatów,
rozliczenie projektu i przygotowanie sprawozdania.

Przygotowanie projektu, działania organizacyjno-
administracyjne i promocyjne, rozliczenie projektu i
przygotowanie sprawozdania, wszystkie te działania
były prowadzone w siedzibie Fundacji. W tym celu
był wykorzystany sprzęt biurowy i komputerowy
będący własnością Fundacji. Dodatkowo mieliśmy
możliwość nieodpłatnego korzystania z telefonów i
łączy internetowych oraz innych mediów
niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.
Wymienione czynności i działania były prowadzone
przez osoby związane z Fundacją w ramach "pracy
społecznej członka organizacji". W trakcie realizacji
zadania trwał ciągły nabór uczestników oraz była
prowadzona kampania promocyjna. W ramach
upowszechniania rezultatów zadania podjęliśmy
różne działania zmierzające do zainteresowania
odpowiednich osób i instytucji rezultatami projektu,
możliwościami ich wykorzystania oraz korzyściami,
jakie one niosą. Podjęte przez nas działania
przyczyniły się w pełni do realizacji założonych
celów, dzięki temu do udziału w zadaniu zgłosiło się
więcej uczestników niż zakładaliśmy.
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3
Prelekcje i szkolenia na temat prozdrowotnych,
społecznych, wychowawczych i edukacyjnych
wartości sportu.

Prelekcje i szkolenia na temat prozdrowotnych,
społecznych, wychowawczych i edukacyjnych
wartości sportu były prowadzone przez cały okres
realizacji zadania. Prowadzili je bezpośrednio
instruktorzy prowadzący zajęcia sportowe boccia
oraz jeden z pracowników Fundacji w ramach
"pracy społecznej członka organizacji". Działania te
były skierowane nie tylko do samych uczestników
zajęć sportowych ale także do ich opiekunów,
rodziców, w szczególności do osób opiekujących się
osobami z niepełnosprawnością. Dzięki tym
działaniom beneficjenci zadania zwiększyli swoją
wiedze na temat prozdrowotnych, społecznych,
wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością
zyskali także wiedzę jak asekurować, wspierać i
pomagać w codziennym życiu takim osobom.

 
2. Rezultaty osiągnięte w ramach projektu.

Lp Rezultat zaplanowany we
wniosku: Osiągnięty rezultat Dokument/y potwierdzające

osiągnięcie rezultatu

1

67 godzin przeprowadzonych
integracyjnych zajęć sportowych
boccia.
Sposób weryfikacji - listy
obecności, dokument księgowy
(rachunek do umowy zlecenia
wystawiony przez instruktorów
prowadzących zajęcia),
dokumentacja zdjęciowa.
Bezpośrednie efekty:
- udział w zajęciach sportowych
przyczyni się do większej
aktywizacji społecznej osób, które
ze względu na stan zdrowia mają
utrudniony do nich dostęp;
- zmieni się podejście
uczestników projektu do kultury
fizycznej i sportu;

W okresie realizacji zadania
przeprowadziliśmy zakładane 67
godzin zajęć sportowych boccia.
Realizacja zadania i osiągnięte
dzięki niemu rezultaty przyczyniły
się w pełni do realizacji
założonych celów zadania. Udział
w Integracyjnych zajęciach
sportowych boccia przyczynił się
do większej aktywizacji społecznej
a także do zmniejszenia
zagrożenia wykluczeniem
społecznym osób z
niepełnosprawnościami. Osoby te
przekonały się, że
niepełnosprawność nie jest
przeszkodą w realizacji celów i
zamierzeń. Dzięki realizacji
zadania znacząco zmieniło się
podejście uczestników zadania do
kultury fizycznej i sportu.

Listy obecności uczestników zajęć
sportowych boccia, umowy
zlecenia, rachunki do umów
zleceń, dokumentacja zdjęciowa.
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30 osób zapoznanych z zasadami
gry boccia oraz czynnie
uprawiających tę dyscyplinę
sportową.
Sposób weryfikacji – listy
obecności, dokumentacja
zdjęciowa, ankiety.
Bezpośrednie efekty:
- zwiększy się aktywność fizyczna
uczestników projektu;
- nawiązanie koleżeńskich
kontaktów miedzy uczestnikami;
- nastąpi poprawa stanu zdrowia,
kondycji fizycznej, odporności
organizmu, koncentracji oraz
odporności na stres uczestników
projektu.

W prowadzonych przez nas w
ramach zadania zajęciach
sportowych boccia wzięło udział
ponad 50 osób, w większości
osób z niepełnosprawnością.
Dzięki czynnemu udziałowi w
prowadzonych przez nas
zajęciach sportowych znacząco
zwiększyła się aktywność fizyczna
uczestników projektu. Udział w
zajęciach przyczynił się do
nawiązania koleżeńskich i
przyjacielskich kontaktów miedzy
uczestnikami. Nastąpiła poprawa
stanu zdrowia, kondycji fizycznej,
odporności organizmu,
koncentracji oraz odporności na
stres uczestników projektu.

Listy obecności, dokumentacja
zdjęciowa, ankiety.

3

30 osób przeszkolonych na temat
prozdrowotnych, społecznych,
wychowawczych i edukacyjnych
wartości sportu.
Sposób weryfikacji - listy
obecności, porozumienie o
wykonywaniu świadczeń
wolontarystycznych,
dokumentacja zdjęciowa, ankiety.
Bezpośrednie efekty:
- wzrost wiedzy uczestników
projektu na temat
prozdrowotnych, społecznych,
wychowawczych i edukacyjnych
wartości sportu, jego znaczenie w
rehabilitacji.

Dzięki większej niż zakładano
frekwencji (ponad 50 osób),
większe grono osób mogło
uczestniczyć w prowadzonych w
trakcie zajęć sportowych prelekcji
i szkoleń. Przyczyniło się to w
dużej mierze do wzrostu wiedzy
uczestników zadania na temat
prozdrowotnych, społecznych,
wychowawczych i edukacyjnych
wartości sportu oraz jego
znaczenia w rehabilitacji - w
szczególności osób z
niepełnosprawnością.

Listy obecności, oświadczenia o
pracy społecznej członka
organizacji, dokumentacja
zdjęciowa, ankiety.

4

4 wolontariuszy czynnie
wspierających realizację projektu.
Sposób weryfikacji – listy
obecności, porozumienie o
wykonywaniu świadczeń
wolontarystycznych,
dokumentacja zdjęciowa.
Bezpośrednie efekty:
- wolontariusze biorący udział w
zadaniu przekonają się, że praca
wolontarystyczna jest bardzo
potrzebna i przynosi obopólną
satysfakcję, dla tych którym
pomagają oraz dla nich samych;
- świadomość, że jest się
potrzebnym dowartościuje te
osoby, a Fundacja pozyska także
nowych wolontariuszy.

W realizacji zadania pomagało
nam 4 wolontariuszy.
Wolontariusze pomagali nam w
organizacji i prowadzeniu zajęć,
asekurowali i pomagali osobom z
niepełnosprawnością,
zabezpieczali uczestników w
środki ochrony osobistej,
pomagali w dezynfekcji
wykorzystywanego sprzętu. Dzięki
udziałowi w realizacji zadania
wolontariusze przekonali się, że
praca wolontarystyczna jest
bardzo potrzebna i przynosi
obopólną satysfakcję, dla tych
którym pomagają oraz dla nich
samych. Trzech wolontariuszy na
koniec realizacji zadania wyraziło
chęć dalszej współpracy z naszą
Fundacją przy realizacji
podobnych projektów.

Porozumienia o wykonywaniu
świadczeń wolontarystycznych,
oświadczenia o współpracy
wolontarystycznej, ewidencje
czasu pracy wolontariusza,
dokumentacja zdjęciowa.
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Wydrukowanie i rozdanie wśród
uczestników projektu około 30
sztuk ankiet ewaluacyjnych.
Sposób weryfikacji – listy
obecności, dokument księgowy
(faktura), dokumentacja
zdjęciowa.
Bezpośrednie efekty:
- uczestnicy zajęć będą mogli
ocenić sposób prowadzenia i
celowość zajęć oraz wyrazić
swoją opinię na temat projektu i
jego realizacji;
- wnikliwa analiza ankiet
ewaluacyjnych pomoże nam na
bieżąco wprowadzać poprawki i
udoskonalenia oraz eliminować
ewentualne błędy.

W trakcie realizacji zadania
rozdaliśmy wśród uczestników
ponad 30 sztuk ankiet
ewaluacyjnych. Dzięki ankietom
oraz sformułowanym w nich
pytaniach uczestnicy zajęć mogli
ocenić sposób prowadzenia i
celowość zajęć oraz wyrazić
swoją opinię na temat
realizowanego zadania.
Informacje uzyskane dzięki
ankietom ewaluacyjnym pomogły
nam zrealizować działania
zgodnie z przyjętymi założeniami.
Pozwoliły sprawdzić, czy
zaplanowane aktywności
zakończą się powodzeniem.
Dzięki uzyskanym informacjom
mogliśmy na bieżąco wprowadzać
poprawki i udoskonalenia oraz
eliminować ewentualne błędy.

Wypełnione ankiety, dokument
księgowy - faktura nr FS-
8212/20/CAS za zakup tonera do
drukarki i papieru ksero do
wydruku.

6

Zaprojektowanie i zakup
materiałów reklamowych -
plakaty, ulotki, kalendarzyki.
Publikacja ogłoszeń i informacji o
realizacji projektu, wraz z
dokumentacją zdjęciową
podejmowanych działań, w
lokalnej prasie, na portalach
społecznościowych, na stronie
internetowej Fundacji i partnerów.
Sposób weryfikacji – dokument
księgowy (faktura), dokumentacja
zdjęciowa.
Bezpośrednie efekty:
- szerokie grono obywateli
poinformowanych o realizacji
projektu, pozyskanie nowych
uczestników i wolontariuszy.

Projekty materiałów reklamowych
- plakatów, kalendarzyków i ulotek
zostały wykonane nieodpłatnie
przez osobę związaną z Fundacją
w ramach "pracy społecznej
członka organizacji". Informacje o
realizacji zadania ukazały się w
regionalnej prasie w formie
papierowej i internetowej, a także
- na stronie internetowej Fundacji
oraz w mediach
społecznościowych związanych z
realizatorem zadania, partnerami i
uczestnikami zadania oraz
mediach związanych z Urzędem
Miasta Jaworzna. W trakcie
prowadzonych zajęć sportowych
boccia były rozdawane
uczestnikom ulotki i kalendarzyki
reklamowe informujące o celach i
realizacji zadania. W instytucjach,
placówkach oświatowych i
ośrodkach w których było
realizowane zadanie były
umieszczane informacje o jego
realizacji w formie plakatów.
Przeprowadzona w ten sposób
kampania reklamowa przyczyniła
się znacząco do osiągniętych
celów i rezultatów, dzięki niej
szerokie grono obywateli zostało
poinformowane o realizacji
zadania co przełożyło się na dużą
liczbę uczestników zadania i
wolontariuszy wspierających jego
realizację.

Oświadczenia o pracy społecznej
członka organizacji, dokumentacja
zdjęciowa, dokument księgowy -
faktury: publikacja ogłoszenia w
lokalnej prasie faktura nr
049/09/20/P; wydruk
kalendarzyków reklamowych
faktura VAT nr FVS/3401/2020;
wydruk plakatów faktura nr
0933/2020; wydruk ulotek
reklamowych faktura VAT nr
2634/2020.
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Zakup środków do dezynfekcji
oraz ochrony osobistej w celu
dostosowania się do wymogów i
zaleceń związanych z pandemią -
masek, przyłbic, płynów i środków
do dezynfekcji osobistej i sprzętu.
Sposób weryfikacji – dokument
księgowy (faktura), dokumentacja
zdjęciowa.
Bezpośrednie efekty:
- zapewnienie bezpieczeństwa
beneficjentom zadania
(uczestnikom), osobom
realizującym zadanie oraz
wolontariuszom.

W związku z trwającą pandemią
COVID-19 i związanymi z nią
zaleceniami i obostrzeniami
konieczny był zakup środków do
dezynfekcji i ochrony osobistej. W
trakcie realizacji zadania zostały
zakupione - jednorazowe
maseczki ochronne i rękawiczki,
środki do dezynfekcji osobistej
oraz środki do dezynfekcji sprzętu
używanego w trakcie zajęć
sportowych. Dzięki zakupieniu
w/w środków i sprzętu mogliśmy
zapewnić bezpieczeństwo
beneficjentom zadania
(uczestnikom), osobom
realizującym zadanie oraz
wolontariuszom.

Dokument księgowy - faktura za
zakup maseczek, rękawiczek i
środków do dezynfekcji osobistej i
sprzętu nr 70/JAW/09/2020,
dokumentacja zdjęciowa.



   

3. Koszty:

Budżet planowany na etapie składania wniosku: Realizacja budżetu:

Lp Rodzaj kosztu Rodzaj miary
Koszt

jednostkowy
(PLN)

Liczba
jednostek

Wartość
(PLN)

Koszt
jednostkowy

(PLN)
Liczba

jednostek
Wartość
(PLN)

Nr dokumentu
księgowego Różnica

1

Wynagrodzen
ie instruktorów
prowadzących
integracyjne
zajęcia
sportowe
boccia.

Godzina 60,00 67,0 4 020,00 60,00 67,0 4 020,00

Rachunek nr
1/10 do umowy

zlecenia nr
UMW/2020/1,
rachunek nr

2/10 do umowy
zlecenia nr

UMW/2020/2.

0,00

2

Koszty
promocji -
plakaty, ulotki,
kalendarzyki,
ogłoszenia
prasowe.

Sztuka 310,00 1,0 310,00 310,00 1,0 310,00

Faktura VAT nr
FVS/3401/202
0, faktura VAT

nr
049/09/20/P,

faktura VAT nr
0933/2020,

faktura VAT nr
2634/2020.

0,00

3

Koszty
sporządzenia i
wydrukowania
ankiet
ewaluacyjnych
oraz list
obecności.

Sztuka 220,00 1,0 220,00 220,00 1,0 220,00
Faktura VAT nr

FS-
8212/20/CAS.

0,00



   

4

Zakup środków
ochrony
osobistej i
środków do
dezynfekcji

Sztuka 430,00 1,0 430,00 430,00 1,0 430,00
Faktura VAT nr
70/JAW/09/20

20.
0,00

Suma 4 980,00 4 980,00 0,00
 
4. Wkład własny

Wkład własny planowany na etapie składania wniosku: Realizacja wkładu własnego:

Lp

Opis wkładu
własnego

(osobowego
lub

rzeczowego)

Rodzaj miary
Koszt

jednostkowy
(PLN)

Liczba
jednostek

Wartość
(PLN)

Koszt
jednostkowy

(PLN)
Liczba

jednostek
Wartość
(PLN)

Nr dokumentu
księgowego Różnica

1

Wolontariusze
pomagający w
prowadzeniu
integracyjnych
zajęć
sportowych
boccia.

Godzina 30,00 80,0 2 400,00 30,00 80,0 2 400,00

Porozumienia
o wykonywaniu

świadczeń
wolontarystycz
nych nr 1, 2, 3,
4. Ewidencje
czasu pracy

wolontariusza.
Oświadczenia
o współpracy

wolontarystycz
nej - 4 sztuki.

0,00



   

2

Pracownicy
Fundacji
prowadzący
nieodpłatnie
prelekcje i
szkolenia dla
uczestników
projektu.

Godzina 30,00 40,0 1 200,00 30,00 40,0 1 200,00

Oświadczenie
o pracy

społecznej
członka

organizacji -
Piotr Dudek.

Oświadczenie
o pracy

społecznej
członka

organizacji -
Mirosław
Kempka.

0,00

3

Sprzęt
sportowy
niezbędny do
prowadzenia
integracyjnych
zajęć
sportowych
boccia. Sprzęt
będący
własnością
Fundacji,
nieodpłatnie
użyczony na
realizację
projektu (2
zestawy
boccia, tablice
wyników,
taśmy
miernicze).

Sztuka 4 500,00 1,0 4 500,00 4 500,00 1,0 4 500,00

Oświadczenie
o nieodpłatnym

użyczeniu
sprzętu.

0,00

Suma 8 100,00 8 100,00 0,00
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Kwota otrzymanego grantu 4 980,00 zł

Kwota poniesionych wydatków 4 980,00 zł

Niewykorzystane środki 0,00 zł

Wartość wkładu własnego 8 100,00 zł

Wysokość wkładu własnego w stosunku do całości
dotacji (%) 162,65 %

 
5. Ilu wolontariuszy zostało włączonych w realizację projektu? ( maks. 2000 znaków)

W realizacji zadania brało udział łącznie 4 wolontariuszy, były to osoby pełnoletnie:
- uczennica liceum;
- studentka;
- nauczycielka;
- pedagog.
W realizacji projektu czynnie pomagało nam szerokie grono osób - rodzice, opiekunowie, pracownicy placówek
oświatowych i ośrodków zajmujących się osobami z niepełnosprawnością na terenie których były prowadzone
zajęcia sportowe.

6. Czy w trakcie projektu napotkali Państwo jakieś problemy lub trudności? Jeśli tak, to proszę opisać, czego one
dotyczyły? W jaki sposób poradzili sobie Państwo z nimi? ( maks. 3000 znaków)

W trakcie realizacji projektu napotkaliśmy trudności związane głównie z pandemią COVID-19:
- dostosowanie realizowanego zadania do wymogów, zaleceń, nakazów i obostrzeń;
- przestrzeganie reżimów sanitarnych, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej;
- zachowanie odpowiednich dystansów między uczestnikami zajęć.
Pomimo wymienionych utrudnień i problemów udało nam się przeprowadzić realizację zadania zgodnie z
założeniami.

 
Oświadczenia:
 
Oświadczamy, że:
1. Zrealizowane działania w całości mieściły się w zakresie działalności pożytku publicznego wnioskodawcy

(podmiotu) (nie dotyczy grup nieformalnych);
2. Wszystkie zrealizowane działania były zgodne z wnioskiem o przyznanie grantu oraz podpisaną umową o

realizację projektu;
3. Poniesione wydatki są zgodne z kosztorysem projektu zawartym we wniosku o przyznanie mikrograntu, a

ewentualne zmiany zostały uzgodnione z Operatorem.
4. Wnioskodawca zgromadził i przechowuje wszystkie dokumenty księgowe zgodnie z przepisami polskiego

prawa.
5. Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych ani składek na

ubezpieczenia społeczne.
6. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone na rachunek bankowy Operatora, a potwierdzenie

przelewu zostało dołączone jako załącznik do sprawozdania.
 
 
...................................
 
 
...................................
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