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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z REALIZACJI UMOWY W RAMACH PROJEKTU  

PODLASKIE LOKALNIE 

 

 

1. Sprawozdanie należy złożyć do 14 dni po zakończeniu realizacji Inicjatywy.  

2. Wypełnia go koordynator projektu wraz z Zespołem.  

3. W raporcie końcowym obowiązuje okres sprawozdawczy od daty rozpoczęcia projektu do jego 

zakończenia. 

 

I. Informacja o realizatorze: 

 

Numer umowy: RI1/056/21//PL/2020 

Nazwa dotowanego.  

Należy podać:  

- nazwę, 

- adres, 

- numer i nazwę 

rejestru, do którego 

wpisano młodą 

organizację 

pozarządową. 

Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie 

Umarłych Statutów”, ul. Chodkiewiczów 45, 16-040 Gródek, nr KRS 

0000830651 

Nazwa 

finansującego 

(organizacji 

patronującej). 

Należy podać:  

- nazwę,  

- adres, 

- numer i nazwę 

rejestru, do którego 

wpisano organizacje 

pośredniczącą. 

NIE DOTYCZY 

Numer i tytuł RI1/056/21, „Rozwój infrastruktury organizacji i kompetencji jej wolontariuszy” 
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inicjatywy: 

Okres 

sprawozdawczy:  

11.10.2021 – 29.11.2021 

Kwota dotacji:  5000 zł 

 

 

 

 

II. Informacje dotyczące realizacji inicjatywy  

 

1. Opis zrealizowanego projektu 

Należy przedstawić opis na min. 4000 znaków z efektów zrealizowanego przedsięwzięcia 

(osiągnięte cele i efekty, podjęte działania, korzyści dla społeczności lokalnej, zaangażowane 

osoby)? 

Przedmiotowy projekt miał na celu wsparcie Stowarzyszenia Umarłych Statutów i jego działalności w 

różnych formach i różnych kierunkach. W ramach projektu przewidziano: rozwój bazy informatycznej 

(wzmocnienie infrastrukturalne), zakupienie 2 szt. tabletów jako urządzeń służących członkom i 

wolontariuszom do bieżącej pracy w Stowarzyszeniu do realizacji jego celów statutowych, sfinansowanie 

działań mających na celu przeszkolenie i integrację wszelkich działaczy Stowarzyszenia.  

Szkolenia i integracja na żywo miały odpowiedzieć na główną cechę członkostwa w Stowarzyszeniu, to 

znaczy pracę zdalną i niemożność częstych spotkań zespołu stacjonarnie. Zakupienie urządzeń 

elektronicznych w oczywisty sposób upraszcza pracę wolontariacką i stanowi wzmocnienie „zaplecza” 

organizacji. Rozwój bazy informatycznej polega na zakupieniu 2-letniej usługi serwera VPS, który jest 

konieczny do dalszego rozwoju usług i platform organizacji, w tym strony WWW i zawartych na niej 

treści.  

Przewidziano następujące rezultaty:  

1. Zakup sprzętu komputerowego (docelowo w liczbie 2) 

2. Zakup usługi serwera VPS (docelowo w liczbie 1) 

3. Organizacja szkoleń i wyjazdów (docelowo liczba zjazdów 2) 

4. Wzrost wiedzy, kompetencji i poczucia integracji wolontariuszy (docelowo wzrost min. 30 

%) 

Na wstępie należy zaznaczyć, że wszystkie rezultaty zostały osiągnięte.  
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1. Zakup sprzętu komputerowego 

W ramach projektu przewidziano zakup 2 tabletów marki Apple, model iPad 9 generacji. W dniu 

dokonywania tego zapisu w dokumentacji projektowej omawiane urządzenie kosztowało 1599 zł za 

sztukę. Realizator dokonywał prób zakupu produktu nieprzerwanie, stale zaraz po otrzymaniu przelewu 

dotacji. Niestety, we wszelkich autoryzowanych punktach sprzedaży w Polsce (on-line, w Gdańsku, w 

Warszawie, w Krakowie) poinformowano, że urządzenia nie są dostępne w sprzedaży i planuje się ich 

dostawę około końca listopada/początku grudnia.  

Niedługo przed zakończeniem realizacji projektu zaistniała możliwość zakupienia urządzeń w sklepie 

RTV Euro AGD po zawyżonej, co wynika z braków na rynku i zwiększonego popytu, cenie. Ostateczna 

cena za jedną sztukę urządzenia wyniosła 1999 zł, gdzie różnicę kwotową Stowarzyszenie zdecydowało 

się uiścić jako swój wkład własny.  

Ponadto, zgodnie z Regulaminem, dokonano przesunięcia kwoty dotacji na zakup tabletów w kwocie 

151,15 zł, co jest uzasadnione bacząc na sytuację rynkową i znaczny wzrost cen urządzeń, których zakup 

był jednym z rezultatów projektu i jego celem.  

Obecnie urządzenia zostały już wypożyczone i służą realizacji celów statutowych organizacji, a mówiąc 

konkretniej: za pomocą tabletów wolontariusze korzystają z niedawno wprowadzonego intranetu 

organizacji, w tym komunikują się z resztą zespołu, przygotowują prezentacje na realizowane oraz 

przyszłe wydarzenia/konferencje, opracowują delegowane zadania np. sporządzenia odpowiednich pism, 

wykonują monitoring aktualnie realizowanych strażniczo aktywności. Urządzenia są przydatne przy 

szybkim dostępie do danych i ich używaniu w odpowiednich programach np. Pages, Numbers.  

2. Zakup usługi serwera VPS 

W Stowarzyszeniu funkcjonuje samodzielny Pion IT, który odpowiada m.in. za zdolności informatyczne 

organizacji, jej usługi i infrastrukturę, rozwój jej zasięgów docierania i lepszego zarządzania pracą. 

Koordynator tego pionu zasygnalizował potrzebę zakupienia usługi serwera VPS, a to wynika z tego, że 

jest on potrzebny m.in. do bieżących prac działaczy całego pionu, poza tym serwer ten spełni rolę 

swoistego hostingu dla np. strony WWW organizacji. Serwer VPS cechuje się tym, że umożliwi on 

prostsze zaimplementowanie wielu przyszłościowych funkcjonalności, np. planowany generator 

wniosków i pism dedykowany odbiorcom działań statutowych organizacji, czy system e-monitoringu 

stanu danej sprawy zgłoszonej nam przez zainteresowaną osobę.  

Dokonano analizy rynkowej, porównano różne oferty zakupu takiego serwera i obrano najkorzystniejszą 

ofertę od firmy OVH, która to za kwotę poniżej docelowo planowanej, zapewnia dostęp do serwera VPS 

na okres 2 lat.  

Serwer został przygotowany do spełniania swoich funkcji na rzecz Stowarzyszenia i znacznie uprościł 

(pod kątem programistycznym) pracę deweloperów i informatyków. Jest aktualnie użytkowany.  

3. Organizacja szkoleń i wyjazdów (docelowo liczba zjazdów 2) 
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Zasadniczą częścią realizowanego projektu, która była jego głównym celem uzasadniającym realizację, 

była organizacja platformy, miejsca do spotkania się wolontariuszy organizacji, którzy na co dzień 

mieszkają w różnych miejscach Polski, przez co nie ma między nimi większych więzi przyjacielskich czy 

wspólnych tematów do dyskusji. Ostatecznie udało się zorganizować dwa osobne zjazdy, w miesiącach 

październik i listopad 2021, przy czym niektórzy wolontariusze nie mogli niestety uczestniczyć z różnych 

względów, w tym wypadków rodzinnych i zachorowań.  

Zorganizowano 2 zjazdy szkoleniowo-integracyjne, w dniach 30.10-31.10 i 20.11.2021 r. W 

październiku udział wzięło 9 osób, w listopadzie 5 osób. 

W październiku podczas zjazdu wolontariusze 30.10. wzięli udział w szkoleniu Centrum Wolontariatu w 

Białymstoku pt. „Autodiagnoza potrzeb organizacji i współpraca z wolontariuszami”, które miało 

miejsce w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. W trakcie szkolenia i zaraz po nim 

skorzystano z zapewnionego poczęstunku i obiadu. Później tego samego dnia uczestnicy zjazdu spotkali 

się z przedstawicielami Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, w tym dr Małgorzatą 

Wenclik, członkiem Rady Programowej FCIS. Szeroko omówiono dotychczasowe działania Fundacji i 

dyskutowano nt. potencjalnych płaszczyzn wspólnej współpracy. Przede wszystkim jako takie pola do 

możliwego połączenia sił wskazano kwestię dostępności obiektów publicznych dla osób 

niepełnosprawnych, kwestie związane z ekologią, poziomem oświaty i przestrzeganiem praw osób 

młodych. Poza tym w ramach zjazdu uczestnicy zwiedzali miasto i jego najważniejsze miejsca o 

turystycznych walorach z osobami stale zamieszkującymi Białystok. Wolontariusze wzięli udział w grze 

„escape room” jako element integracji oraz rywalizowali w grze w kręgle. Później uczestnicy wspólnie 

spożyli kolację w lokalnej restauracji. 31 października, w dniu wyjazdu powrotnego do domów, 

wolontariusze zdążyli spotkać się na posiłek i rozmowę.  

W listopadzie program zjazdu obejmował najpierw szkolenie z mediów społecznościowych w Centrum 

Aktywności Społecznej w Białymstoku, później szkolenie z coachem - Panem Bartoszem Gawrylukiem – 

szkolenie obejmowało takie kwestie jak: Strategie skutecznej nauki i tworzenie notatek; model uczenia 

się nowych umiejętności; zarządzanie swoim czasem oraz projektami. Szkolenie trwało 4 godziny, a po 

samym szkoleniu, które odbyło się na żywo, szkoleniowiec przesłał Stowarzyszeniu również dodatkowe 

informacje, opisy, materiały drogą elektroniczną, jako uzupełnienie już przekazanej wiedzy. W ramach 

integracji uczestnicy wzięli udział w grze w kręgle. 

4. Wzrost wiedzy, kompetencji i poczucia integracji wolontariuszy (docelowo wzrost min. 30 %) 

Organizowane zjazdy miały wywołać zmianę w wiedzy, w rozwoju kompetencji i zwiększyć poczucie 

integracji wewnętrznej pomiędzy wolontariuszami organizacji. Zgodnie z założeniami, przeprowadzono 

ankiety wśród uczestników mające te kwestie zbadać.  

W ankiecie udział wzięło 11 osób spośród uczestników (każdy uczestnik miał do niej dostęp i został o jej 

wypełnienie poproszony). Na pytanie o ogólną ocenę zjazdu nie udzielono żadnej odpowiedzi 

negatywnej bądź neutralnej – każdy, w różnym stopniu, był ze zjazdu zadowolony (54,5 % odpow. 

„podobał mi się”, 36,4% odpow. „bardzo mi się podobał” i 9,1% „raczej mi się podobał”). 81,8 % 
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pytanych oceniło, że wyjazd przyczynił się do wzrostu integracji pomiędzy członkami. Uczestnicy 

zostali również zapytani o to, czy w trakcie zjazdu dowiedzieli się nowych wiadomości, nauczyli  się 

nowych umiejętności, obiektywnie zjazd wpłynął na ich samorozwój — 45,5 % osób stwierdziło „Tak, 

bardzo”, 36,4 % oceniło „Tak”, 9,1 % oceniło, że nie wie i 9,1 % że „raczej nie”. Nikt nie zaznaczył 

odpowiedzi stanowczej „nie”. Podsumowując 81,9 % pytanych stwierdziło, że ich poziom wiedzy  i 

kompetencje zwiększyły się.  

Uczestnicy zjazdu wyjątkowo pozytywnie ocenili oba zorganizowane zjazdy i uznali, że zagwarantowano 

zarówno zwiększenie integracji interpersonalnej (81,8%), jak i jakościowy program merytoryczny i 

rozwój osobisty (81,9%).  

 

 

 

 

 

2. UCZESTNICY PROJEKTU 

Należy wskazać liczbę osób uczestniczących w Inicjatywie. Ważne aby pokazać rzeczywiste 

zaangażowanie mieszkańców w działania. 

 

 Ile osób? Forma zaangażowania (na czym polegał udział): 

Ilość osób zaangażowanych w 

realizację projektu od strony 

organizacyjnej 

4 1 os. jako koordynator projektu, 1 os. jako 

realizująca usługi księgowe, 2 osoby jako 

wolontariusze 

Ilość zaangażowanych 

wolontariuszy do współpracy 

2 1 os. stanowiła wsparcie techniczne i merytoryczne 

w segmencie wzmocnienia infrastruktury, 1 os. 

wspierała koordynatora w organizacji zjazdów 
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szkoleniowo-integracyjnych 

Ilość osób, które wzięły udział w 

działaniach realizowanych w ramach 

projektu jako odbiorcy Prosimy 

podać orientacyjną liczbę. 

11 Liczba unikalnych uczestników zjazdów 

szkoleniowo-integracyjnych (nie wlicza się osób np. 

korzystających z serwera VPS, użytkujących 

urządzenia itd.) 

 

3. REALIZACJA INICJATYWY ZGODNIE Z UMOWĄ (WNIOSKIEM)   

Należy wyjaśnić czy realizacja Inicjatywy odbyła się zgodnie z podpisaną Umową czy nastąpiły 

odstępstwa od zaplanowanych działań, jakie podjęto środki zaradcze. W przypadku wystąpienia 

odstępstw należy opisać podjęte działania, a także przyczyny ich powstania. 

 Odstępstwa 

względem 

założeń 

Wskazanie przyczyn i uzasadnienie 

odstępstw 

➢ Zasoby realizatora 

Jakie zasoby kadrowe, merytoryczne i 

materialne udało się Państwu zaangażować 

na etapie realizacji Inicjatywy? 

 BRAK ODSTĘPSTW.  

➢ Wpływ na środowisko lokalne 

Jaką zmianę osiągnęliście Państwo w 

środowisku lokalnym w wyniku realizacji 

Inicjatywy?  

 NIE DOTYCZY. 

➢ Zrealizowane działania 

Jakie działania udało się Państwu 

zrealizować w ramach realizacji 

Inicjatywy?   

 

 Udało się w pełni zrealizować rozwój 

instytucjonalny, poza tym odbyły się 

przewidziane 2 zjazdy stacjonarne. 

Brak odstępstw.  
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➢ Rekrutacja uczestników 

Jakie zastosowaliście Państwo metody 

rekrutacji uczestników projektu? 

 

 Uczestnikami realizowanych zjazdów 

byli działacze organizacji, jako że 

zjazdy szkoleniowo-integracyjne były 

bezpośrednio do nich adresowane. 

Każdy mógł wziąć udział. Brak 

odstępstw.  

➢ Rezultaty 

Które z zaplanowanych rezultatów 

przyniosła realizacja Inicjatywy?  

Jakie dodatkowe rezultaty zostały 

osiągnięte w wyniku realizacji Inicjatywy? 

 

 Wszystkie rezultaty osiągnięte. Brak 

odstępstw.  

 

4. PROMOCJA PROJEKTU 

Sposoby nagłaśniania projektu Liczba 

informacji 

Komentarz (prosimy m.in. wymienić 

konkretne tytuły gazet czy nazwy stacji TV lub 

radiowych) 

Ogłoszenia ustne 

6 Zaproszenia skierowane do działaczy do 

uczestnictwa w projekcie (w zjazdach), również 

informowanie członków Stowarzyszenia nt. 

realizowanego projektu, jego finansowania i 

założeń  

Ogłoszenia internetowe 
2 Informacja zamieszczona na stronach w 

Facebooku i Instagramie 

Ogłoszenia papierowe, plakaty    

Ulotki    

Prasa   
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Radio regionalne   

Telewizja regionalna i lokalna   

   

5. PARTNERSTWO 

Czy udało się Państwu zaangażować do współpracy partnerów?  

  1. NIE, nie zakładaliśmy udziału partnerów w projekcie. 

  2. NIE, zakładaliśmy udział partnerów w projekcie, ale nie udało się nam ich zaangażować  

(dlaczego nie udało się ich zaangażować i jakie działania w związku z tym Państwo podjęliście?) 

 

 

 

  3. TAK, do realizacji projektu zaangażowaliśmy partnerów (wybrać z poniższych).  

Kto 
Liczba 

organizacji 

Forma zaangażowania  

(na czym polegał udział / pomoc) 

Lokalne organizacje 

społeczne 

  

Nieformalne grupy 

mieszkańców 

  

Domy i ośrodki kultury   

Biblioteki   

Ośrodki sportu i rekreacji, 

kluby sportowe 

  

Ochotnicze straże pożarne   

Koła gospodyń wiejskich   

Parafie i grupy parafialne   

Szkoły, przedszkola, żłobki   
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Ośrodki pomocy społecznej   

Radni, Sołtysi, 

przewodniczący osiedli 

  

Urząd gminy / miasta   

Lokalne przedsiębiorstwa   

Lokalne media    

Instytucje finansowe   

Inne instytucje – jakie?   

 

6. KONTYNUACJA INICJATYWY 

  NIE, projekt był zamkniętą całością, nie wymagał kontynuacji. 

  TAK, planujemy kontynuować działania rozpoczęte w projekcie (opis planowanych działań).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PYTANIE DLA GRUP NIEFORMALNYCH 

Czy myśleliście Państwo o założeniu stowarzyszenia lub fundacji w oparciu o osoby realizujące projekt?  

 

 Nie, raczej nie będziemy zakładać własnej organizacji 

 Rozważamy taki pomysł 

 Tak, chcemy to w przyszłości zrobić 

 Tak, zaczęliśmy już nad tym pracować 

 Tak, już w trakcie projektu założyliśmy stowarzyszenie/fundację 

 

8. ANKIETA EWALUACYJNA 
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Czy uważacie Państwo, że w wyniku realizacji projektu w ramach ścieżki „Rozwój Instytucjonalny 

Młodych NGO” wzrosła Państwa zdolność do działania i własnego rozwoju? 

 Tak 

 Nie 

 Nie dotyczy 

 

Czy uważacie Państwo, że w wyniku realizacji projektu w ramach ścieżki „Wsparcie Inicjatyw 

Lokalnych” wzrosła  Państwa aktywność obywatelska? 

 Tak 

 Nie 

 Nie dotyczy 

 

Czy uważacie Państwo, że w wyniku realizacji projektu w ramach ścieżki „Wsparcie Inicjatyw 

Lokalnych”  wzrosła  Państwa społeczna integracja? 

 Tak 

 Nie 

 Nie dotyczy 

 

Czy uważacie Państwo, że w wyniku realizacji projektu w ramach ścieżki „Wsparcie Inicjatyw 

Lokalnych”  wzrosło  Państwa zaufanie do instytucji demokratycznych? 

 Tak 

 Nie 

 Nie dotyczy 

 

 

 

 

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

Data        Podpisy i pieczątki osób upoważnionych 


