Raport wnioskodawcy
Konkurs: 2013 (edycja VIII)
Status raportu: Zaakceptowany

Dane podstawowe
555/DL8-ODL/2013

Numer Umowy
Tytuł projektu

Czas na aktywnośc, czas na nasze pasje.

Nazwa dotowanego

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica

Miejsce realizacji projektu

Pysznica

Data rozpoczęcia projektu

2013-06-10

Data zakończenia projektu

2013-09-30

Czas trwania całego projektu w dniach

112

Okres sprawozdawczy (zgodny z § 8 umowy z LOG) do dnia:

2013-12-15

I. Organizacja
1. Forma organizacyjna
a. Czy obecnie Państwa organizacja jest...
Organizacją pozarządową

b. A jakiego rodzaju grupą byli Państwo, kiedy powstał pomysł, żeby zrealizować projekt?
Organizacją pozarządową

2. Skład organizacji
Ile osób działa obecnie aktywnie w Państwa organizacji lub grupie?
15

II. Realizacja projektu
3. Opis zrealizowanego projektu.
Założony cel nadrzędny projektu został osiągnięty poprzez organizację zajęć klubu modelarskiego
w liczbie 90 h dla 66 uczestników, w tym 33 dzieci i młodzieży oraz 33 osób dorosłych,
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obejmujących naukę praktycznych umiejętności nauki jazdy modelami RC. W trakcie zajęć
warsztatowych (6h) prowadzonych przez członka klubu modelarskiego, uczestnicy nabyli
teoretycznych i praktycznych umiejętności eksploatacji oraz obsługi modeli RC. Ponadto w trakcie
3 h warsztatów (po 1 h) zorganizowanych w szkołach w Pysznicy, Kłyżowie i Jastkowicach,
uczestnicy bezpośrednio angażowali się w proces montażu i naprawy poszczególnych elementów
modelu samochodu. W ten sposób uczestnicy mieli możliwość poznania teorii i praktycznych
umiejętności z zakresu mechaniki i elektroniki samochodowej. Efektem projektu było stworzenie
warunków do rozwoju pasji i zainteresowań mechaniką samochodową dla 66 uczestników, w tym 33
w wieku szkolnym i 33 dorosłych (zaplanowane było 54 osoby), rozwój nowoczesnych form
kształcenia, w tym w zakresie kształcenia technicznego i mechanicznego, dzięki zaangażowaniu
uczestników w zajęcia warsztatowe (wspólnie 9h). Jednocześnie stworzono warunki do organizacji
alternatywnych form wypoczynku, bowiem zajęcia prowadzone były w okresie wakacji oraz w formie
zajęć pozalekcyjnych czy weekendowych. W projekcie angażowali się zarówno młodzi, jak i dorośli
uczestnicy, co było widoczne szczególnie w trakcie budowy toru RC w Pysznicy. Efektem projektu
było stworzenie grup modelarskich, które zgodnie z deklaracjami uczestników będą kontynuowane
na przygotowanym torze po zakończeniu projektu, kontynuując rozwój pasji i zainteresowań dzieci i
młodzieży z gminy Pysznica.

4. Uczestnicy projektu:
a. Ile osób uczestniczyło w projekcie bezpośrednio (prosimy podać orientacyjną liczbę):
66

b. A ile osób miało szansę skorzystać na realizacji projektu? Chodzi tu o osoby, którym dzięki jego realizacji
lepiej, łatwiej się żyje, które korzystają z efektów działań podjętych w czasie projektu. (prosimy podać
orientacyjną liczbę):
90

5. Partnerzy w projekcie:
a. Czy w trakcie realizacji projektu udało się Państwu nawiązać współpracę z innymi organizacjami
podobnymi do Państwa grupy?
nie
b. Ilu wolontariuszy i w jaki sposób zaangażowało się w Państwa projekt?

Liczba wolontariuszy zaangażowanych jednorazowo (np. podczas festynu, warsztatu, zbiórki) :
20

Liczba wolontariuszy stałych (pomagających w organizacji częściej niż na potrzeby jednego działania w
projekcie):
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15

6. Czy w trakcie realizacji projektu korzystali Państwo z pomocy, wsparcia ODL? Jeśli tak, to w jakiej formie?
Uwaga: można zaznaczyć wiele odpowiedzi

pomoc w nagłośnieniu projektu
wskazanie innych dostępnych źródeł finansowania na kontynuację lub rozwinięcie działań
rozpoczętych w „Działaj Lokalnie“

7. Czy w trakcie realizacji projektu napotkali Państwo na jakieś problemy?
Uwaga: można zaznaczyć wiele odpowiedzi

inne, jakie? techniczno - lokalizacyjne

Czy i jak udało się przezwyciężyć problemy?
W początkowym okresie mieliśmy problemy z lokalizacją planowanych do budowy torów, ze
względu na ich specyfikę techniczną, wymagane warunki powierzchniowe, niezbędne do
bezpiecznej jazdy modelami. W porozumieniu z wszystkimi uczestnikami projektu oraz dzięki
wsparciu Gminy Pysznica (udostępnienie dużego placu w bezpiecznej lokalizacji) stworzono tor w
Pysznicy, który został na stałe zamontowany w projekcie. W miejscowościach Kłyżów i Jastkowice
uruchomiono tor na okres promocji projektu.

8. Czy zrealizowali Państwo wszystkie działania przewidziane w Umowie dotyczącej projektu?
tak

a. Jeśli TAK, to co Państwa zdaniem najbardziej przyczyniło się do tego, że udało się je zrealizować?
Uwaga: należy zaznaczyć maksymalnie dwie odpowiedzi

wsparcie ze strony innych organizacji/instytucji
mocny zespół naszej organizacji, grupy
zaangażowanie mieszkańców

b. Jeśli NIE, to co sprawiło, że nie udało się osiągnąć wszystkich założonych celów?
Nie dotyczy.

9. Czy w trakcie realizacji projektu powstały materiały, które można zaprezentować w celu promowania
działalności Państwa organizacji? Jeśli tak, jakie to materiały?
obrazy, fotografie
film
materiały multimedialne (prezentacje, fotokasty)

10. Czy przewidują Państwo możliwość kontynuacji projektu?
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TAK, planujemy jako organizacja kontynuować działania rozpoczęte w projekcie

11. W jaki sposób nagłaśniali Państwo swój projekt w społeczności? Jakie media
zaangażowały się w jego promocję?
Ogłoszenia ustne

3

Komentarz
Informację o projekcie przedstawiono na zorganizowanych spotkaniach, piknikach w Pysznicy, w
Kłyżowie oraz w Jastkowicach, w których to lokalizacjach uruchamiano na potrzeby projektu
tymczasowe tory.

Ogłoszenia internetowe

0

Komentarz
Nie dotyczy

10

Ogłoszenia papierowe, plakaty

Komentarz
Na potrzeby promocji projektu opracowano plakaty informujące o realizowanym projekcie, które
zostały umieszczone w szkołach w miejscowościach objętych projektem oraz na kompleksach
sportowych.

Ulotki

60

Komentarz
Opracowano 60 szt. ulotek, które zostały przekazane zainteresowanym uczestnikom w trakcie
spotkań promocyjnych w szkołach i na piknikach.

Prasa

0

Komentarz
Nie dotyczy

Radio regionalne i lokalne

0

Komentarz

Strona: 4 z 8

Nie dotyczy

0

Telewizja regionalna i lokalna

Komentarz
Nie dotyczy

Artykuły, relacje, fotorelacje w internecie

2

Komentarz
Informacje o projekcie zostały umieszczone na stronie stowarzyszenia oraz na Facebooku (SWAL).

Liczba informacji w sumie

75

12. Jakie inne sposoby promocji wykorzystali Państwo w ramach realizacji projektu?
Nie dotyczy

13. Co się zmieniło w Państwa społeczności dzięki realizacji projektu?
Mogą Państwo zaznaczyć kilka kwestii.

dostępne są nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji (np. przedstawienia,
wystawy, przestrzeń, w której mieszkańcy mogą spotykać się, spędzać czas)
inna korzyść dla społeczności, jaka? stworzono warunki do kreatywnej edukacji uczniów i
spędzania wolnego czasu

14. Czy Państwa organizacja brała kiedykolwiek udział w innych Programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności? Jeśli tak, to w jakich?
nie braliśmy udziału w innych programach PAFW

Podpisy potwierdzające część merytoryczną:

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

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

Data

Podpisy i pieczątki osób upoważnionych
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Źródła finansowania
15. Jakie własne dodatkowe źródła finansowania i wsparcia pozafinansowego dla projektu
udało się Państwu zdobyć?
0,00

Samorząd lokalny - wkład finansowy
Samorząd lokalny - wkład niefinansowy

tak

Przedsiębiorcy/firmy - wkład finansowy

0,00
nie

Przedsiębiorcy/firmy - wkład niefinansowy
0,00

Osoby prywatne - wkład finansowy

nie

Osoby prywatne - wkład niefinansowy

0,00

Inne organizacje - wkład finansowy

nie

Inne organizacje - wkład niefinansowy
1%

0,00

Fundusze strukturalne

0,00

Inne źródła - wkład finansowy
Inne źródła - wkład niefinansowy
Suma

852,31
tak

852,31
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Budżet
Dotacja ODL
Pozycja

Koszty

Koszty

planowane poniesione

INNE środki finansowe
Różnica

Koszty

Koszty

planowane poniesione

Różnica

Wkład niefinansowy
Koszty

Koszty

planowane poniesione

Różnica

ŁĄCZNIE
Koszty

Koszty

planowane poniesione

Różnica

KOSZTY PROGRAMOWE
Koszty wynagrodzeń
Wynagrodzenie
prowadzącego
warsztaty z
modelarstwa - nauki

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

450,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

900,00

900,00

0,00

1 150,00

1 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

1 350,00

1 350,00

0,00

2 800,00

2 800,00

0,00

800,00

836,12 -36,12

0,00

0,00

0,00

3 600,00

3 636,12 -36,12

1 000,00

999,30

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

3 800,00

3 799,30

0,70

800,00

836,12 -36,12

0,00

0,00

0,00

4 600,00

4 635,42 -35,42

4 950,00

4 949,30

0,70

800,00

836,12 -36,12

200,00

200,00

0,00

5 950,00

5 985,42 -35,42

obsługi samochodów
RC
Osoba prowadząca
zajęcia w ramach
klubu modelarskiego

Koszty operacyjne
Zakup samochodów
zdalnie sterowanych
RC oraz części
eksploatacyjnych
Zakup materiałów do
budowy torów

SUMA KOSZTÓW
PROGRAMOWYCH

0,00

999,30

0,70

KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Koszty wynagrodzeń
Koordynator projektu
Obsługa finansowa
projektu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

450,00

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

50,00

50,70

-0,70

0,00

16,19 -16,19

0,00

0,00

0,00

50,00

66,89 -16,89

50,00

50,70

-0,70

0,00

16,19 -16,19

0,00

0,00

0,00

50,00

66,89 -16,89

50,00

50,70

-0,70

0,00

16,19 -16,19

600,00

600,00

0,00

650,00

666,89 -16,89

5 000,00

5 000,00

0,00

800,00

852,31 -52,31

800,00

800,00

0,00

6 600,00

6 652,31 -52,31

Koszty biurowe
Materiały biurowe

SUMA KOSZTÓW
ADMINISTRACYJNYCH
KOSZTY CAŁKOWITE
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Oświadczenia
1. Niniejszym oświadczam, że koszty wykazane w powyższym raporcie finansowym zostały
poniesione na realizację celów i działań zawartych w Umowie i spełniają warunki w niej
zawarte.
2. Odsetki, które powstały w okresie realizacji Umowy, na koncie nr:
07249000050000450070992515
w banku:

Alior Bank S.A.

w łącznej wysokości:

0,00

w całości przeznaczone zostały na realizację działań związanych z Umową.

Podpisy potwierdzające część finansową:

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

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

Data

Podpisy i pieczątki osób upoważnionych
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