Raport wnioskodawcy
Konkurs: 2015 (Konkurs 2015)
Status raportu: Zaakceptowany

Dane podstawowe
Numer Umowy
Tytuł projektu

2088/2015/51/19/DL9-ODL/2015
Taniec łączy pokolenia

Nazwa dotowanego

Grupa nieformalna "Coolturalni"

Miejsce realizacji projektu

Ślęzaki

Data rozpoczęcia projektu

2015-09-01

Data zakończenia projektu

2015-12-31

Czas trwania całego projektu w dniach

121

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

2016-02-02

I. Organizacja (W tej części prosimy o krótkie opisanie Państwa
organizacji poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania)
1. Forma organizacyjna
a. W jaki sposób składali Państwo wniosek do "Działaj Lokalnie"?
jako grupa nieformalna przy organizacji lub instytucji

b. Czy myśleliście Państwo o założeniu stowarzyszenia lub fundacji w oparciu o osoby realizujące projekt?
Pytanie tylko dla grup nieformalnych i Inicjatyw DL

Rozważamy taki pomysł

II. Realizacja projektu
1. Opis zrealizowanego projektu.
Celem naszego projektu była nauka i popularyzacja tańca towarzyskiego jako elementu
pozytywnych kontaktów
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międzyludzkich oraz aktywnego i zdrowego spędzenia czasu wolnego dla społeczności lokalnej.
Przez realizację tej inicjatywy pobudziliśmy uczestników do wyjścia z domu, spotkania z innymi
oraz zrealizowaliśmy
zapotrzebowanie społeczne , które zgłaszała młodzież, szczególnie maturalna oraz pokolenie
starsze i
seniorzy. Zrealizowany projekt był również alternatywą na oderwanie od komputera, telewizora
oraz innych
niepożądanych przyzwyczajeń. Integracja pozwoliła na połączenie środowisk międzypokoleniowych,
przykładem może być wiek uczestników, gdzie najstarsi mieli ponad 60 lat, zaś najmłodsi niespełna
15 lat. Można zatem powiedzieć, że taniec połączył pokolenia. W ramach projektu zrealizowano 48
godzin zajęć tanecznych dla 44 uczestników oraz zorganizowano dwie inprezy integracyjne z
udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego w osobach przewodniczącego Rady Miejskiej w
Baranowie Sandomierskim oraz radnych, sołtysów sołectw Marki, Dąbrowica, Ślęzaki, Kaczaki,
Koła Gospodyń Wiejskich, OSP w Ślęzakach, Koła Łowieckiego i mieszkańców. Dużym
zainteresowaniem cieszył się "Bal Andrzejkowy", gdzie uczestnicy projektu zademonstrowali swoje
umiejątności taneczne zdobyte na zajęciach, a następnie wszyscy zebrani oraz zaproszeni goście
bawili się wspólnie w ramach integracyjnego tańca, jakim był "taniec belgijski". Dzięki temu
projektowi społeczność zintegrowała się ze sobą, odzyskała wiarę w siebie i własne siły, a
jednocześnie poprawiła swoją kondycję fizyczną. Kursanci w przyszłości będą prezentować swoje
zdobyte umiejętności na różnych imprezach okolicznościowych, a pozostali będą się wspólnie bawić
w rytmie poznanego tańca belgijskiego. Grupa nieformalna Coolturalni to osoby z różnym
doświadczeniem zawodowym i organizacyjnym. Ten projekt był naszym pierwszym wyzwaniem,
które dało nam wiele satysfakcji i chcemy dalej kontynuować wzajemną współpracę. Zachęceni
powodzeniem projektu i dużym zainteresowaniem osób chcemy utworzyć stowrzyszenie, w którym
będziemy mogli pozyskiwać środki finansowe na podobne działania, wychodząc na przeciw
oczekiwaniom społeczeństwa. Projekt pokazał, że jest oczekiwanie na podobne inicjatywy ze strony
lokalnej społeczności, dlatego powołanie stowarzyszenia pozwoliłoby je zrealizować.

2. Uczestnicy projektu:
a. Ile osób było zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (tzn. pomagały w pracy,
uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy)?
14

b. Ile osób wzięło udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy (np. uczestniczyło w
warsztatach, pokazie filmowym, wycieczce)? Prosimy podać orientacyjną liczbę.
48

3. Partnerzy w projekcie:
a. Czy w trakcie projektu współpracowali Państwo z innymi organizacjami, instytucjami lub grupami
nieformalnymi? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi
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Po zaznaczeniu pasujących odpowiedzi prosimy wpisać z iloma partnerami z danej kategorii współpracowała
Państwa organizacja

ochotnicze straże pożarne w Ślęzakach
koła gospodyń wiejskich w Ślęzakach
szkoły, przedszkola, żłobki w Ślęzakach
sołtysi w Ślęzakach, Dąbrowicy, Kaczakach, Markach
b. Ilu wolontariuszy i w jaki sposób zaangażowało się w Państwa projekt?

Liczba wolontariuszy zaangażowanych jednorazowo (np. podczas festynu, warsztatu, zbiórki) :
4

Liczba wolontariuszy stałych (pomagających w organizacji częściej niż na potrzeby jednego działania w
projekcie):
10

4. Czy w trakcie realizacji projektu korzystali Państwo z pomocy, wsparcia ODL? Jeśli tak, jakiego rodzaju
była to pomoc?
Uwaga: można zaznaczyć wiele odpowiedzi

Informacje o różnych możliwościach zdobycia dofinansowania
Informacje o możliwościach rozwojowych (szkoleniach, konkursach, wizytach studyjnych, 0
stypendiach itp.).
Pomoc w pisaniu wniosków
Pomoc w rozliczaniu projektu DL
Pomoc w prowadzeniu księgowości
Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w trakcie projektu

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

trudności finansowe, z pozyskaniem środków
niewłaściwa wycena kosztów we wniosku

a. Czy i jak udało się przezwyciężyć problemy?
Nie udało się nam pozyskać środków na zabezpieczenie wkładu własnego ale znaleźliśmy osobę,
która w ramach wolontariatu wykonała to zadanie dotyczy obsługi finansowej projektu.
Niektóre koszty związane z zakupami zostały zrealizowane w niższych cenach w związku z tym
przenieśliśmy oszczędności na inne wydatki.

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

Jeśli NIE, to co sprawiło, że nie wszystkie działania zostały zrealizowane? W jaki sposób działania zostały
zmienione?

7. Czy udało się Państwu osiągnąć cele projektu zakładane we wniosku? W jakim stopniu?
Zamierzone cele projektu zostały zrealizowane, uczestnicy biorący udział w projekcie w
zadowalającym stopniu opanowali podstawowe tańce towarzyskie i jednocześnie rozbudzili w sobie
ciekawość taneczną co przełożyło się na występy w imprezach takich jak "Bal Andrzejkoiwy", "Bal
Karnawałowy". Projekt ten bardzo pozytywnie wpłynął na relacje międzyludzkie, zintegrował
uczestników pochodzących z róznych miejscowości. Osoby które brały udział w projekcie nadal
doskonalą nabyte umiejętności oraz uczą się innych tańcóww ramach cotygodniowych spotkań z
instruktorem tańca. Na swoje spotkania zapraszają nowych uczestników, dla których taniec stał się
dobrą alternatywą na oderwanie się od telewizora, komputera i dobrym sposobem na aktywne
spędzenie wolnego czasu. Ta grupa inicjatywna pozwoli nam w przyszłości na utworzenie
stowarzyszenia.

8. Chcielibyśmy dowiedzieć się jakie działania zostały zrealizowane w projekcie. Proszę
spojrzeć na listę poniżej i zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
1. WYDAWNICTWA/PUBLIKACJE/NAGRANIA
e. nakręcenie filmu

2. CYKLICZNE ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - mamy tu na myśli KILKA spotkań na podobny
temat dla STAŁEJ GRUPY uczestników (np. kursy, szkolenia, grupy zajęciowe) łączące tematy,
interdyscyplinarne
f. taneczne

3. WIZYTY, WYJAZDY

4. WYDARZENIA KULTURALNE I SPORTOWE, MAJĄCE CHARAKTER JEDNORAZOWY (NIE CIĄGŁY)
b. impreza dla mieszkańców np. piknik, zabawa, festyn, biesiada, impreza plenerowa itp.
e. koncert, występ

5. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY (STWORZENIE, REMONT, UPRZĄTNIĘCIE, DOPOSAŻENIE

6. ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA, KTÓRE PRZYDA SIĘ W PRZYSZŁYCH DZIAŁANIACH
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d. inne

7. ORGANIZACJA KLUBÓW, GRUP, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ (stworzenie/prowadzenie)
b. grupa artystyczna (np. teatralna) / zespół muzyczny
c. grupa wolontariuszy

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

10. W jaki sposób nagłaśniali Państwo swój projekt w społeczności? Jakie media
zaangażowały się w jego promocję? W komentarzach prosimy m.in. wymienić konkretne
tytuły gazet czy nazwy stacji TV lub radiowych.
Ogłoszenia ustne

3

Komentarz
Informacje na temat realizowanego projektu przekazane były na spotkaniu z rodzicami uczniów
szkoły, na zebraniach Rad Sołeckich w miejscowościach: Ślęzaki, Marki, Kaczaki, Dąbrowica oraz
informacja podczas Mszy Św. w kościele parafialnym.

Ogłoszenia internetowe

3

Komentarz
zspslezaki.pl, baranowsandomierski.pl,

Ogłoszenia papierowe, plakaty

30

Komentarz
Przygotowane plakaty były rozwieszane na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Ślęzaki, Kaczaki,
Marki, Dąbrowica, Skopanie, Wola Baranowska.

Ulotki

55

Komentarz
Ulotki przygotowane były dla zainteresowanych osób.

Prasa

1

Komentarz
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Gazeta Gminy Baranów Sandomierski

Radio regionalne i lokalne

0

Komentarz
Nie było informacji w lokalnym radio

0

Telewizja regionalna i lokalna

Komentarz
Nie było informacji w lokalnej telewizji

Artykuły, relacje, fotorelacje w internecie

2

Komentarz
baranowsandomierski.pl,zspslezaki.pl

Liczba informacji w sumie

94

11. Jakie inne sposoby promocji wykorzystali Państwo w ramach realizacji projektu?
Promocja przez członków grupy nieformalnej na swoich kontach oraz kontach uczestników
projektu.Członkowie grupy przekazywali również informacje o projekcie podczas spotkań ze
znajomymi jak również uczestnicy projektu chwalili się swoimi umiejętnościami w czasie innych
spotkań czy imprez.

12. W jakim stopniu Państwa zdaniem projekt sprawił, że: (proszę zaznaczyć odpowiedź na
skali)
a. Mieszkańcy pracowali razem na rzecz wspólnego dobra
b. Mieszkańcy nauczyli się działać razem

zdecydowanie tak

raczej tak

c. Mieszkańcy mieli satysfakcję ze wspólnej pracy

zdecydowanie tak

d. Mieszkańcy lepiej się poznali, nawiązali znajomości i bardziej sobie ufają
e. Mieszkańcy odczuli, że mają wpływ na swoje otoczenie

raczej tak

raczej tak

f. Mieszkańcy czują się bardziej odpowiedzialni za swoją okolicę, dbają o nią, działają na jej rzecz, angażują
się w sprawy publiczne
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zdecydowanie tak
g. Mieszkańcy są bardziej świadomi lokalnej historii i tożsamości
h. Mieszkańcy są dumni ze swojej społeczności/miejscowości

raczej tak

zdecydowanie tak

i. Kolejne osoby, chcą spróbować swoich sił jako animator/lokalny lider

raczej tak

13. W jaki jeszcze sposób projekt wpłynął na mieszkańców i społeczność?
Realizacja projektu spowodowała popularyzacę tańca towarzyskiego wśród społeczności lokalnej,
nastąpiła integracja międzypokolwniowa zarówno wśród uczestników kursu tańca jak i pomiędzy
uczestnikami imprez integracyjnych. Organizacje społeczne działające w miejscowościach
zacieśniły współpracę pomiędzy sobą przez włączrenie się w organizację wspólnych imprez. W
przyszłości chcą wspólnie realizować podobne działania by dalej lepiej się poznawać przez wspólną
pracę i zabawę.

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

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

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

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

nie

Przedsiębiorcy/firmy - wkład finansowy

0,00
nie

Przedsiębiorcy/firmy - wkład niefinansowy
0,00

Osoby prywatne - wkład finansowy

tak

Osoby prywatne - wkład niefinansowy

0,00

Inne organizacje - wkład finansowy

tak

Inne organizacje - wkład niefinansowy
1%

0,00

Fundusze unijne

0,00

Inne źródła - wkład finansowy
Inne źródła - wkład niefinansowy
Suma

0,00
nie

0
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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
Honorarium
instruktora tańca

Praca 10 wolontariuszy

Druk materiałó w
informacyjnych

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

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

2 400,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 150,00

1 150,00

0,00

3 550,00

3 550,00

0,00

379,00 221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

379,00 221,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660,00

660,00

0,00

660,00

660,00

705,96 -205,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

705,96 -205,96

Opracowanie projektu
materiałó w
informacyjnych

Dodaj wiersz
Koszty operacyjne
Zakup
radioodtwarzacza do
prowadzenia zajęć
oraz do
przeprowadzenia

600,00

imprez integracyjnych
w czasie projektu jak i
po zakończeniu

Udostępnienie sali

Zakup materiałó w na
imprezy integracyjne

0,00

500,00

0,00

0,00

1 100,00

1 084,96

15,04

0,00

0,00

0,00

660,00

660,00

0,00

1 760,00

1 744,96

15,04

3 500,00

3 484,96

15,04

0,00

0,00

0,00

1 810,00

1 810,00

0,00

5 310,00

5 294,96

15,04

Dodaj wiersz
SUMA KOSZTÓW
PROGRAMOWYCH

KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Koszty wynagrodzeń
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Dotacja ODL
Pozycja

Obsługa finansowa
projektu

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

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00 100,00

0,00

100,00 -100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00 100,00

0,00

100,00 -100,00

100,00

100,00

0,00

200,00

199,92

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

199,92

0,08

200,00

199,52

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

199,52

0,48

400,00

399,44

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

399,44

0,56

400,00

399,44

0,56

100,00

0,00 100,00

0,00

100,00 -100,00

500,00

499,44

0,56

3 900,00

3 884,40

15,60

100,00

0,00 100,00

1 810,00

1 910,00 -100,00

5 810,00

5 794,40

15,60

Dodaj wiersz
Koszty biurowe
Materiały biurowe

Zakup środkó w do
otrzymania czystości

Dodaj wiersz
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:
60943410672004140013550001
w banku:

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział Baranów Sandomierski

w łącznej wysokości:

0,00

w całości przeznaczone zostały na realizację działań związanych z Umową.

Data, podpisy i pieczątki osób upoważnionych, potwierdzające część
merytoryczną i finansową:

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

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

Data

Podpisy i pieczątki osób upoważnionych
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