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SPRAWOZDANIE 

z realizacji inicjatywy wolontariackiej Korpusu Solidarności w województwie podkarpackim 

edycja 2021 r. (Prosimy odpowiedzieć na WSZYSTKIE pytania zawarte w formularzu oraz wypełnić WSZYSTKIE 

SZARE POLA.) 

 

I INFORMACJE O PROJEKCIE  

1. Tytuł projektu: 

 

 

2. Data i numer umowy: 

DATA: 

NUMER UMOWY: 

 

II INFORMACJE O WOLONTARIUSZU LUB GRUPIE WOLONTARIUSZY  

1. Proszę podać nazwę grupy, jeżeli dotyczy oraz imię i nazwisko lidera grupy lub wolontariusza – 

pomysłodawcy projektu, który odpowiadał za projekt. 

 

 

2. Numer telefonu do wolontariusza lub lidera grupy wolontariuszy 

 

 

4. Adres mailowy do wolontariusza lub lidera grupy wolontariuszy 
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III INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Prosimy krótko opisać realizację projektu ze szczególnym uwzględnieniem co się udało i jakie 

przeszkody Realizator napotkał:  

1) Okres realizacji   

Od: 

 

Do: 

 

2) Liczba osób zaangażowanych bezpośrednio 
w projekt 

Prosimy podać liczbę wolontariuszy, a w 
kolejnej pozycji także (o ile to możliwe) liczbę 
innych realizatorów 

Planowana zgodnie z wnioskiem Faktycznie osiągnięta 

  

3) Osoby odpowiedzialne przy realizacji 
inicjatywy 

Należy w tej pozycji wskazać kto (z imienia i 
nazwiska lub pełnionej funkcji) faktycznie 
włączył się w realizacje inicjatywy, ze 
wskazaniem, czy ilość odbiegała od 
planowanej. 

 

4) Do ilu odbiorców Realizatorzy trafili z 
inicjatywą 

Prosimy o wskazanie liczby odbiorców oraz 
przedstawienie ich krótkiej charakterystyki 
(dzieci, osoby starsze, samotne itp.) 

Planowana zgodnie z wnioskiem Faktycznie osiągnięta 

  

5) Czy udało się osiągnąć zakładany cel 
inicjatywy 

Do odpowiedzi należy dodać krótkie 
wyjaśnienie/uzasadnienie 

 

6) Opis działań – refleksja 

W tym miejscu należy opisać bardziej 
konkretnie czego dotyczyła inicjatywa, jakie są 
odczucia realizatorów, co się udało, a czemu 
nie podołał realizator. Ogólnie chodzi o 
wnioski po zrealizowanej inicjatywie. 

 

7) Rezultaty inicjatywy 

Prosimy wskazać osiągnięte rezultaty, 
odnosząc je do planu zawartego we wniosku. 

Co powstało w 
wyniku projektu - 

prosimy o 
informacje o 
materialnych 

rezultatach np. 
publikacjach, 

stronach 

W jaki sposób 
skorzystali 

wolontariusze na 
udziale w projekcie - 

prosimy o 
informacje, czego się 

nauczyli, jakie 
umiejętności 

W jaki sposób 
skorzystała na 

realizacji projektu 
instytucja/organizacja 

lub lokalne 
środowisko 



 

3 | S t r o n a  

 

 

internetowych, 
mapach, imprezach. 

 

zdobyli, z kim 
nawiązali nowe 

relacje 

 

   

8) Promocja inicjatywy 

Prosimy o opisanie, jak wyglądała promocja, 
gdzie zawarto informacje promocyjne, jakie 
trudności Realizator napotkał. 

 

9) Czy realizacja projektu wymagała istotnych 
zmian w stosunku do wniosku? 

Jeżeli tak, prosimy opisać czego dotyczyły i 
jaki był ich powód. 

 

 

 

IV Budżet projektu  

 

Nazwa wydatku 

Numer 

faktury/ 

dokumentu 

Data 

faktury/ 

dokumentu 

Data zapłaty za 

fakturę/ 

dokumentu 

Kwota 

dokumentu 

Kwota 

kwalifikowana 

w projekcie 

      

      

      

RAZEM   

 

 

 

 

 

PODPISY: 

 

…………..……………………………………..   ……………………………………….. 

Realizator   Patron (jeżeli zadanie było realizowane 

pod patronatem) 
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V Załączniki: 

 

1. Zdjęcia,  

2. Printscreeny, 

3. Wycinki prasowe, 

4. …………………………. 


