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1. Proszę opisać jakie było społeczne oddziaływanie przedsięwzięcia (liczbowe): 

 

l.p. Nazwa wskaźnika 

* Liczba uczestników projektu 

wykazana w sprawozdaniu może 

obejmować także przedstawicieli/ki 

organizacji wnioskującej, które 

biorą udział w realizacji projektu. 

 

Proszę podać charakterystykę  

(osób, organizacji, społeczności), do 

których skierowane będzie wsparcie 

Wartość 

wskaźnika 

W tym 

migrantów 

z Ukrainy 

1 Liczba osób, u których w wyniku 

realizacji projektu nastąpi 

podstawowa zmiana (wraz z 

przedstawicielami podmiotu*) 

   

2 Liczba osób, które w wyniku 

realizacji projektu podniosą swoje 

kwalifikacje/wiedzę (wraz z 

przedstawicielami podmiotu*) 

   

3 Liczba osób, które w wyniku 

realizacji projektu będą mogły 

zgłosić trwałą zmianę swojej 

sytuacji lub u których można 

zaobserwować zmianę (wraz z 

przedstawicielami podmiotu*) 

   

U.1 Ogólna liczba osób uczestniczących 

(suma 1 – 3) w tym migrantów z 

Ukrainy (min. 50%) 

   

4 Liczba podmiotów objętych 

wsparciem (minimalna wartość 

wskaźnika wynosi 1, gdyż 

wsparciem jest objęty co najmniej 

Wnioskodawca). 

   



l.p. Nazwa wskaźnika 

* Liczba uczestników projektu 

wykazana w sprawozdaniu może 

obejmować także przedstawicieli/ki 

organizacji wnioskującej, które 

biorą udział w realizacji projektu. 

 

Proszę podać charakterystykę  

(osób, organizacji, społeczności), do 

których skierowane będzie wsparcie 

Wartość 

wskaźnika 

W tym 

migrantów 

z Ukrainy 

5 Liczba społeczności lokalnych, które 

skorzystają ze wsparcia 

oferowanego w ramach 

przedsięwzięcia 

   

7 Liczba osób, które w wyniku 

realizacji projektu skorzystały ze 

wsparcia w podziale na kategorie 

wiekowe (wraz z przedstawicielami 

podmiotu*): 

   

0-5 lat    

5-11 lat    

11-18 lat    

Dorośli    

U.2 Ogólna liczba osób uczestniczących 

(suma pkt. 7):  

   

8 Inne …………………………..    

 
Uwaga: U.1 musi być równe U.2! 
 
2.  Proszę opisać jak przebiegała realizacja przedsięwzięcia, w szczególności: 
 

● jakie działania zostały przeprowadzone,  
● kto z nich skorzystał,  
● co zostało przygotowane,  
● jakie było społeczne oddziaływanie przedsięwzięcia,  
● czy pojawiły się trudności, jeżeli tak to jakie? 
● jakie inne instytucje poza wnioskodawcą zostały zaangażowane w realizację i w jaki sposób. 

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

2. Proszę opisać, w jaki sposób realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do: 
 

a) wzmocnienia Państwa organizacji w realizacji celów statutowych: 

………………………………………………………………………………………..  

b) włączenia migrantów z Ukrainy w działania lokalnej społeczności (min. 50% uczestników) 

………………………………………………………………………………………..  

c) osiągania w społeczności lokalnej Celów Zrównoważonego Rozwoju: 

………………………………………………………………………………………..  

 

4. Dzięki udziale w programie i realizacji przedsięwzięcia (proszę zaznaczyć właściwe dla podmiotu): 
 

▢ zwiększyła się wiedza biznesowa podmiotu 
▢ wzmocnieniu uległy aktualnie świadczone lub nowe usługi 



▢ wzmocniony został system zarządzania w podmiocie 
▢ podmiot dociera do większej liczby klientów lub zwiększył kontakt z klientami 
▢ podmiot zatrudnia więcej pracowników/ angażuje więcej wolontariuszy 
▢ podmiot jest bardziej rozpoznawalny 
▢ podmiot pozyskał dodatkowe źródła finansowania działań 

 
 
 
5. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na zatrudnienie: 
 

Dane dotyczące wpływu realizacji przedsięwzięcia na 
zatrudnienie 

Na dzień 
składania 
wniosku 

W czasie realizacji 
przedsięwzięcia 

Liczba pracowników zatrudnionych w  podmiocie w oparciu o 
umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę  

  

Liczba osób współpracujących z podmiotem w oparciu o umowę 
zlecenie, umowę o dzieło: 

 
 

 

- w tym (pkt 1 i 2) osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym1   

  

 
 
6. Proszę ocenić na skali od 1 do 10, (gdzie 1 oznacza zdecydowanie niską ocenę, a 10 zdecydowanie wysoką 
ocenę) użyteczność  Programu dla Państwa organizacji i dla odbiorców przedsięwzięcia  (użyteczność w tym 
przypadku oznacza: na ile założenia konkursu były zgodne z potrzebami) 
 

Ocena użyteczności programu 

Dla Państwa 
organizacji 

Zdecydowanie 
niska ocena 

        Zdecydowanie 
wysoka ocena 

Dla odbiorców 
przedsięwzięcia 

Zdecydowanie 
niska ocena 

        Zdecydowanie 
wysoka ocena 

 
 
Do sprawozdania załączam min. 5 zdjęć z realizacji przedsięwzięcia. 
 
Oświadczam, że informacje zawarte w powyższym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 
oraz jestem świadoma/y, że za podanie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna. 
 

..………………………………………………………………………  
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu 

                                                             
11 Według definicji zawartej w: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (art.  2 ust. 6) 


