
Sprawozdanie do wniosku 13644
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ.
450, Z PÓŹN. ZM.)

W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020,
EDYCJA 2020

DATA ZŁOŻENIA 2020-12-30

Rodzaj sprawozdania Końcowe
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie 2020-03-01 - 2020-11-30

Tytuł zadania publicznego Mieszkańcy mają głos
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców) Fundacja Wolności
Data zawarcia umowy 03-06-2020
Numer umowy, o ile został nadany 95

Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań
zrealizowanych w ramach zadania
(należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz
w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

Lp.
Nazwa

rezultatu

Planowany
poziom

osiągnięcia
rezultatów
zgodnie z

ofertą

Sposób
monitorowania

rezultatów /
źródło

informacji o
osiągnięciu
wskaźnika Poziom osiągnięcia wskaźnika

Informacja o
sposobie pomiaru

wskaźnika
1 Wzrost wiedzy 20

członków rad
dzielnic
uczestniczących
w szkoleniach o
20%

20 Test wiedzy,
lista obecności.

W warsztatach uczestniczyło w sumie 41 osób. Według przeprowadzonych testów wiedzy, wiedza
uczestników wzrosła o ponad 20%.

Informacja na
podstawie list
obecności oraz testów
wiedzy
przeprowadzonych w
czasie szkoleń.

2 Liczba
użytkowników
aplikacji

300 Liczba pobrań.
Statystyki
Google
Analytics.

198 użytkowników aplikacji. Liczba
zarejestrowanych
użytkowników
aplikacji.

3 Artykuły z
zakresu
dziennikarstwa
obywatelskiego

40 Umowy o dzieło
i rachunki.
Artykuły
opublikowane
na stronie
gazety "Jawny
Lublin".

46 napisanych artykułów i opublikowanych na stronie gazety "Jawny Lublin". Na podstawie liczby
skończonych
artykułów,
rozliczonych na
podstawie rachunków
do umów zlecenia.

4 Wzrost
zaangażowania
przewodniczących
rad i zarządów
dzielnic we
współpracę
pomiędzy radami
dzielnic poprzez
udział w
szkoleniach i
spotkaniach
roboczych

20 Liczba
uczestników
szkolenia
wyjazdowego
oraz lista
obecności ze
spotkań
roboczych.

W warsztatach (zrealizowanych online) udział wzięło 16 osób. W spotkaniach przewodniczących rad i
zarządów dzielnic, które odbyły się w sierpniu oraz we wrześniu udział wzięło 9 oraz 13 osób.

Na podstawie list
obecności ze spotkań
oraz zgłoszeń i
zrzutów ekranu z
warsztatów roboczych.
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Lp.
Nazwa

rezultatu

Planowany
poziom

osiągnięcia
rezultatów
zgodnie z

ofertą

Sposób
monitorowania

rezultatów /
źródło

informacji o
osiągnięciu
wskaźnika Poziom osiągnięcia wskaźnika

Informacja o
sposobie pomiaru

wskaźnika
5 Analiza

wykonania
budżetu miasta
prezentująca
dochody i wydatki
w sposób
graficzny

1 Treść analizy,
publikacja na
stronie
jawnylublin.pl,
rachunek za
wykonanie
pracy

1 wykonana analiza. Opublikowana na stronie jawnylublin.pl Informacje na
podstawie rozliczenia
umowy zlecenia.

6 Spotkania otwarte
(dyskusyjne) nt.
rozwoju miasta

5 dokumentacja
fotograficzna,
nagranie wideo,
informacje
prasowe.

Przeprowadzono 5 spotkań dyskusyjnych (wszystkie w formie online). Wysyłaliśmy informacje prasowe
do lokalnych mediów. O rozmowach informowało m. in Radio Lublin
(https://radio.lublin.pl/2020/11/rozmowy-o-miescie-rusza-program-realizowany-przez-fundacje-wolnosci/
oraz https://radio.lublin.pl/2020/12/rozmowy-o-budzecie-miasta-na-2021-rok/),

Informacje na
podstawie nagrań
wideo,
opublikowanych na
portalu facebook oraz
youtube.

7 Przeprowadzenie
Badania
Aktywności
Radnych na
podstawie
obiektywnych
kryteriów

1 Publikacja
raportu na
stronie oferenta,
informacje
prasowe.

Wyniki badania zostały opublikowane na stronie https://fundacjawolnosci.org/badanie-aktywnosc-
-radnych-2020/

Informacja na
podstawie danych ze
strony
fundacjawolnosci.org.

2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań
(opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz
skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o
zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot
niebędący stroną umowy ) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Lp. Nazwa działania Opis

Zakres
działania

realizowany
przez

podmiot
niebędący

stroną
umowy

zgodnie z
ofertą Opis zrealizowanych działań

Zakres działania
realizowany przez
podmiot niebędący

stroną umowy
1 Koordynacja i

promocja zadania
W czasie realizacji projektu będziemy niwelować bariery (warsztaty w salach
dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, przynajmniej jedna osoba z
niepełnosprawnością spośród osób zatrudnionych na dłużej przy projekcie)
oraz wspierać równy udział kobiet i mężczyzn (co najmniej 45% uczestniczek
warsztatów dla rad dzielnic to będą kobiety, zorganizowanie opieki nad
dziećmi podczas spotkań i warsztatów). Zatrudnimy osobę, która będzie
odpowiedzialna za działania promocyjne wśród odbiorców zadania oraz na
zewnątrz (promocję w internecie, w tym również płatna, opracowanie
materiałów prasowych). Osoby odpowiedzialne za zadanie: Koordynator
projektu, specjalista ds. promocji.

Nie dotyczy. Spełniliśmy zakładane cele. Ponad
połowa uczestników warsztatów i
spotkań stanowiły kobiety. Przy
realizacji zadania pracowała osoba z
niepełnosprawnością. Kolejna osoba
zajmowała się promocją zadania. Z
uwagi na to, że większość spotkań
odbyła się online, oferowaliśmy
pomoc przy łączeniu się i udziale w
takiej formie spotkań.

Nie dotyczy. Działanie
realizowane przez
oferenta.

2 Aplikacja
"Mieszkańcy mają
głos"

Aplikacja umożliwi głosowanie mieszkańców w sprawach, które później będą
przedmiotem obrad rady miasta. Przed posiedzeniami rady miasta
wybierzemy kilka istotnych głosowań. Pytania wraz z uzasadnieniem
(zarówno głosowania na "tak" jak i na "nie") zamieścimy w aplikacji.
Nastepnie, aż do dnia głosowania mieszkańcy będą mogli głosować. W dniu
posiedzenia rady miasta opublikujemy wyniki głosowania mieszkańców.
Wyniki głosowań zostaną przedstawione radnym jako wskazówka w ich
głosowaniu. Aplikacja przybliży nas do ideii demokracji bezpośredniej. Zanim
aplikacja zacznie działać, chcemy wypróbować ją na poziomie Młodzieżowej
Rady Miasta (wyboru głosowań i opisów uzasadnień dokonamy wspólnie z
przedstawicielami MRM). W żadnym innym mieście w Polsce nie ma
podobnego narzędzia. Zadanie dzieli się na kilka etaptów: 1. Przygotowanie
opisu pożądanych funkcjonalności aplikacji (rejestracja mieszkańca,
głosowanie, opisy i komentarze do głosowań, wyświetlanie statystyk,
udostępnianie swojego głosowania ). 2. Znalezienie wykonawcy aplikacji
(zapytania ofertowe, rozmowy z potencjalnymi wykonawcami). 3. Produkcja
aplikacji (zgodnie z wypracowanymi funkcjonalnościami). 4. Testy aplikacji.
Tutaj zamierzamy wejść we współpracę z Młodzieżową Radą Miasta.
Będziemy mogli przetestować działanie aplikacji wśród uczniów. 5.
Uruchomienie aplikacji. Przedstawienie aplikacji radnym i pracownikom Biura
Rady Miasta. Udostępnienie aplikacji mieszkańcom. Wybór głosowań (do
pięciu planowanych głosowań), dodanie opisów i komentarzy do głosowań. 6.
Promocja aplikacji wśród mieszkańców (promocja w internecie oraz przez
lokalne media, rozpropagowanie przez członków rad dzielnic oraz miejskich
aktywistów i społeczników). Odpowiedzialnym za realizację tego działania
będzie opiekun aplikacji (szacunkowo 24 godz. pracy miesięcznie) oraz
specjalista ds. promocji.

Nie dotyczy. Stworzyliśmy aplikację do głosowania
(www.glosuje.fundacjawolnosci.org).
W czasie realizacji projektu
udostępniliśmy 16 głosowań, w
których 198 użytkowników oddało
równo 800 głosów. Każdorazowo
wyniki głosowania mieszkańców
przekazaliśmy radnym rady miasta
oraz lokalnym mediom i
publikowaliśmy na naszych stronach
internetowych. Do wyników
przygotowaliśmy grafiki informacyjne.
Z uwagi na brak posiedzeń
Młodzieżowej Rady Miasta (lub brak
kworum) w okresie czerwiec -
wrzesień, udało nam się ustalić zakres
współpracy dopiero w październiku
(po wrześniowych wyborach do MRM).
Na pierwszym posiedzeniu w
listopadzie Młodzieżowa Rada Miasta
podjęła decyzję o objęciu patronatem
naszego portalu.

Nie dotyczy. Działanie
realizowane przez
oferenta.
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Lp. Nazwa działania Opis

Zakres
działania

realizowany
przez

podmiot
niebędący

stroną
umowy

zgodnie z
ofertą Opis zrealizowanych działań

Zakres działania
realizowany przez
podmiot niebędący

stroną umowy
3 Lubelska

Akademia
Partycypacji

W ostatnich latach organizowaliśmy kilka warsztatów, w których chętnie
uczestniczyli członkowie rad dzielnic. Rok temu zwracaliśmy uwagę, że urząd
organizuje tylko krótkie szkolenia wprowadzające dla nowych członków rad
dzielnic które są niewystarczające nawet w opinii samych społeczników.
Zaplanujemy cztery szkolenia. Zapytamy wcześniej członków rad dzielnic o
ich preferencje w doborze tematów. Zaproponujemy warsztaty: komunikacja i
PR; warsztaty z informatyki tj. poruszanie się po BIPie; warsztaty z technik
negocjacji i mediacji; warsztaty z wystąpień publicznych; warsztaty z
zarządzania projektami; proces tworzenia prawa miejscowego; problemy
współczesnej administracji publicznej; angażowanie mieszkańców do
współdecydowania. Za rekrutację uczestników wśród rad dzielnic, ustalenie
programu szkoleń odpowiedzialny będzie animator ds. rad dzielnic.

Nie dotyczy Przeprowadziliśmy cztery warsztaty.
Wcześniej rozesłaliśmy pytania do
członków Rad Dzielnic, o to czego
oczekują. W wyniku analizy ich
odpowiedzi, zorganizowaliśmy
warsztaty na poniższe tematy: 1.
Współpraca Rad Dzielnic z Radnymi
Rady Miasta (wyjątkowo warsztat
odbył się dwukrotnie z uwagi na
prośby członków rad dzielnic,
pierwszy raz zdalnie w dniu 26
czerwca z udziałem 6 osób oraz
stacjonarnie 28 września z udziałem 7
osób). 2. Wystąpienia publiczne
(zdalnie 30 lipca z udziałem 8 osób).
3. Warsztaty technik negocjacji i
mediacji (stacjonarnie w dniu 8
września z udziałem 6 osób). 4.
Zaangażuj swoją społeczność. Jak
zrobić to skutecznie? Warsztaty z
Social Mediów (zdalnie w dniu 18
listopada z udziałem 10 osób).
Pandemia znacznie utrudniła nam
organizację warsztatów.
Zdecydowaliśmy się część z nich
przeprowadzić online (o czym
informowaliśmy opiekunkę zadania z
NIW). Za rekrutację i uzgodnienie
tematyki warsztatów odpowiadał
animator ds. rad dzielnic.

Nie dotyczy. Działanie
realizowane przez
oferenta.

4 Forum
Przewodniczących
Rad i Zarządów
Dzielnic

Zorganizujemy warsztaty wyjazdowe dla przewodniczących rad i zarządów
dzielnic. W kwietniu odbyły się wybory do rad dzielnic i w wielu z nich
nastąpiły zmiany na stanowiskach przewodniczących. Warsztaty będą okazją
do zdobycia wiedzy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy samorządowcami.
Warsztaty będą dwudniowe (z jednym noclegiem), w razie potrzeby
zapewnimy opiekę nad dziećmi. Tematyka spotkania będzie dotyczyć
współpracy pomiędzy radami i wspólnych działań. Efektem warsztatów będzie
wypracowany plan działań i zasady współpracy przewodniczących rad i
zarządów dzielnic. Następnie, regularnie będą odbywać się spotkania robocze
przewodniczących rad i zarządów dzielnic. Na nich będą planowane działania
wynikające z wypracowanego planu. Spotkania będą się odbywać nie rzadziej
niż raz w miesiącu. Nasze doświadczenia wskazują, że takie spotkania będą
pożyteczne. Kilka razy organizowaliśmy spotkania dla przewodniczących rad
dzielnic, jednak po ustaniu naszego wsparcia nie były one kontynuowane.
Tym razem doprowadzimy do ich zaistnienia na stałe - dzięki wypracowaniu
zasad współpracy oraz integracji samorządowców. Za rekrutację uczestników
wśród rad dzielnic, ustalenie programu, animowanie współpracy między
radami, udział w spotkaniach roboczych odpowiedzialny będzie animator ds.
rad dzielnic.

Nie dotyczy. Z uwagi na trwającą pandemię
zaplanowane działania odbyły się w
ograniczonym zakresie. Udało nam się
zorganizować dwa spotkania
przewodniczących rad i zarządów
dzielnic: 18 sierpnia (z udziałem 9
osób, w tym 7 przedstawicieli rad
dzielnic) oraz 16 września (z udziałem
13 osób, w tym 11 przedstawicieli rad
dzielnic). Z obydwu spotkań została
sporządzona notatka. Efektem tych
spotkań był wniosek do Prezydenta o
zorganizowanie spotkania
konsultacyjnego dla rad dzielnic nt.
programu rewitalizacji oraz wniosek o
publikację tablic z nazwami dzielnic
na głównych skrzyżowaniach oraz
przystankach autobusowych.
Planowaliśmy zorganizować warsztaty
wyjazdowe, jednak z uwagi na
pandemię i w związku z rezygnacją
kilku wcześniej zapisanych osób,
zdecydowaliśmy odwołać wyjazd i
przeprowadzić warsztaty w formie
zdalnej (kilka dni później zamknięto
hotele). Spotkanie w formie zdalnej
odbyło się 28 listopada, wzięło w nim
udział 16 przedstawicieli rad dzielnic.
Podczas spotkania postanowiono o
wystąpieniu do Prezydenta miasta i
Przewodniczącego Rady Miasta o
rozmowę i zorganizowanie w Lublinie
regularnych spotkań na miarę
Konwentu Przewodniczących Rad i
Zarządów Dzielnic, który funkcjonuje
w Krakowie. Wniosek został złożony,
liczymy że spotkanie w tej sprawie
odbędzie się w styczniu (najpewniej
zdalnie). W związku z niemożnością
fizycznych spotkań, dyskusje i
rozmowy odbywały się poprzez maile
oraz stworzoną grupę na facebooku
"Forum Rad Dzielnic Lublina" (grupa
obecnie liczy 131 osób).

Nie dotyczy. Działanie
realizowane przez
oferenta.
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Lp. Nazwa działania Opis

Zakres
działania

realizowany
przez

podmiot
niebędący

stroną
umowy

zgodnie z
ofertą Opis zrealizowanych działań

Zakres działania
realizowany przez
podmiot niebędący

stroną umowy
5 Rozmowy o

mieście
Zorganizujemy pięć spotkań dyskusyjnych na temat jakości życia w mieście.
W każdym z nich poza prowadzącym weźmie udział dwóch niezależnych
ekspertów. Z każdego spotkania przygotujemy nagranie (osobą
odpowiedzialną będzie specjalista ds. promocji). Jedno ze spotkań będzie
dotyczyć priorytetów budżetowych miasta. Wcześniej opracujemy
szczegółową analizę wykonania budżetu miasta za 2019 rok (analiza
uwzględni m.in. wydatki na poszczególne działy budżetowe oraz wskazanie
wszystkich wydatków przekraczających jednostkowo 1 mln zł. Dane zostaną
przedstawione w formie graficznej na portalu jawnylublin.pl.) a nasi
pracownicy i wolontariusze przygotują krótki film informacyjny (praca nieujęta
w kosztorysie, stanowi wkład własny). Będziemy monitorować pracę radnych
rady miasta poprzez: - regularne prowadzenie serwisu
lublin.mamprawowiedziec.pl (najpopularniejszy z lokalnych serwisów
informujących o pracy radnych); - nagrywanie posiedzeń komisji rady miasta
(publikacja filmów w serwisie youtube), - przeprowadzenie Badania
Aktywności Radnych (jest to autorska analiza oceny pracy radnych,
opracowana przez Fundację Wolności, przeprowadzona już w 2016 i 2018
roku, więcej na https://fundacjawolnosci.org/podsumowanie-aktywnosc-
-radnych--ii-kadencji/), zliczymy m.in. obecności na sesjach i komisjach,
złożone interpelacje i wnioski do budżetu, odpowiadanie na maile, frekwencję
w głosowaniach, złożone projekty uchwał. Osobą odpowiedzialną za
monitorowanie pracy radnych będzie ekspert ds. monitoringu rady miasta.

Nie dotyczy. Z uwagi na pandemię wszystkie
spotkania odbyły się w formie zdalnej
(o czym informowaliśmy opiekunkę
zadania z NIW). W rozmowach brał
udział prowadzący (wcześniej
przygotował pytania i przesłał
zagadnienia do uczestników dyskusji)
oraz dwoje gości (ekspertów). W
czasie realizacji zadania odbyło się
pięć "Rozmów o mieście" na
następujące tematy:
1. 5 listopada „25 lat samorządu” (11
oglądających). Gośćmi byli: dr hab.
Katarzyna Kuć-Czajkowska – politolog
z UMCS, specjalizująca się w
samorządzie lokalnym,
Paweł Prokop – prezes Fundacji
Inicjatyw Menedżerskich, doradca
Prezydenta Lublina ds. partycypacji
społecznej.
2. 12 listopada „Zieleń w mieście” (31
oglądających). Gośćmi byli:
Wojciech Januszczyk – architekt
krajobrazu, prezes Fundacji
Krajobrazy,
Hanna Pawlikowska – Miejski Architekt
Zieleni.
3. 19 listopada „Budżet obywatelski”
(20 oglądających). Gośćmi byli:
Piotr Choroś – dyrektor Biura
Partycypacji Społecznej UM Lublin,
Krzysztof Wiśniewski – przew. zarządu
dzielnicy Czuby Południowe, autor
projektów do budżetu obywatelskiego.
4. 26 listopada podczas rozmowy o
bezpieczeństwie w drodze do szkoły
(11 oglądających) gośćmi byli:
Arkadiusz Niezgoda – zastępca
dyrektor Wydziału Zarządzania
Ruchem Drogowym UM Lublin,
Krzysztof Kowalik – członek
Towarzystwa dla Natury i Człowieka i
Porozumienia Rowerowego.
5. 27 listopada podczas rozmowy
„Strategia rozwoju Lublina 2030” (18
oglądających) gośćmi byli:
Krzysztof Łątka – Fundacja Rozwoju
Europy Środkowo-Wschodniej,
Tomasz Sieniow – Instytut na rzecz
Państwa Prawa.
Rozmowy od drugiej do piątej
transmitowaliśmy na żywo na portalu
facebook a nagrania opublikowaliśmy
na naszym kanale na youtube oraz na
https://fundacjawolnosci.org/rozmowy.
Przeprowadziliśmy analizę budżetu
miasta, która została opublikowana na
jawnylublin.pl. Regularnie
prowadziliśmy serwis
lublin.mamprawowiedziec.pl,
nagraliśmy 19 posiedzeń komisji rady
miasta (w tym posiedzenie dot.
projektu budżetu na rok 2021).
Przeprowadziliśmy Badanie
Aktywności Radnych za pierwsze dwa
lata kadencji.

Nie dotyczy. Działanie
realizowane przez
oferenta.

 Strona 4 z 11



Sprawozdanie do wniosku 13644

Lp. Nazwa działania Opis

Zakres
działania

realizowany
przez

podmiot
niebędący

stroną
umowy

zgodnie z
ofertą Opis zrealizowanych działań

Zakres działania
realizowany przez
podmiot niebędący

stroną umowy
6 Gazeta

obywatelska
"Jawny Lublin"

Działanie dotyczy kontynuacji prowadzenia gazety „Jawny Lublin” (gazeta
bardzo rozwinęła się dzięki wsparciu FIO w 2017 roku, o czym świadczy stale
rosnąca liczba unikatowych odwiedzin serwisu – śr. ponad 2600 osób
miesięcznie). W ramach tego działania, przez cały czas realizacji zadania
będziemy prowadzić gazetę "Jawny Lublin" w wersji internetowej oraz
przygotujemy wydanie papierowe. Przeprowadzimy dwa warsztaty
dziennikarskie oraz będziemy wspierać uczniów i studentów podczas pracy
dziennikarskiej. Tym, którzy się zaangażują w pisanie tekstów zapewnimy: -
wsparcie eksperckie, - miejsce pracy w siedzibie fundacji (biurko i komputer z
dostępem do internetu), - legitymacje dziennikarskie, - honorarium za
napisane artykuły, Szacujemy, że w ciągu roku powstanie 40 artykułów o
tematyce dot. spraw publicznych, społecznych, partycypacji, kontroli
obywatelskiej, funkcjonowania urzędów. Gazeta będzie również przestrzenią
dla rad dzielnic - będą mogły napisać tam o swoich sprawach a wydania będą
adresowane do konkretnych dzielnic. Zależy nam, aby autorami tekstów byli
dziennikarze obywatelscy. W wydaniach papierowych znajdą się zdjęcia
(mamy swoją bazę oraz sprzęt do ich wykonania) oraz infografiki (z
doświadczenia przy dotychczasowych wydaniach widzimy, że takie elementy
pozytywnie wpływają na czytelność). Wydania papierowe (nakład 12 000 szt.,
tak jak do tej pory) będą kolportowane do skrzynek pocztowych a część sami
rozdysponujemy wśród społeczników i członków rad dzielnic. Nasza gazeta
jest dobrym środkiem wpływu na lokalne sprawy. Wiemy, że np. w zeszłym
roku temu w urzędzie marszałkowskim artykuł z wydania papierowego, dot.
nagród wypłacanych urzędnikom w kilkudziesięciu urzędach był przedmiotem
rozmów, być może wpłynie na efektywniejsze dysponowania nagrodami w
urzędach podległych marszałkowi. Dotychczasowe wydania oraz teksty
można znaleźć na stronie gazeta.jawnylublin.pl. Odpowiedzialnym za gazetę
(portal i wydania papierowe) będzie jej redaktor naczelny (jako wolontariusz).

Nie dotyczy. Działanie zrealizowane. Gazeta była
prowadzona regularnie w formie
internetowej. Ponadto
przygotowaliśmy jedno wydanie
papierowe. Przeprowadziliśmy dwa
warsztaty dziennikarskie, prowadzone
przez zawodowych dziennikarzy
(stacjonarnie w dniach 4 i 5 sierpnia, z
udziałem 5 osób, kilka osób nie
uczestniczyło, mimo wcześniejszego
wysłania zgłoszenia i potwierdzenia
przez nas udziału). Uczestnikom
zapewniliśmy środki ochrony
osobistej, w tym maseczki i płyn do
dezynfekcji. Po warsztatach
zachęcaliśmy i wspieraliśmy w pisaniu
tekstów dziennikarskich. Ostatecznie
sześć osób otrzymało legitymacje
dziennikarskie (takie, które napisały
artykuły do gazety "Jawny Lublin"). W
ramach realizacji zadania
opublikowaliśmy 46 artykułów na
portalu i w gazecie "Jawny Lublin".

Nie dotyczy. Działanie
realizowane przez
oferenta.

7 Informator Rad
Dzielnic

Opracowanie, wydanie i kolportaż wspólnie z Radami Dzielnic drukowanego
informatora. Znajdą się w nim informacje kontaktowe do rad dzielnic (adres,
dyżury, terminy posiedzeń, mapa z zaznaczeniem siedziby, zdjęcia),
podsumowanie działalności rad dzielnic w mijającym roku, rekomendacje
wypracowane podczas spotkań z członkami rad dzielnic, wywiady i opinie nt.
funkcjonowania rad dzielnic. Wydanie takiego informatora przyczyni się do
popularyzacji wiedzy o radach dzielnic, zebrane informacje będziemy chcieli
wykorzystać do wywarcia wpływu na radnych i prezydenta, celem
zwiększenia kompetencji rad dzielnic. Kolportaż będzie bezkosztowy, bo
zajmą się nim rady dzielnic.

Nie dotyczy Działanie zostało zrealizowane.
Opracowaliśmy informator dla
mieszkańców nt. rad dzielnic. Zawiera
on odpowiedzi na pytania i problemy,
które zgłosili przedstawiciele rad
dzielnic. Informator ukazał się w
nakładzie 15 tys. i został przesłany do
rad dzielnic do wykorzystania. Część
nakładu została do kolportażu przez
Fundację Wolnóści.

Nie dotyczy. Działanie
realizowane przez
oferenta.

Beneficjenci projektu
Zgodnie z Ofertą Zgodnie z realizacją zadania

Liczba
indywidualnych
beneficjentów

115 64

Liczba organizacji 1 1

Wyjaśnienia dotyczące Beneficjentów
(należy uzasadnić wskazane w tabeli powyżej liczby, a także uzasadnić ewentualną rozbieżności pomiędzy ofertą a faktyczną
realizacją zadania)

W większości działań udział wzięło mniej beneficjentów niż planowaliśmy w czasie tworzenia projektu. W
tym w warsztatach dziennikarskich oraz w spotkaniach przewodniczących rad i zarządów dzielnic,
Naszym zdaniem jest to efektem pandemii. Natomiast więcej osób niż planowaliśmy wzięło udział w
warsztatach dla członków rad dzielnic (w sumie 41 osób wobec planowanych 32). Prawdopodobnie było
to możliwe dzięki organizacji części warsztatów w formie zdalnej oraz ponownym zorganizowaniu jednego
z warsztatów (raz stacjonarnie, raz zdalnie). Więcej osób niż zakładaliśmy oglądało "Rozmowy o mieście"
(91 osób wobec szacowanych 75), co równie może wynikać ze zdalnej formy tych wydarzeń.
Mniej osób niż zakładaliśmy skorzystało z aplikacji. Różnica naszym zdaniem wynika z szacunkowego
wyliczenia liczby użytkowników na etapie tworzenia projektu (nie realizowaliśmy podobnych działań oraz
nie znamy podobnych działań, stąd trudność w dokładnym oszacowaniu liczby użytkowników).

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
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1.Rozliczenie wydatków za rok 2020
L.p. Rodzaj kosztu Wartość razem zgodnie z umową(w zł) Faktycznie poniesione wydatki (w zł)

I.A Koszty realizacji działań

I.A.1 Lubelska Akademia
Partycypacji
I.A.1.1 Oferent 1

Lubelska
Akademia
Partycypacji –
trenerzy (4
szkolenia x 3
godziny)

1440.00 1439.62

I.A.1.2 Oferent 1 LAP –
poczęstunek na
szkolenia (zestaw
kawowy,
przekąski)

360.00 355.48

I.A.2 Aplikacja "Mieszkańcy
mają głos"
I.A.2.1 Oferent 1

Opracowanie
aplikacji

8500.00 8610.00

I.A.2.2 Oferent 1
Opiekun aplikacji
(9 miesięcy x 24
godziny)

7560.00 7560.00

I.A.3 Forum
Przewodniczących Rad
i Zarządów Dzielnic
I.A.3.1 Oferent 1

Warsztaty
wyjazdowe dla
Przewodniczących
Rad Dzielnic –
nocleg (20 osób
plus animator)

2730.00 0.00

I.A.3.2 Oferent 1
Warsztaty
wyjazdowe dla
Przewodniczących
RD – obiad i
przerwy kawowe
(21 osób x 2 dni)

2520.00 0.00

I.A.3.3 Oferent 1
Warsztaty
wyjazdowe dla
Przewodniczących
RD – trenerzy

1920.00 480.00

I.A.3.4 Oferent 1
Warsztaty
wyjazdowe dla
Przewodniczących
RD – sala

800.00 0.00
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L.p. Rodzaj kosztu Wartość razem zgodnie z umową(w zł) Faktycznie poniesione wydatki (w zł)

I.A.3.5 Oferent 1
Animator rad
dzielnic (8
miesięcy x 24
godziny)

6720.00 7127.61

I.A.4 Rozmowy o mieście
I.A.4.1 Oferent 1

Rozmowy o
mieście -
wynagrodzenia
panelistów i
prowadzących (5
spotkań po 3
osoby)

4500.00 3599.92

I.A.4.2 Oferent 1 Analiza
wykonania
budżetu miasta za
2019 rok (20
godziny pracy)

2000.00 1999.97

I.A.4.3 Oferent 1
Ekspert ds.
monitoringu rady
miasta (8 mies. x
24 godziny)

4992.00 4992.00

I.A.5 Gazeta obywatelska
"Jawny Lublin"
I.A.5.1 Oferent 1

Warsztaty
dziennikarskie dla
młodzieży i
studentów -
prowadzenie

960.00 960.00

I.A.5.2 Oferent 1
Opracowanie
tekstów artykułów
(min. 400 słów)

5600.00 6439.91

I.A.5.3 Oferent 1
Wykonanie zdjęć
do gazety

1000.00 1000.00

I.A.5.4 Oferent 1
Opracowanie
infografik do
gazety

1200.00 1200.00

I.A.5.5 Oferent 1 Gazeta
– korekta tekstów

600.00 600.00

I.A.5.6 Oferent 1 Skład i
łamanie gazety (1
wydanie)

900.00 900.00

I.A.5.7 Oferent 1
Wydruk gazety (1
wydanie, 12000
sztuk)

3600.00 4032.00

I.A.5.8 Oferent 1
Kolportaż gazety

600.00 424.35
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L.p. Rodzaj kosztu Wartość razem zgodnie z umową(w zł) Faktycznie poniesione wydatki (w zł)

I.A.6 Informator Rad
Dzielnic
I.A.6.1 Oferent 1

Opracowanie
treści informatora

1600.00 1599.97

I.A.6.2 Oferent 1
Korekta tekstów

600.00 600.00

I.A.6.3 Oferent 1 Skład
graficzny i
łamanie

900.00 900.00

I.A.6.4 Oferent 1 Druk w
nakładzie min. 15
tys

4400.00 4851.00

I.A.7 Koordynacja i promocja
zadania
I.A.7.1 Oferent 1

Specjalista ds.
promocji (7
miesięcy po 20
godzin)

3640.00 3639.84

I.A.7.2 Oferent 1
Promocja
realizacji zadania
w internecie

944.00 1083.35

I.B Rozwój instytucjonalny

I.B.1 Oferent 1 Koszty
wytworzenia i
wysyłki
materiałów
fundraisingowych

4500.00 3745.00

I.B.2 Oferent 1
Zatrudnienie
fundraisera (4
miesiące śr. po 32
godz.)

3328.00 3315.61

I.B.3 Oferent 1 Koszty
szkoleń dla
pracowników i
wolontariuszy (w
tym przejazdy i
zakwaterowanie)

1500.00 0.00

I.B.4 Oferent 1 Koszty
promocji działań
fundacji w
internecie
(google,
facebook)

1200.00 1517.09

I.B.5 Oferent 1
Produkcja spotu
filmowego

3690.00 4000.00

I.B.6 Oferent 1
Obiektyw do
aparatu

1600.00 1515.50
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L.p. Rodzaj kosztu Wartość razem zgodnie z umową(w zł) Faktycznie poniesione wydatki (w zł)

I.B.7 Oferent 1
Szkolenie nt.
RODO i
opracowanie
polityki
bezpieczeństwa
informacji

1000.00 1000.00

I.B.8 Oferent 1
System crm –
aktualizacja i
prace
konserwacyjne
oraz poprawa
błędów w kodzie

3500.00 1986.45

Suma kosztów realizacji
zadania

90904.00 81474.67

II Koszty administracyjne

II.1 Oferent 1
Koordynator
projektu (9 mies.
x 60 godzin)

16200.00 14400.00

II.2 Oferent 1
Asystent
koordynatora (9
mies. śr. 24
godzin/mies.)

5400.00 4800.00

II.3 Oferent 1
Obsługa kadrowo-
księgowa

2952.00 3690.00

II.4 Oferent 1
Abonament
telefoniczny

360.00 144.00

II.5 Oferent 1 opłaty
eksploatacyjne za
biuro (czynsz,
media, internet)

3600.00 3792.21

II.6 Oferent 1 Zakup
materiałów
biurowych,
pocztowych i
środków czystości
(np. papier, toner,
koperty, znaczki,
segregatory)

400.00 330.37

Suma kosztów
administracyjnych

28912.00 27156.58

Suma wszystkich kosztów
realizacji zadania

119816.00 108631.25

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego
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Zgodnie z ofertą Faktyczne wykonanie

L.p.
Źródło finansowania kosztów

realizacji zadania Wartość [PLN] Udział [%] Wartość [PLN] Udział [%]
1 Suma wszystkich kosztów realizacji

zadania
119816.00 zł 100.00 % 108631.25 zł 100.00 %

2 Dotacja w ramach niniejszej oferty 119816.00 zł 100.00 % 108631.25 zł 100.00 %
3 Wkład własny 5) 0.00 zł 0.00 % 0.00 zł 0.00 %
3.1 Wkład własny finansowy 0.00 zł 0.00 % 0.00 zł 0.00 %
3.2 Wkład własny niefinansowy

(osobowy i rzeczowy)
0.00 zł 0.00 % 0.00 zł 0.00 %

3.2.1 Wkład własny rzeczowy 0.00 zł 0.00 % 0.00 zł 0.00 %
3.2.2 Wkład własny osobowy 0.00 zł 0.00 % 0.00 zł 0.00 %
3.3 Świadczenia pieniężne od odbiorców

zadania
0.00 zł 0.00 % 0.00 zł 0.00 %

Rozliczenie ze względu na kategorie kosztów
Zgodnie z ofertą Faktyczne wykonanie

L.p. Kategoria kosztów SUMA [PLN] Udział [%] SUMA [PLN] Udział [%]
1 Kategoria I.B Rozwój instytucjonalny 20318 16.96 17079.65 15.72
2 Kategoria II Koszty administracyjne 28912 24.13 27156.58 25

Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów 2)

Lp.
Źródło finansowania kosztów realizacji

zadania Wartość [PLN] zgodnie z ofertą Wartość [PLN]
1. Oferent 1 119816.00 zł 108631.25 zł

Z dotacji 119816.00 zł 108631.25 zł
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 119 816,00 zł 108631.25 zł

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego
(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze
sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

W czasie realizacji zadania uzyskaliśmy 100,36 zł z tytułu przychodów od otrzymanej kwoty dotacji (w
formie odsetek bankowych).

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją
zadania od odbiorców zadania
(należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona
przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

Nie dotyczy. W czasie realizacji zadania nie pobieraliśmy żadnych świadczeń pieniężnych od jego
odbiorców.
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Część III. Dodatkowe informacje
(należy opisać wniesiony do projektu wkład własny - w szczególności wkład osobowy i rzeczowy)

W czasie realizacji zadania korzystaliśmy z zasobów własnych fundacji, w tym z biura (48 m2) oraz
posiadanego sprzętu komputerowego i wideo. Ponadto nagrania i montaż filmów związanych z realizacją
zadania mogliśmy wykonać dzięki dofinansowaniu na rozwój instytucjonalny w ramach Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich PROO. Redaktor Naczelny gazety "Jawny Lublin" to osoba będąca
wolontariuszem. Ponadto od grudnia mamy nowego wolontariusza, który zajmuje się dokumentacja
fotograficzną i wykonywaniem zdjęć na potrzeby i portalu gazety "Jawny Lublin".

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorców.
L.p. Imię i nazwisko Czytelny podpis

1 Krzysztof Jakubowski

Oświadczam(y), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym;
3) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby,
których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

1) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.
3) Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.
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