
8.06.2022, 19:15 SPRAWOZDANIE z realizacji projektu, wspartego w Ogólnopolskim Konkursie Ofert - OKO 2022 w ramach PDPH 2022-23

https://docs.google.com/forms/d/1IIGkV3HxGhArVLfRNpUHUy8rjNtZA3zX_Mv3HNgp-4o/edit 1/9

1. Adres e-mail *

I. Podstawowe dane Projektodawcy

2.

3.

Dane osoby składającej sprawozdanie z realizacji Projektu
UWAGA! Osoba składająca sprawozdanie z realizacji Projektu musi być osobą pełnoletnią i musi być

reprezentantem grupy nieformalnej, która realizowała Projekt. Najkorzystniej by było, gdyby to był Lider

grupy.

SPRAWOZDANIE z realizacji projektu, wspa�ego w

Ogólnopolskim Konkursie Ofe� - OKO 2022 w

ramach PDPH 2022-23
„Pro defensione, pro historia - wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i 
proobronne dla Polski - II edycja na lata 2022-23” 

Program sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw 
Społecznych NOWEFIO na lata 2021-23 

Organizator: Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT 

tel: 797 479 361 
prodefensione@gmail.com 

Przed wypełnieniem prosimy zapoznać się z regulaminem oraz wszystkimi innymi 
dokumentami PDPH 2022-23 dostępnym pod adresem: 

bit.ly/pdph2022_23

*Wymagane

Nazwa Projektu *

Nazwa grupy nieformalnej, która zrealizowała Projekt *

mailto:prodefensione@gmail.com
http://bit.ly/pdph2022_23


8.06.2022, 19:15 SPRAWOZDANIE z realizacji projektu, wspartego w Ogólnopolskim Konkursie Ofert - OKO 2022 w ramach PDPH 2022-23

https://docs.google.com/forms/d/1IIGkV3HxGhArVLfRNpUHUy8rjNtZA3zX_Mv3HNgp-4o/edit 2/9

4.

5.

6.

7.

8.

II. Dane na temat realizacji projektu: wolontariuszy, miejsca realizacji,

uczestników, osiągniętych celów, harmonogramu, kosztorysu.

9.

Imię i nazwisko osoby składającej sprawozdanie *

PESEL osoby składającej sprawozdanie. *

Proszę dokładnie wpisać nr pesel, który zawiera 11cyfr. Błędny nr pesel może skutkować odrzuceniem
sprawozdania i odesłania go do korekty.

Adres zamieszkania osoby składającej sprawozdanie. *

Adres email osoby składającej sprawozdanie. *

Telefon osoby składającej sprawozdanie. *

1. Liczba wolontariuszy, którzy uczestniczyli w realizacji Projektu *

Należy wpisać każdego wolontariusza, który był zaangażowany w organizację i realizację projektu.
Uwzględniamy również tych wolontariuszy, którzy nie byli zgłoszeni we wniosku projektowym na etapie
składania oferty. Wolontariuszy wpisujemy wg schematu: imię, nazwisko, liczba godzin świadczeń
wolontariackich. Np. Andrzej Strzelba - 25 godzin
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10.

11.

12.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

do 5 tysięcy mieszkańców

5 - 25 tysięcy mieszkańców

25 - 50 tysięcy mieszkańców

50 - 100 tysięcy mieszkańców

powyżej 100 tysięcy mieszkańców

13.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Nie

Jaka była łączna liczba godzin świadczeń wolontariackich w czasie

organizacji i realizacji Projektu?

*

Proszę wpisać TYLKO liczbę.

2. Miejscowość (lub miejscowości), w której realizowano główną imprezę

bądź cykl imprez w ramach Projektu.

*

Wpiszcie nazwę miejscowości oraz dokładny adres. Jeśli miejsce nie posiada adresu (np. był to las, w
którym odbyła się gra terenowa) należy wpisać współrzędne geograficzne lub podać link np. do
google maps.

3. Liczba mieszkańców miejscowości, w której był realizowany Projekt *

Czy zrealizowany Projekt ostateczne zawierał działania z obszaru:

EKOLOGIA - działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz wspieranie

działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lub RODZINA - Działania na

rzecz wsparcia rodzin i zdrowia psychicznego ich członków.

*

Należy wpisać odpowiedź niezależnie od tego, co było deklarowane we wniosku projektowym na
etapie składania oferty.
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14.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

woj. dolnośląskie

woj. kujawsko-pomorskie

woj. lubelskie

woj. lubuskie

woj. łódzkie

woj. małopolskie

woj. mazowieckie

woj. opolskie

woj. podkarpackie

woj. podlaskie

woj. pomorskie

woj. śląskie

woj. świętokrzyskie

woj. warmińsko-mazurskie

woj. wielkopolskie

woj. zachodniopomorskie

15.

16.

4. Województwo, w którym był realizowany Projekt. *

5. Jaka była liczba wszystkich bezpośrednich uczestników Projektu? *

Uczestnikami Projektu były osoby, które brały bezpośredni w nim udział, np. zawodnicy w czasie
zawodów, sędziowie, organizatorzy. Proszę wpisać TYLKO liczbę.

6. Jaka była liczba bezpośrednich uczestników Projektu poniżej 21 roku

życia?

*

Uczestnikami Projektu były osoby, które brały bezpośredni w nim udział, np. zawodnicy w czasie
zawodów, sędziowie, organizatorzy. Proszę wpisać TYLKO liczbę.
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17.

18.

19.

20.

7. Jaka była liczba bezpośrednich odbiorców Projektu? *

Bezpośrednimi odbiorcami Projektu były osoby, które obserwowały bądź kibicowały w trakcie
imprezy/imprez głównej Projektu (np. kibice podczas turnieju piłkarskiego, widzowie podczas
akademii okolicznościowej, odwiedzający w czasie festynu itp.) Proszę wpisać TYLKO liczbę.

8. Jakie cele udało się osiągnąć poprzez realizację Projektu? maksymalnie

2000 znaków

*

9. Jakie cele udało się osiągnąć poprzez realizację Projektu? maksymalnie

500 znaków

*

10. Czy Wasz Projekt ma potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w

społeczności lokalnej bądź jest kontynuacją wcześniej rozpoczętych

działań? Jeśli tak, to opisz to w kilku zdaniach. Maksymalnie 2000  znaków

*
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21.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Inne:

Nie, nie zrealizowalibyśmy Projektu

Zrealizowalibyśmy Projekt, ale w ograniczonej formie

Zrealizowalibyśmy Projekt w planowanej formie pozyskując wsparcie z innych
źródeł

Zrealizowalibyśmy Projekt w planowanej formie bez względu na otrzymane
wsparcie

22.

11. Czy w sytuacji, gdyby Wasza Oferta nie otrzymała wsparcia w ramach

PDPH 2022-23 mimo wszystko przystąpilibyście do realizacji tej inicjatywy?

*

12. Czy udało się przeprowadzić Projekt zgodnie z zaplanowanym

kosztorysem? Jeśli nie, to jakie były tego przyczyny? Gdzie nastąpiły

rozbieżności pomiędzy zaplanowanym kosztorysem a realnie poniesionymi

wydatkami? Prosimy opisać realizację kosztorysu oraz DOKŁADNIE opisać

poszczególne wydatki wg wzoru poniżej.

*
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Przykładowe wypełnienie pola nr 12 - opis realizacji kosztorysu oraz opisane

poszczególne wydatki.

III. Oświadczenia
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23. Oświadczenie RODO: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa

organizacji, w której działam, zapis wizerunku i głosu, przez Pomorskie

Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT z siedzibą w Gdyni, ul.

Antoniego Abrahama 48B / 4 , 81-395 Gdynia, w celu organizacji

przeprowadzenia Projektu, którego dotyczy powyższa oferta. Jednocześnie

oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/-y o przysługującym mi

prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania

zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych

danych było dobrowolne. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

uczestników Projektu, którego dotyczy powyższa oferta.1)    Administratorem

Państwa danych osobowych (dalej: ADO”) jest Pomorskie Stowarzyszenie

Aktywności Terenowej PSAT z siedzibą w Gdyni, ul. Antoniego Abrahama 48B

/ 4 , 81-395 Gdynia; 2)    podstawę prawną przetwarzania Państwa danych

osobowych przez ADO stanowi art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) – co

oznacza, że podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane na

podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Podane przez Państwa dane

osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Państwa Projektu,

którego dotyczy powyższa oferta. 2)  Powołany został Inspektor Ochrony

Danych Osobowych, którego dane kontaktowe można uzyskać kontaktując

się z PSAT - tel. 797 479 361 lub mail: psatgdynia@gmail.com  3)    przysługuje

Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, jak

również prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

oraz prawo do ich przenoszenia poprzez wysłanie e-maila zawierającego

stosowne żądanie na adres: psatgdynia@gmail.com  4)    w każdej chwili

mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, a także

zażądać usunięcia Państwa danych osobowych z bazy ADO, poprzez

wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres:

psatgdynia@gmail.com , przy czym cofnięcie zgody po jej udzieleniu

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem    5)  w przypadku

przetwarzania przez ADO Państwa danych osobowych z naruszeniem

przepisów obowiązującego prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   6)    odbiorcą

Państwa danych osobowych może być instytucja zarządzająca programem

NOWEFIO 2021-30 czyli Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju

Społeczeństwa Obywatelskiego   7)    podane przez Państwa dane osobowe

nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

*

mailto:psatgdynia@gmail.com
mailto:psatgdynia@gmail.com
mailto:psatgdynia@gmail.com
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Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Oświadczam (y) i akceptujemy powyższe

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

ani profilowania    8)    podane przez Państwa dane osobowe będą

przetwarzane przez okres 60 miesięcy.                                                                        

 Formularze

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

