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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTU 

w ramach programu  

realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 

Nabór: _____________ 

Sprawozdanie należy wypełnić i przesłać mailowo na adres: s.gotowski@qzmianom.org 

Nazwa Waszego projektu:

1. Kto brał udział w realizowanym przez Was projekcie.

Podajcie imiona i nazwiska członków Waszej grupy i nazwę szkół do których chodzicie a także liczbę ewentualnych

odbiorców lub uczestników projektu.

2. Jakie cele udało się Wam zrealizować,  a których celów lub zamierzeń z zakładanych na początku nie udało

się osiągnąć i dlaczego.

3. Opis realizacji zamierzenia.

Opiszcie kolejno wszystkie czynności jakie podejmowaliście w ramach realizacji Waszego projektu z podaniem terminów
i miejsca ich realizacji.

4. Termin i realizacja projektu:
Czy udało Wam się zrealizować projekt zgodnie z harmonogramem?
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5. Co Wam dała realizacja projektu? Czego się nauczyliście? 

 

 

 

6. Co przyniosło Wam szczególną radość, a co było najtrudniejsze? 

 

 

7. Rozliczenie: 
Czy udało Wam się zrealizować projekt zgodnie z budżetem? Wpiszcie wszystkie koszty, które ponieśliście. 

L.p. Nazwa wydatku Sposób rozliczenia 

faktura/umowa 
Kwota 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 

SUMA 
 

 

8. Co czy jest coś co chcielibyście dalej rozwijać?  

Czy udział w projekcie rozbudził kolejne pasje i zainteresowania?  

 

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 Wyrażam zgodę 

 Nie wyrażam zgody 
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