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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 2016 R. POZ. 239 I 395)
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy
poszczególnych polach oraz w przypisach.
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.
Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład:„Częściowe/Końcowe*”.

Rodzaj sprawozdania Częściowe*/Końcowe*

Okres, za jaki jest składane
sprawozdanie

Od: 2017-01-01 Do: 2017-03-31

Tytuł zadania publicznego Migrant Info Point - integracja dla cudzoziemców

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców) Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

Data zawarcia umowy 2016-12-30 Numer umowy, o ile został
nadany

1

Część I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w
wymiarze określonym w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.
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Cel główny oraz cele szczegółowe założone w pierwszej połowie projektu, tj. w okresie 1 stycznia 2017 – 31
marca 2017, zostały osiągnięte.

Cel główny: wzmacnianie procesu integracji cudzoziemców poprzez kontynuowanie oferty wsparcia był
osiągnięty dzięki osiąganiu celów szczegółowych:
1. Zapewnienie cudzoziemcom lepszego dostępu do informacji dotyczących funkcjonowania w kraju i mieście
migracji.
Poprzez działalność punktu informacyjnego Migrant Info Point oraz doradztwo prawne a także dystrybucję
broszur informacyjnych cudzoziemcy mieli lepszy dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania w Polsce i
w Poznaniu. Cel ten będzie kontynuowany w dalszej części projektu.

2. Wsparcie cudzoziemców poprzez zapewnianie możliwości poszerzania wiedzy w obszarach pozwalających
na aktywniejszy udział na lokalnym rynku pracy i życiu społecznym.
Poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, uczestnictwie w konsultacjach z
zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także angażowaniu się w różne inicjatywy na rzecz
cudzoziemców w Poznaniu wspieramy cudzoziemców w poszerzaniu wiedzy i umiejętności, które umożliwiają
aktywniejsze zaangażowanie w życiu społecznym i na lokalnym rynku pracy. Cel ten będzie kontynuowany w
dalszej części projektu. Obok konsultacji nt. zakładania działalności gospodarczej, odbędą się również
warsztaty.

3. Wsparcie procesu integracji cudzoziemców.
Poprzez organizację kursów języka polskiego umożliwiamy nabywanie kompetencji językowych przez
cudzoziemców z mieszkańcami, natomiast przez organizację pikników tematycznych oraz włączanie się w
inicjatywy wspieramy integrację cudzoziemców ze społeczeństwem lokalnym. Dzięki temu cudzoziemcy i inni
mieszkańcy Poznania mogą się wzajemnie poznać, porozmawiać, wymienić poglądami, ale także zdobyć nowe
umiejętności m.in. współpracy w grupie wielokulturowej. Cel ten będzie kontynuowany i rozwijany w dalszej
części projektu. Szczególnie istotnym elementem są tutaj inicjatywy, które przyniosą efekty po pewnym czasie
realizacji.

4. Wzmocnienie wizerunku Migrant Info Point.
Poprzez promocję i marketing docieramy do coraz większej grupy zainteresowanych cudzoziemców i
mieszkańców Poznania, wizerunek Migrant Info Point się wzmacnia również poprzez czytelne komunikaty na
portalach społecznościowych. Cel ten będzie kontynuowany w dalszej części projektu.

2. 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)

- Wsparcie cudzoziemców przez udzielanie informacji w Migrant Info Point (osobiście, telefonicznie i mailowo)
Z konsultacji w MIP w tym okresie skorzystało 175 osób, będących obywatelami 28 krajów (przy czym jedna
osoba niejednokrotnie odbywała kilka spotkań, adekwatnie do przedstawianych potrzeb) oraz 105 konsultacji
telefonicznych bądź mailowych w godzinach otwarcia biura MIP. Największą grupą cudzoziemców w tym
okresie stanowiły osoby z Ukrainy (70%).
W projekcie założono udzielenie wsparcia 200 osobom. W połowie projektu rezultat został osiągnięty i znacznie
przekroczony.
Każdy cudzoziemiec korzystający ze wsparcia bezpośredniego w MIP składa oświadczenie, prowadzimy
statystyki wizyt oraz listę udzielonych porad telefonicznych i mailowych.

- Udzielanie porad prawnych cudzoziemcom
Zostało przeprowadzonych 20 porad prawnych. Prowadzimy statystykę porad prawnych. W projekcie założono
udzielenie porad prawnych 20 osobom. W połowie projektu rezultat został osiągnięty.

- Dystrybucja broszury: została wydrukowana broszura w języku rosyjskim i angielskim (2 x 2000 egz). Wydano
ok. 300 broszur. Prowadzimy listę dystrybuowanych miejsc i liczby wydanych broszur. do czerwca 2017 roku
założono dystrybucję 1000 egzemplarzy broszur.

- Dostęp do elektronicznej wersji broszury w trzech wersjach językowych (rosyjski, angielski, polski) na
www.migrant.poznan.pl. Założyliśmy, że będzie 500 wejść na podstronę z publikacją, do tej pory było 126
odsłon.

- Organizacja warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego (w języku angielskim i polsko-rosyjskim). Do tej
pory w trzech warsztatach wzięło udział łącznie 23 osoby. Założyliśmy, że w 6 warsztatach weźmie udział
łącznie 50 uczestników. Prowadzimy listy uczestników warsztatów.

- Organizacja szkoleń i konsultacji z zakresu otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Założyliśmy, że ze wsparcia skorzysta co najmniej 30 cudzoziemców. W połowie projektu z konsultacji
skorzystało 35 osób.
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- Organizacja kursów języka polskiego. Założyliśmy, że z 2 kursów skorzysta 30 osób. W dwóch kursach do
zajęć przystąpiło 45 osób, zatem znacznie więcej niż założyliśmy. Prowadzimy listy uczestników kursów.

- Organizacja pikników tematycznych. Zostały przeprowadzone 3 pikniki (zgodnie z planem), w których wzięło
udział łącznie 115 osób. Wypracowano 54 godziny wolontariatu jako wkład własny do projektu. Godziny
wolontariackie są wpisywane przez wolontariuszy na listę czasu pracy wolontariuszy.

- Wsparcie inicjatyw na rzecz integracji cudzoziemców. Założyliśmy, że zostanie zrealizowanych 5 inicjatyw, a
wkład własny stanowić będzie 50 godzin wolontariatu. Do końca marca powstały 3 inicjatywy, które będą
kontynuowane oraz zostały wypracowane 62 godziny wolontariatu. Godziny wolontariackie są wpisywane przez
wolontariuszy na listę czasu pracy wolontariuszy. Sporządzane są także umowy wolontariackie, z osobami,
współpracującymi regularnie.

- Promocja działań Migrant Info Point. Założyliśmy 500 wejść na stronę i 100 polubień na FB (w ciągu trwania
całego projektu).
W ciągu trzech miesięcy było ponad 20 000 odsłon dokonanych przez niemal 5000 użytkowników (w tym 64%
nowych użytkowników). Na FB mamy ponad 250 nowych polubień (z 1710 na 1964 lajków). Ponadto VK jest
subskrybowane przez 58 osób.

3. 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 1) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Działalność punktu doradczo-informacyjnego dla cudzoziemców Migrant Info Point 2017-01-01 - 2017-
06-30
Punkt Migrant Info Point był otwarty zgodnie z założeniem – trzy dni w tygodniu (wtorek/środa/czwartek).
Wsparcia udzielano w formie bezpośrednich konsultacji w biurze oraz w formie rozmów telefonicznych i
korespondencji mailowej. Wsparcie dotyczyło legalizacji pobytu, kwestii związanych z zatrudnieniem oraz
innych spraw dotyczących funkcjonowania w Poznaniu. Pomagaliśmy w wypełnianiu formularzy urzędowych,
asystowaliśmy w trudniejszych sprawach w urzędach, zapisywaliśmy na kursy języka polskiego, warsztaty z
zakresu doradztwa zawodowego, porady prawne i konsultacje z zakresu zakładania działalności gospodarczej.
Zadanie jest realizowane przez pracowników Fundacji Centrum Badań Migracyjnych: koordynatorkę biura MIP
(Izabela Czerniejewska), pracowniczkę biura MIP (Agata Pakieła), asystentkę cudzoziemca (Kateryna Pakhuta).

Broszura informacyjna 2017-01-01 - 2017-06-30
Broszura informacyjna dla cudzoziemców mieszkających w Poznaniu została wydrukowana w dwóch językach
(j. rosyjski i j. angielski) i jest dystrybuowana wśród cudzoziemców w Migrant Info Point oraz w miejscach dla
nich dostępnych (m.in. urzędy: Urząd Miasta, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, uczelnie: Politechnika
Poznańska, Collegium Da Vinci, Studium Języka I Kultury Polskiej UAM, inne miejsca: Centrum Inicjatyw
Miejskich, Centrum Inicjatyw Senioralnych, CK Zamek, Klub Studentów Polonijnych i innych).

Broszura zawiera informacje dotyczące spraw znajdujących się w
10 rozdziałach:
1. legalizacja pobytu
2. zameldowanie i PESEL
3. praca w Polsce
4. działalność gospodarcza
5. edukacja
6. leczenie i ubezpieczenie zdrowotne
7. emerytura i renta
8. pomoc społeczna
9. prawo jazdy
10. komunikacja miejska
Zadanie jest realizowane przez pracowników Fundacji Centrum Badań Migracyjnych: koordynatorkę biura MIP
(Izabela Czerniejewska), pracowniczkę biura MIP (Agata Pakieła), asystentkę cudzoziemca / specjalistkę ds.
marketingu (Kateryna Pakhuta).
Druk broszur - zlecenie zewnętrzne: Drukarnia Classic Sp.z o.o.

Doradztwo Prawne 2017-01-01 - 2017-06-30
Porady prawne są umawiane przez pracowników MIP w sprawach szczególnie trudnych. Porady te udzielane są
cudzoziemcom podczas cotygodniowych dyżurów prawniczych. Ponadto pracownicy MIP mają możliwość
konsultowania niektórych spraw z prawnikami, co znacznie ułatwia ich pracę. Porady dotyczą m.in. spraw
prawnych związanych z pobytem, przewlekłością postępowania, spraw rodzinnych oraz pracowniczych.
Zadanie jest realizowane przez pracowników Fundacji Centrum Badań Migracyjnych: koordynatorkę biura MIP
(Izabela Czerniejewska), doradczynie prawne (Agnieszka Narożniak, Justyna Mielcarek-Kruś)

Wsparcie w rozwoju zawodowym 2017-01-01 - 2017-06-30
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Wsparcie w rozwoju zawodowym składa się z dwóch części: wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego oraz
w zakresie otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej.
W ramach pierwszego elementu zostały przeprowadzone trzy warsztaty mające na celu wyposażenie
cudzoziemców w kompetencje niezbędne do efektywnego poszukiwania zatrudnienia oraz poruszania się po
polskim rynku pracy. Do tej pory odbyły się dwa warsztaty w języku angielskim (luty i marzec) oraz jedne w
języku rosyjsko-polskim (styczeń).

Drugim elementem wsparcia w rozwoju zawodowym są konsultacje indywidualne prowadzone przez
pracowników Oddziału Wspierania Przedsiębiorczości, Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu
Miasta Poznania. Pracownicy MIP po udzieleniu podstawowych informacji na temat działalności gospodarczej
kontaktują zainteresowane osoby z pracownikami WDGiR UMP. W sytuacjach kiedy konsultacja ma się odbyć
w języku rosyjskim umawiamy także osobę, która pomaga w tłumaczeniach. Warsztaty z zakresu zakładania
działalności gospodarczej zostały zaplanowane w drugiej części projektu.
Zadanie jest realizowane przez pracowników Fundacji Centrum Badań Migracyjnych: koordynatorkę biura MIP
(Izabela Czerniejewska), doradczynie zawodowe (Małgorzata Bober, Joanna Koczorowska) oraz pracowników
Oddziału Wspierania Przedsiębiorczości, Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta
Poznania.

Kursy języka polskiego 2017-01-01 - 2017-06-30
W ramach projektu zaoferowaliśmy dwa kursy języka polskiego. Dwa kursy nadal trwają. Są prowadzone na
poziomie podstawowym w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Kursy są wzbogacone o wiedzę o
kulturze polskiej.
Rekrutacja cudzoziemców na kursy języka polskiego odbywa się w biurze Migrant Info Point. Zainteresowanie
kursami jest bardzo duże.
Każdy kurs trwa 40 lekcji (45 min).
Zadanie jest realizowane przez pracowników Fundacji Centrum Badań Migracyjnych: koordynatorkę biura MIP
(Izabela Czerniejewska) oraz lektorki (Julia Karczewska, Marta Kowalczyk)

Wsparcie nowych inicjatyw 2017-02-01 - 2017-06-30
W ramach tego działania zostało przewidzianych stworzenie i rozwinięcie 5 inicjatyw. Do tego działania są
potrzebni wolontariusze (Polacy i cudzoziemcy), którzy wspólnie chcą realizować działania na rzecz integracji z
cudzoziemcami.

22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie dla wolontariuszy na temat możliwości zaangażowania się w inicjatywy
na rzecz integracji cudzoziemców w MIP. Przyszło na nie 18 osób. Wypełnili oni ankiety dla wolontariuszy
zostawiając tym samym informacje o tym jaką pomoc mogą zaoferować i czego oczekują w ramach współpracy
z MIP. Koordynatorka inicjatyw jest w stałym kontakcie z osobami, które mają plany rozpoczęcia inicjatyw.

Pierwszą inicjatywą wolontariacką prowadzoną w ramach projektu są spotkania językowe „Rosyjski dla dzieci w
Poznaniu”. Godzinne zajęcia odbywają się w każdą środę i prowadzone są przez dwie wolontariuszki. Na
zajęcia z języka rosyjskiego dla dzieci przychodzą przedstawiciele różnych krajów, dzieci z małżeństw
mieszanych, zarówno takie które chętnie rozmawiają po rosyjsku, jak i te które chcą rozwinąć swoje zdolności
językowe. Grupa jest otwarta na wszystkich chętnych do nauki języka rosyjskiego. Obecnie do grupy średnio
uczęszcza ok. 5 dzieci. Jednakże w przyszłości wolontariuszki chcą by taka grupa liczyła ok 10 uczestników.
Inicjatywa ta dość szybko dała owoce, gdyż jej plany były jeszcze w grudniu 2016 roku. Początkowo jednak
miała być to szkoła dla dzieci rosyjskojęzycznych, obecnie zmieniła charakter na spotkania językowe dla
wszystkich dzieci zainteresowanych nauką języka rosyjskiego.
Od lutego odbyło się już 9 spotkań:
01.02.17. Gry i zabawy. Gramy razem.
08.02.17. Zawody. Kim zostanę kiedy wyrosnę.
15.02.17. Ulubione książki – opowiadamy, czytamy.
22.02.17. Zdjęcia – przynosimy, omawiamy proces powstania zdjęć, a przede wszystkim przyniesione zdjęcia.
01.03.17. Moja rodzina – przynosimy rysunek rodziny, opowiadamy.
08.03.17. 8 Marca – świętujemy Dzień Kobiet, rola kobiety w społeczeństwie.
15.03.17. Podróże – przynosimy zdjęcia, książki, mapy, opowiadamy o swoich podróżach oraz planujemy
kolejne.
22.03.17. Warzywa, owoce i inne spożywcze produkty.
29.03.17. Kontynuujemy temat – jedzenie, gotowanie.
Kolejne zajęcia dla dzieci z językiem rosyjskim odbędą się 5 kwietnia 2017 w ramach Tygodnia
Międzykulturowego, który jest organizowany przez Biuro Karier UAM
https://www.facebook.com/miedzykulturowy/. Migrant Info Point jest współorganizatorem wydarzenia.

W ramach pierwszej inicjatywy wkład własny do projektu stanowi 50 godzin wolontariatu.

Drugą inicjatywą są spotkania językowe. Pierwsze spotkanie z językiem polskim odbyło się w ramach
comiesięcznego pikniku MIP w dniu 26 marca 2017. Wolontariusze przygotowali i poprowadzili gry animacyjne,
które wprowadzały nowy zasób słów z języka polskiego. W ten sposób sprawdzone zostały metody nauczania
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podczas planowanych spotkań językowych. Brały w nich udział zarówno dzieci jak i dorośli, pochodzący z
różnych krajów, także z Polski. Kolejne spotkania planowane są wraz z wolontariuszami i będą opierały się na
wybranych tematach przewodnich. Pierwsze pilotażowe spotkanie, a także kolejne w zakresie metodologii będą
konsultowane z lektorkami uczącymi języka polskiego w MIP. Drugie spotkanie z językiem odbyło się 31 marca.

W ramach drugiej inicjatywy wkład własny do projektu stanowi 12 godzin wolontariatu.

Trzecią inicjatywą wolontariacką jest pomysł na stworzenie wielokulturowego chóru. Pomysł zainicjowany został
przez jedną z wolontariuszek, które brały udział w lutowym spotkaniu. Uczestnikami mają być osoby
pochodzące z różnych krajów, które chcą sprawdzić się śpiewając. Do udziału zaangażowano profesjonalnego
dyrygenta, który chce spotykać się z uczestnikami inicjatywy w soboty. Rozpoczęły się zapisy do grupy.
Wolontariusze wraz ze wsparciem koordynatorki starają się znaleźć odpowiednie miejsce (salę z pianinem) do
spotkań. Rozpoczęcie spotkań chóru w ramach tej inicjatywy planowane jest na kwiecień 2017.

W planach są także inicjatywy związane między innymi ze sportem i sztuką. Zgłasza się coraz więcej osób,
które chcą podzielić się swoimi ideami. Koordynatorka inicjatyw wspiera wolontariuszy pomagając im
doprecyzować ich pomysły.

Łącznie w ramach inicjatyw wkład własny do projektu stanowi 62 godziny pracy wolontariuszy.
Zadanie jest realizowane przez pracowników Fundacji Centrum Badań Migracyjnych: koordynatorkę biura MIP
(Izabela Czerniejewska), osoby wspierającej inicjatywy (Paulina Kuntze) oraz wolontariuszy.

Pikniki 2017-01-01 - 2017-06-30
Pikniki są nieformalnymi spotkaniami cudzoziemców ze społecznością lokalną. Od kilku lat odbywają się w
każdą ostatnią niedzielę miesiąca (w godzinach 16:00-19:00). Projekt umożliwia kontynuację tych spotkań.
Każdy piknik ma określony temat, często związany z elementami kultury w różnych krajach. Do współorganizacji
(która stanowi wkład własny wolontariacki) są zapraszani cudzoziemcy oraz Polacy. Wprowadzane są różne gry
i zabawy integrujące. Na pikniki zapraszamy rodziny z dziećmi.
Na każdym spotkaniu wolontariuszka organizuje czas najmłodszym (gry i zabawy, prace plastyczne i inne).

Spotkanie I (29 stycznia 2017)
Pierwsze spotkanie w 2017 roku skupiło się wokół karnawału. Rozmawialiśmy o tym, w jakich krajach
świętowanie karnawału jest najbardziej popularne, oglądaliśmy też krótki film o karnawale w londyńskiej
dzielnicy - Notting Hill. Po dyskusji przyszedł czas na kilka gier integracyjnych, a także na quiz o karnawale na
świecie. W tym czasie dzieci, pod okiem wolontariuszek robiły karnawałowe ozdoby i maski z papieru.
Piknik odbył się w siedzibie Migrant Info Point.
W spotkaniu wzięło udział około 35 osób.
https://www.facebook.com/events/1101036503339153/
Wkład własny do projektu: 12 godzin wolontariatu.

Spotkanie II (26 lutego 2017)
Tym razem nasze międzynarodowe spotkanie miało bardzo ciekawy temat - Bollywood! Jeden z wolontariuszy
pochodzący z Indii, postanowił opowiedzieć nam o kraju, z którego pochodzi oraz trochę o kulturze Bollywood.
Poprzez różne filmy, gry i aktywności, przybliżał nam ten interesujący temat. Oprócz tego, mieliśmy też okazję
zjeść indyjskie przekąski, które przygotował specjalnie na okazję pikniku. Dzieci również wspaniale się bawiły.
Na koniec wszyscy uczyliśmy się bollywoodzkiego tańca.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Migrant Info Point.
W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób.
https://www.facebook.com/events/181506035670603/?active_tab=about
Wkład własny do projektu: 20 godzin wolontariatu.

Spotkanie III (26 marca 2017)
Podczas naszego marcowego pikniku, wspólnie świętowaliśmy nadejście wiosny. Naszym tematem był Dzień
św. Patryka - irlandzkie święto, o którym opowiedzieli nam trochę nasi wolontariusze. Zorganizowaliśmy też
kilka gier integracyjnych, a następnie zagraliśmy w quiz z wiedzy o Irlandii. Było bardzo dużo śmiechu i rozmów.
Nasze wolontariuszki przygotowały też nową inicjatywę - spotkania językowe, które testowaliśmy na pikniku.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Migrant Info Point.
W pikniku wzięło udział ok. 30 osób.
https://www.facebook.com/events/1950538055174858/
Wkład własny do projektu: 22 godziny wolontariatu.

Wkład własny do projektu z 3 pikników: 54 godziny.

Zadanie jest realizowane przez pracowników Fundacji Centrum Badań Migracyjnych: koordynatorkę biura MIP
(Izabela Czerniejewska), koordynatorkę pikników tematycznych (Aleksandra Jarocka) oraz wolontariuszy.

Promocja i marketing 2017-01-01 - 2017-06-30
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Promocja odbywa się za pomocą różnych środków masowego przekazu (strona internetowa, portale
społecznościowe, newsletter), materiały drukowane (ulotki, broszury), oraz ale również na zasadzie
bezpośredniego docierania do beneficjentów (współpraca z innymi organizacjami oraz instytucjami).

Istotnym elementem tego działania jest kształtowanie i ocieplenie wizerunku MIP przez media społecznościowe
oraz stworzenie spójnego przekazu do odbiorców. Dzięki dodatkowemu projektowi, w którym uczestniczymy
udało się przygotować nową stronę internetową, która w miesiącach od stycznia do marca 2017 była testowana,
wprowadzane były poprawki oraz przygotowywany content marketing. Obecnie prace nad stroną są na ostatnim
etapie i niedługo będzie ona dostępna w nowej, odświeżonej i przyjaznej dla użytkowników wersji.

Prowadzony jest regularnie portal społecznościowy na FB, gdzie w 3 wersjach językowych regularnie i w bardzo
spójny sposób przekazywane są nowe treści. Dodatkowo są one teraz wzbogacone o grafikę. Warto podkreślić,
że ruch na FB, jest teraz bardziej ułożony i staramy się być na bieżąco z informacjami, docieramy do większej
grupy odbiorców, wysyłamy maile, zamieszczamy też posty na innych grupach.

Portal społecznościowy VK (v kontakte) został założony 16 stycznia 2017 z myślą o osobach
rosyjskojęzycznych i jest regularnie prowadzony (treści w j. rosyjskim). VK działa trochę na innej zasadzie,iż FB.
Nie można publikować postów w imieniu grupy MIP, tylko w swoim, więc wszystkie komentarze są wystawiane
imiennie przez specjalistkę ds. marketingu z odesłaniem na stronę www.migrant.poznan.pl czy konkretne
wydarzenie na FB.

Newsletter jest wysyłany średnio co 2 tygodnie zawiera informacje na temat nowości oraz działań realizowanych
przez MIP.

Promocja i marketing wymaga także stałego kontaktu z osobami zajmującymi się content marketingiem
(ustalanie tematów, sprawdzanie tekstów), z tłumaczami tłumaczącymi teksty na język angielski i rosyjski, z
grafikiem i fotografem.

Ponadto istotnym elementem jest reprezentacja MIP na zewnątrz, m.in na drzwiach otwartych na uczelniach
przyjmujących studentów cudzoziemskich (odbyły się 2 spotkania) oraz na innych spotkaniach, na których
istotne jest reprezentowanie działań MIP na rzecz cudzoziemców.
Zadanie jest realizowane przez pracowników Fundacji Centrum Badań Migracyjnych: koordynatorkę biura MIP
(Izabela Czerniejewska), specjalistkę ds. marketingu (Kateryna Pakhuta).

4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na
jego wykonanie 2)

nie dotyczy
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Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1.Rozliczenie wydatków w roku 2017

Kategoria
kosztu

Rodzaj kosztów Koszty zgodnie z umową (w zł) Faktycznie poniesione wydatki (w zł)

koszt
całkowity

z dotacji z innych
wniosków

finansowych
3)

z wkładu
osobowego

4)

z wkładu
rzeczowego

5) , 6)

Numer(y)
lub

nazwa(-
wy)

działania(-
łań)

zgodnie z
umową

całkowite
wydatki

z dotacji7) z innych
środków

finansowych
3)

z wkładu
osobowego

4)

z wkładu
rzeczowego

5) , 6)

Numer(y)
lub

nazwa(-
wy)

działania(-
łań)

zgodnie z
umową

I
Koszty merytoryczne

Nr poz. Koszty po
stronie:
(nazwa
zleceniobiorcy)

1. Wynagrodzenie
dla pracownika
biura MIP (1/2
etatu / um.
zlec)

16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 1 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00
1

2. Wynagrodzenie
dla asystenta
cudzoziemca
(um. zlec)

12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 1 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
1

3. Druk
broszury w
jęz. polskim
i angielskim
(format A5,
20 str.
dwustronne
+ 4 str.
okładka, 2
x 2000 szt.)

3 300,00 2 000,00 1 300,00 0,00 0,00 2 3 300,09 2 000,00 1 300,09 0,00 0,00
2
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4. Wynagrodzenie
dla doradców
prawnych (2
os. x um.zlec./
faktura x 900
zł)

10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 3 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00
3

5. Wynagrodzenie
za szkolenie
zawodowe
(um. zlecenie /
faktura 4 godz
x 120 zł )

2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 4 1 440,00 1 440,00 0,00 0,00 0,00
4

6. Wynagrodzenie
za
prowadzenie
kursów
polskiego (um.
zlec/faktura)

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 1 750,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00
5

7. Materiały
na kursy
polskiego

480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
5

8. Wsparcie
nowych
inicjatyw
(um.zlec)

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
6

9. Materiały
na nowe
inicjatywy

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6

10. Wynagrodzenie
dla
koordynatora
pikników
tematycznych
(um.zlec)

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 7 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
7

11. Zakupy
na pikniki 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 7 148,89 148,89 0,00 0,00 0,00

7

12. Organizacja
pikników
tematycznych
i inicjatyw

4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 6,7 3 480,00 0,00 0,00 3 480,00 0,00
6,7

13. Wynagrodzenie
dla specjalisty
ds. marketingu
(um. zlec)

9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 8 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00
8

Razem: 72 160,00 66 360,00 1 300,00 4 500,00 0,00
37 438,98 32 658,89 1 300,09 3 480,00 0,00

II
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne
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Nr poz. Koszty po
stronie:
(nazwa
zleceniobiorcy)

1. Koordynacja
biura
(um.zlec)

18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00

2. Koordynacja
kursów
języka
polskiego,
organizacja
wyjść (um.
zlec /
faktura)

600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00

3. Obsługa
księgowa
(um. zlec /
faktura )

3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00

4. Wynajem
lokalu 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 407,58 407,58 0,00 0,00 0,00

5. Telefon
240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 102,52 102,52 0,00 0,00 0,00

6. Zakup
artykułów
biurowych

360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 84,13 84,13 0,00 0,00 0,00

7. Koszty
bankowe 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 87,00 87,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 29 640,00 29 640,00 0,00 0,00 0,00
11 931,23 11 931,23 0,00 0,00 0,00

III Koszty
poszczególnych
zleceniobiorców
ogółem
8)

Fundacja
Centrum
Badań
Migracyjnych

101 800,00 96 000,00 1 300,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem: 101 800,00 96 000,00 1 300,00 4 500,00 0,00 49 370,21 44 590,12 1 300,09 3 480,00 0,00
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp. Źródło finansowania Koszty zgodnie z
umową

Faktycznie poniesione
wydatki

1. Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem: 44 590,12 zł

1.1 Kwota dotacji 96 000,00 zł 44 590,12 zł

1.2 Odsetki bankowe od dotacji 0,00 zł

1.3 Inne przychody 0,00 zł

2. Inne Środki finansowe ogółem9) :
Należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4

1 300,00 zł 1 300,09 zł

2.1 Środki finansowe własne9) 1 300,00 zł 1 300,09 zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego9) 0,00 zł 0,00 zł

2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych9) , 10) 0,00 zł 0,00 zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra, -
re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki finansowe):

2.4 Pozostałe9) 0,00 zł 0,00 zł

3. Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

4 500,00 zł 3 480,00 zł

3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego 4 500,00 zł 3 480,00 zł

3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego11) , 12) 0,00 zł 0,00 zł

4. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego13) 94,30 % 90,32 %

5. Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji14) 1,35 % 2,92 %

6. Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji15) 4,69 % 7,80 %

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)

Nie uzyskano innych przychodów w czasie realizacji zadania.

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)

Od odbiorców zadania nie pobierano świadczeń pieniężnych.
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5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)

Lp. Numer
dokumentu
księgowego

16)

Numer działania
zgodnie z

harmonogramem*
/ numer pozycji

zgodnie z
rozliczeniem
wydatków*

Data
wystawienia
dokumentu
księgowego

Nazwa kosztu Wartość
całkowita

faktury/rachunku
(zł)

Koszt związany
z realizacją
zadania

poniesiony ze
środków

pochodzących z
dotacji

(zł)

z innych
środków

finansowych17)
(zł)

poniesiony z
uzyskanych
odsetek od
dotacji lub
pozostałych
przychodów

Data zapłaty Dodatkowe
daty zapłaty

I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

1 FV
4020000418

I.11
2017-01-25 Artykuły

spożywcze
3,54 3,54 3,54 0,00 0,00 2017-01-25 2017-02-01

2 FV
FP1708/04061/01/17/03

I.11
2017-01-29 Artykuły

spożywcze
22,83 22,83 22,83 0,00 0,00 2017-01-29 2017-02-01

3 FV/00599/28/2017

I.11
2017-01-29 Artykuły

plastyczne
15,37 15,37 15,37 0,00 0,00 2017-01-29 2017-02-01

4 FV
321300605/01/17

I.11
2017-01-31 Artykuły

spożywcze
23,71 23,71 23,71 0,00 0,00 2017-01-31 2017-02-01

5 PUCP/01/1

I.5
2017-01-30 Wynagrodzenie

UC 01/2017
480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 2017-01-30 2017-02-14

6 PUCP/01/3

I.10
2017-01-30 Wynagrodzenie

UC 01/2017
160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 2017-01-30 2017-02-14

7 PUCP/01/5

I.4
2017-01-30 Wynagrodzenie

UC 01/2017
900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 2017-01-30 2017-02-14

8 PUCP/01/7

I.2
2017-01-30 Wynagrodzenie

UC 01/2017
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2017-01-30 2017-02-14

9 PUCP/01/8

I.13
2017-01-30 Wynagrodzenie

UC 01/2017
1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 2017-01-30 2017-02-14

10 LISTA
PŁAC
1/2017/UP I.1

2017-01-30 Wynagrodzenie
UP 01/2017

2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 2017-01-30 2017-02-14

11 LISTA
PŁAC
2/2017/UP I.1

2017-02-28 Wynagrodzenie
UP 02/2017

2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 2017-02-28 2017-03-15

12 PUCP/02/2

I.10
2017-02-28 Wynagrodzenie

UC 02/2017
160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 2017-02-28 2017-03-15

13 PUCP/02/3

I.5
2017-02-28 Wynagrodzenie

UC 02/2017
480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 2017-02-28 2017-03-15
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14 PUCP/02/4

I.6
2017-02-28 Wynagrodzenie

UC 02/2017
875,00 875,00 875,00 0,00 0,00 2017-02-28 2017-03-15

15 PUCP/02/6

I.8
2017-02-28 Wynagrodzenie

UC 02/2017
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 2017-02-28 2017-03-15

16 PUCP/02/7

I.4
2017-02-28 Wynagrodzenie

UC 02/2017
900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 2017-02-28 2017-03-15

17 PUCP/02/9

I.2
2017-02-28 Wynagrodzenie

UC 02/2017
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2017-02-28 2017-03-15

18 PUCP/02/10

I.13
2017-02-28 Wynagrodzenie

UC 02/2017
1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 2017-02-28 2017-03-15

19 FV
1//2017 I.4

2017-01-28 Usługa
doradztwa
prawnego

900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 2017-01-30

20 FV
2//2017 I.4

2017-02-28 Usługa
doradztwa
prawnego

900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 2017-03-03

21 FV
215/17 I.7

2017-03-17 Materiały na
kurs polskiego

240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 2017-03-21

22 FV
321301862/03/17

I.11
2017-03-26 Artykuły

spożywcze
38,82 38,82 38,82 0,00 0,00 2017-03-26 2017-03-28

23 FV
3514F01551/03/17

I.11
2017-03-27 Artykuły

spożywcze
44,62 44,62 44,62 0,00 0,00 2017-03-27 2017-03-29

24 FV
3//2017 I.4

2017-03-28 Usługa
doradztwa
prawnego

900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 2017-03-29

25 FV
FAZ/1/03/2017

I.3
2017-03-30 Druk 3 300,09 3 300,09 2 000,00 1 300,09 0,00 2017-03-29

26 PUCP/03/5

I.5
2017-03-29 Wynagrodzenie

UC 03/2017
480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 2017-03-29 2017-03-31

27 PUCP/03/8

I.10
2017-03-29 Wynagrodzenie

UC 03/2017
160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 2017-03-29 2017-03-31

28 PUCP/03/6

I.6
2017-03-29 Wynagrodzenie

UC 03/2017
875,00 875,00 875,00 0,00 0,00 2017-03-29 2017-03-31

29 PUCP/03/10

I.8
2017-03-29 Wynagrodzenie

UC 03/2017
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 2017-03-29 2017-03-31
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30 PUCP/03/4

I.4
2017-03-29 Wynagrodzenie

UC 03/2017
900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 2017-03-29 2017-03-31

31 PUCP/03/3

I.2
2017-03-29 Wynagrodzenie

UC 03/2017
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2017-03-29 2017-03-31

32 PUCP/03/7

I.13
2017-03-29 Wynagrodzenie

UC 03/2017
1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 2017-03-29 2017-03-31

33 LISTA
PŁAC
3/2017/UP I.1

2017-03-29 Wynagrodzenie
UP 03/2017

2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 2017-03-29 2017-03-31

Razem 33 958,98 33 958,98 32 658,89 1 300,09 0,00

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

1 F/50294565/01/17

II.5
2017-01-17 Usługi

telekomunikacyjne
36,89 36,89 36,89 0,00 0,00 2017-01-30

2 FV
GA/000038/17

II.4
2017-01-31 Czynsz najmu

lokalu
203,79 203,79 203,79 0,00 0,00 2017-02-13

3 FV
633/02/2017/H

II.6
2017-02-09 Artykuły biurowe 84,13 84,13 84,13 0,00 0,00 2017-02-09 2017-02-13

4 PUCP/01/2

II.1
2017-01-30 Wynagrodzenie

UC 01/2017
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2017-01-30 2017-02-14

5 PUCP/01/4

II.2
2017-01-30 Wynagrodzenie

UC 01/2017
150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 2017-01-30 2017-02-14

6 PUCP/01/6

II.3
2017-01-30 Wynagrodzenie

UC 01/2017
600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 2017-01-30 2017-02-14

7 PUCP/02/1

II.1
2017-02-28 Wynagrodzenie

UC 02/2017
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2017-02-28 2017-03-15

8 PUCP/02/5

II.2
2017-02-28 Wynagrodzenie

UC 02/2017
150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 2017-02-28 2017-03-15

9 PUCP/02/8

II.3
2017-02-28 Wynagrodzenie

UC 02/2017
600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 2017-02-28 2017-03-15

10 F/50254939/02/17

II.5
2017-02-17 Usługi

telekomunikacyjne
36,89 36,89 36,89 0,00 0,00 2017-02-28

11 FV
GA/000600/17

II.4
2017-03-13 Czynsz najmu

lokalu
203,79 203,79 203,79 0,00 0,00 2017-03-20

12 F/50200978/03/17

II.5
2017-03-17 Usługi

telekomunikacyjne
28,74 28,74 28,74 0,00 0,00 2017-03-29
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13 PUCP/03/1

II.1
2017-03-29 Wynagrodzenie

UC 03/2017
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2017-03-29 2017-03-31

14 PUCP/03/9

II.2
2017-03-29 Wynagrodzenie

UC 03/2017
150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 2017-03-29 2017-03-31

15 PUCP/03/2

II.3
2017-03-29 Wynagrodzenie

UC 03/2017
600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 2017-03-29 2017-03-31

16 WB
2/01/2017/5220

II.7
2017-01-26 Opłata za

rachunek
29,00 29,00 29,00 0,00 0,00 2017-01-26

17 WB
4/02/2017/5220

II.7
2017-02-27 Opłata za

rachunek
29,00 29,00 29,00 0,00 0,00 2017-02-27

18 WB
5/03/2017/5220

II.7
2017-03-27 Opłata za

rachunek
29,00 29,00 29,00 0,00 0,00 2017-03-27

Razem 11 931,23 11 931,23 11 931,23 0,00 0,00

Ogółem: 45 890,21 45 890,21 44 590,12 1 300,09 0,00
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6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego (należy wykazać
dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o
wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)

Lp. 1, Numer dokumentu: Porozumienie o współpracy nr 4/2017. Karta czasu pracy , Koszt: I.12, Data: 2017-
02-01, Nazwa: Porozumienie o współpracy nr 4/2017. Karta czasu pracy, Opis:Wolontariuszka współprowadzi
zajęcia z języka rosyjskiego dla dzieci w ramach nowej inicjatywy. Do tej pory zostało przeprowadzonych 9
spotkań, do których musiała się przygotować. Liczba godzin pracy wolontariackiej wynosi 25 godzin. ,Wklad
osobowy: 750,00 zł,Wklad rzeczowy: 0,00 zł
Lp. 2, Numer dokumentu: Porozumienie o współpracy nr 5/2017. Karta czasu pracy , Koszt: I.12, Data: 2017-
02-01, Nazwa: Porozumienie o współpracy nr 5/2017. Karta czasu pracy, Opis:Wolontariuszka współprowadzi
zajęcia z języka rosyjskiego dla dzieci w ramach nowej inicjatywy. Do tej pory zostało przeprowadzonych 9
spotkań, do których musiała się przygotować. Liczba godzin pracy wolontariackiej wynosi 25 godzin. ,Wklad
osobowy: 750,00 zł,Wklad rzeczowy: 0,00 zł
Lp. 3, Numer dokumentu: Karta czasu pracy wolontariuszy , Koszt: I.12, Data: 2017-03-31, Nazwa: Karta
czasu pracy wolontariuszy, Opis:Wolontariusze prowadzili spotkania językowe w ramach nowej inicjatywy.
Liczba godzin pracy wolontariackiej wynosi 12.,Wklad osobowy: 360,00 zł,Wklad rzeczowy: 0,00 zł
Lp. 4, Numer dokumentu: Karta czasu pracy wolontariuszy , Koszt: I.12, Data: 2017-01-29, Nazwa: Karta
czasu pracy wolontariuszy, Opis:Wolontariusze pomagali w organizacji pikniku tematycznego w styczniu,
organizowali zabawy dla dzieci, tłumaczyli materiały promocyjne. Liczba godzin pracy wolontariackiej wynosi 12.
,Wklad osobowy: 360,00 zł,Wklad rzeczowy: 0,00 zł
Lp. 5, Numer dokumentu: Karta czasu pracy wolontariuszy , Koszt: I.12, Data: 2017-02-26, Nazwa: Karta
czasu pracy wolontariuszy, Opis:Wolontariusze pomagali w organizacji pikniku tematycznego w lutym,
organizowali zabawy dla dzieci, tłumaczyli materiały promocyjne. Liczba godzin pracy wolontariackiej wynosi 20.
,Wklad osobowy: 600,00 zł,Wklad rzeczowy: 0,00 zł
Lp. 6, Numer dokumentu: Karta czasu pracy wolontariuszy , Koszt: I.12, Data: 2017-03-26, Nazwa: Karta
czasu pracy wolontariuszy, Opis:Wolontariusze pomagali w organizacji pikniku tematycznego w marcu,
organizowali zabawy dla dzieci, tłumaczyli materiały promocyjne. Liczba godzin pracy wolontariackiej wynosi 22.
,Wklad osobowy: 660,00 zł,Wklad rzeczowy: 0,00 zł

Część III. Dodatkowe informacje

1. W przypadku wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych pierwsza data przelewu oznacza
wypłatę wynagrodzenia netto, a druga data oznacza termin opłacenia składek ZUS oraz PIT. Kwoty podane w
zestawieniu dokumentów finansowych są kwotami brutto-brutto wynagrodzeń, tzn. kwoty brutto z umowy
powiększonej o odpowiednie składki ZUS pracodawcy. Jedynie umowa zlecenia z koordynatorem biura oraz
rachunek do umowy zlecenia PUCP/03/4 są obciążone obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.
Pozostałe umowy są obciążone jedynie składkami zdrowotnymi.
2. W przypadku faktur opłaconych gotówką, druga data oznacza termin przelewu z refundacją wydatku
pracownikowi/zleceniobiorcy zgodnie z polityką rachunkowości.
3. Usługa druku - data wystawienia dokumentu jest późniejsza niż data zapłaty w związku z płatnością na
podstawie proformy.
4. środki z pozycji I.6. wynagrodzenie za prowadzenie kursów polskiego - niska realizacja wynika z tego, iż
jedna osoba rozliczana jest co miesiąc na podstawie umowy zlecenia, natomiast druga osoba wystawi fakturę
po zakończeniu całego cyklu.
5. Niewydatkowane środki zostaną wykorzystane w kolejnym okresie realizacji projektu.

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) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację
zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
4) 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 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922).

..................................................................

..................................................................

..................................................................
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Data .................................

POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w
formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za
poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

1) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 1 6 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.
3) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
4) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego.
5) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązywała do wykazania wkładu rzeczowego.
6) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony,
względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.)
wykorzystana w realizacji zadania publicznego.
7) Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub
usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).
8) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczy oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.
9) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
10) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.
11) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.
12) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony,
względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.)
wykorzystana w realizacji zadania publicznego.
13) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
14) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
15) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
16) Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.
17) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania., świadczenia pieniężne
od odbiorców zadania.
18) Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.
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