
FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PROJEKTU 
DOFINANSOWANEGO W RAMACH KONKURSU „W 

WARSZAWIE JEST MOC! EDYCJA V”
Rok szkolny 2022/2023

ADRESAT

CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE

I.1. Tytuł zrealizowanego projektu *

I.2.A. Temat przewodni zrealizowanego projektu *

I.2.B. Wskazałeś "inny" - wpisz jaki

I.3.A. Czy projekt został zrealizowany w terminie określonym w formularzu Wniosku *

I.3.A.1 Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu *

Dzień Miesiąc Rok

I.3.A.2. Faktyczna data zakończenia realizacji projektu *
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Miesiąc Rok

I.3.B. Dlaczego nie udało się zrealizować projektu w planowanym w Formularzu Wniosku terminie 

CZĘŚĆ II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZREALIZOWANYM 
PROJEKCIE

II.1.A. Czy udało Wam się osiągnąć zakładany we wniosku cel/cele projektu *

II.1.B. Opisz zwięźle najważniejsze cele, które udało Wam się osiągnąć dzięki realizacji projektu lub 
uzasadnij, dlaczego założone w formularzu wniosku cele nie zostały osiągnięte *

0/1000

II.2.A. Kto był faktycznym odbiorcą Waszego projektu *
grupa zagrożona wykluczeniem ogół społeczeństwa
społeczność lokalna uczniowie konkretnej szkoły/klasy
środowisko naturalne zainteresowana młodzież
zainteresowani dorośli inni

II.2.B. Faktyczna liczba odbiorców Waszego projektu *

II.3.A.  Czy wszystkie zaplanowane działania udało Wam się zrealizować zgodnie z planem 
przedstawionym we wniosku? *

II.3.B. Krótko opisz napotkane w trakcie realizacji projektu problemy
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0/1500

II.4. W kilku zdaniach opisz, co zrealizowaliście w ramach projektu, wskażcie, co się zmieniło 
dzięki realizacji Waszego zadania. *

0/3000

III. Produkty i rezultaty (wskaźniki projektu)

III.5.A.1. Czy w wyniku realizacji projektu osiągnęliście rezultaty zgodnie z prognozą wskazaną w 
formularzu Wniosku? *

III.5.A.2 Jeśli faktycznie osiągnięte rezultaty różnią się, względem prognozowanych we Wniosku - 
krótko uzasadnij dlaczego
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III.5.B Wykaz osiągniętych produktów i rezultatów (wskaźników) projektu

Nazwa
produktu/rezultatu

Zakładany we Wniosku poziom osiągnięcia
rezultatu

Faktyczny poziom osiągnięcia
rezultatu

1.

2.

3.

CZĘŚĆ IV. EWALUACJA

Celem poniższej ankiety jest poznanie opinii Realizatorów poszczególnych projektów młodzieżowych na 
zaproponowane w ramach projektu formy wsparcia.  Pozyskane odpowiedzi pozwolą zobrazować, czy 
zaproponowane w projekcie formy wsparcia odpowiadają założeniom problemowym, jakie wykazano w 
celu głównym i celach szczegółowych projektu.  Dostarczone przez Was informacje, uwagi, sugestie 
posłużą jako źródło wiedzy dla kadry zarządzającej projektem o tym, czy jesteście zadowoleni z 
zaproponowanej formy wsparcia.

IV.1. Czy realizowany przez Was projekt zapewniał warunki do życia, nauki i pracy odpowiadające 
potrzebom młodzieży, rozwijał potencjał młodych i umożliwiał młodzieży udział w podejmowaniu 
decyzji, które jej dotyczą? *

tak
nie

IV.2. Czy zrealizowany przez Was projekt sprzyjał tworzeniu mechanizmów wspierających 
inicjatywy młodzieżowe i rozwijających system wolontariatu młodzieżowego? *

tak
nie

IV.3. Czy zrealizowany przez Was projekt wpłynął korzystnie na aktywność społeczną młodzieży? *
tak
nie

IV.4. Czy zrealizowany przez Was projekt pomógł w budowaniu praktycznych umiejętności 
młodzieży w aspekcie rozwiązywania w przyszłości konkretnych problemów? *

tak
nie
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IV.5. Czy zrealizowany przez Was projekt sprzyjał potrzebie tworzenia optymalnych warunków 
rozwoju dla młodych ludzi mieszkających, uczących się i pracujących w stolicy? *

tak
nie

IV.6. Czy zrealizowany przez Was projekt nauczył młodzież wielokierunkowego działania i 
zachęcił do poszukiwań alternatywnych rozwiązań pojawiających się problemów? *

tak
nie

CZĘŚĆ V. OŚWIADCZENIA

V.1. Formularz sprawozdawczy został wypełniony przez 

V.2. Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w Formularzu Sprawozdawczym są 
zgodne ze stanem faktycznym *

tak nie

E-mail, na który otrzymasz potwierdzenie złożenia Formularza sprawozdawczego *

przyklad@przyklad.com
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