Załącznik nr 2
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania sprawozdania:
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego*/innej ewidencji*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego */innej ewidencji*”.

I. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania
STOWARZYSZENIE KLUB GDYNSKIEGO KIBICA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO
Numer KRS: 0000663033
NIP: 5862314590
Audiodeskrypcja sportowa – zapewnienie audiodeskrypcji dla osób
niewidomych i niedowidzących na meczach gdyńskich drużyn
KB/264/PON/27/W/2017 z dnia 14 marca 2017 r.

1. Nazwa zleceniobiorcy
2. Numer Krajowego Rejestru
Sądowego*/innej ewidencji*1)
3. Tytuł zadania publicznego
4. Data zawarcia umowy i numer umowy
(jeżeli występuje)

Data
rozpoczęcia

5. Termin realizacji zadania publicznego 2)

15.03.2017

Data
zakończenia

12.06.2017

II. Opis wykonania zadania publicznego
1. Opis wykonanego zadania publicznego wraz ze wskazaniem, w szczególności osiągniętego celu oraz miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz wykorzystanego wkładu osobowego lub rzeczowego
Środowisko kibiców niepełnosprawnych – niewidomych i niedowidzących w Gdyni to setki osób. Ten typ
niepełnosprawności powoduje wiele problemów z odbiorem wydarzeń sportowych, dotarciem na imprezy sportowe.
Celem projektu jest zapewnienie możliwości kibicom niewidomym i niedowidzących w odbiorze wydarzeń sportowy
poprzez zastosowanie audiodeskrypcji sportowej na wszystkich meczach gdyńskich drużyn oraz imprezach
sportowych organizowanych na gdyńskich arenach sportowych. Za pieniądze z projektu zakupiliśmy sprzęt do
audiodeskrypcji, który przyda się w Gdyni ale również podczas wyjazdów na mecze. Nawiązaliśmy współpracę ze
środowiskiem osób niewidomym i niedowidzących, które informujemy o imprezach przez nas obsługiwanych z
usługą audiodeskrypcji. Miejscem zastosowania audiodeskrypcji sportowej będą mecze gdyńskich drużyn na
obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu. W tej chwili audiodeskrypcja jest dostępna na wszystkich meczach Arki
Gdynia. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla 10 wolontariuszy, którzy przeszli fachowe szkolenie w zakresie
audiodeskrypcji przeprowadzone przez

Fundację „Katarynka” zajmującą się audiodeskrypcją. Wolontariusze

zostali przygotowywani do prowadzenia relacji z meczów: piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, rugby, futbolu
amerykańskiego, siatkówki.

2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego

1 )

Jeżeli zleceniobiorca jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, proszę wskazać numer Krajowego Rejestru
Sądowego. Jeżeli zleceniobiorca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, proszę o wskazanie innego właściwego
rejestru lub ewidencji oraz podanie numeru nadanego w tym rejestrze lub ewidencji, jeżeli został nadany.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

W ramach zadania publicznego osiągnęliśmy następujące rezultaty:
- sprawdzony sprzęt potrzebny do audiodeskrypcji
- przeszkoleni audiodeskryptorzy do prowadzenia relacji z meczów: piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, rugby,
futbolu amerykańskiego, siatkówki.
- kibice niewidomi i niedowidzący, którzy pojawili się i pojawiają się na stadionie podczas meczów Arki Gdynia
- nawiązanie współpracy z organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób niewidomi i niedowidzący
- zwrócenie uwagi władzą klubów sportowych o grupie kibiców niepełnosprawnych nie mających pełnego dostępu
do przeżywania wydarzeń sportowych

III. Zestawienie wydatków (w przypadku większej liczby wydatków istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)
Nazwa wydatku

Numer
dokumentu
księgowego

Data
wystawienia
dokumentu
księgowego

Łączna
kwota
wydatk
u

Wydatek
poniesiony
z dotacji
(zł)

Wydatek
poniesiony
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego
(zł)

Data
zapłaty

Lp.

1
2
3
4
5
6
7

Zakup
sprzętu
do
audiodeskrypcji
Szkolenie z audio deskrypcji 2223.04.2017
Catering podczas szkolenia

S/29/04/2017

04-04-2017

5.500,00

5.500,00

0

09.04.2017

10/STA/4/2017

25.04.2017

2.800,00

2.800,00

0

25.04.2017

39/2017

22.04.2017

144,00

144,00

0

23.04.2017

Zakup baterii potrzebnych do
szkolenia
Nocleg szkoleniowców w Gdyni

S/36/04/2017

18.04.2017

146,37

56,00

90,37

18.04.2017

55/4/2017

21.04.2017

432,00

0

432,00

12.04.2017

Wynajem Sali na szkolenie

(A)FS004/22/04/201
7/JB

26.04.2017

4,92

0

4,92

04.05.2017

486,00

0

486,00

Praca
wolontariuszy
przy
organizacji szkolenia, próbach
sprzętu na meczach, razem 27 h
x 18 zł

Oświadczam(-y), że:
1) zadanie publiczne zostało zrealizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego zleceniobiorcy;
2) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
zleceniobiorcy)

Data10.05.2017
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