
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
Realizowanego przez wsparciu środków z Gminnego Funduszu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klukach

1. Informacja ogólne:

1.1 Nazwa projektu: PEŁNI ŻYCIA I MĄDROŚCI

1.2 Nazwa  wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Klukach

1.3 Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: dyrektor Marzanna Socha

1.4 Adres, telefon,  97-415 Kluki 93, 44 631 10 06

2 Informacja sprawozdawcze:

2.1 Miejsce i okres realizacji programy: GOK w Klukach, Sandomierz;  21-28. 09. 2020 r.

2.2 Uczestnicy programu: 21 uczestników 

2.3 Cele projektu

• Promowanie prawidłowych postaw, budowanie relacji w rodzinie, budowanie 

świadomości w zakresie wpływu zachowań członków rodziny na rozwój ich potomków, 

poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i uzależnień od innych używek- zorganizowanie warsztatów 

profilaktycznych.

• Nakierowanie na wspomaganie dzieci/ młodzieży w prawidłowym rozwoju 

emocjonalnym, społecznym i duchowym, dostarczanie pozytywnych wzorów 

postępowania, integracja członków rodzin i społeczności. Budowanie pozytywnego 

klimatu w rodzinie (relacje interpersonalne) - zorganizowanie wycieczki. 

• Łączenie własnych doświadczeń z wiedzą na temat mechanizmów leżących 

u podstaw problemów uzależnień- dzielenie się nimi podczas warsztatów i wycieczki.

2.4 Opis i sposób realizacji programu profilaktycznego:

• przeprowadzenie rozeznania cenowego na realizację wycieczki do Sandomierza, 

która odbyła się w dniu 22.09.2020r.

• przygotowanie materiałów poglądowych i merytorycznych do przeprowadzenia  

warsztatów profilaktycznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i wzorów 

postępowań w sytuacjach trudnych, warsztaty odbyły się w dniu 28.09.2020 r.

2.5 Osiągnięte efekty:
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• Nabycie nowych umiejętności poprzez udział uczestników projektu w warsztatach

profilaktycznych przeprowadzonych przez pracownika GOK-u w zakresie 

profilaktyki antyalkoholowej i wzorów postępowań w sytuacjach trudnych w dniu 

28 września 2020 r..

• dostarczanie pozytywnych wzorów postępowania, integracja członków rodzin 

i społeczności. Budowanie pozytywnego klimatu w rodzinie (relacje interpersonalne) – 

poprzez udział 21 uczestników projektu w wycieczce do Sandomierza w dniu 22. 09. 

2020r.

3. Informacja o finansowaniu projektu:

      3.1 Całkowity koszt projektu .............2990,08 zł...............................................................

      słownie: ...dwa tysiące dziewięćset 8/100...

3.2 ROZLICZENIE

Lp Treść faktury/paragonu Nr 
faktury/parago
nu

Data 
wystawienia

Koszt 
całkowity

Udział 
własny lub
KGW 
w Klukach

Środki GPPiRPA 
w Klukach

1. Usługa transportowa BP/
27/09/2020

24.09.2020 1556,84 556,84 1000,00

2. Przewodnicy po 
Sandomierzu

FM 104/2020 22.09.2020 750,00 750,00

3. Usługa gastronomiczna 3/09/2020 22.09.2020 465,00 465,00

4. Opłata parkingowa 0972 22.09.2020 33,00 33,00

5. Polisa Ubezpieczeniowa 1053400717 21.09.2020 31,50 31,50

6. Art. spożywcze 968/2020 28.09.2020 43,87 43,87

7. Art. spożywcze 069640/0171 24.09.2020 47,39 47,39

8. Artykuły biurowe 210/K/
09/2020

29.09.2020 62,48 62,48

RAZEM 2990,08 1990,08 1000,00

W załączeniu:

- faktury, paragony

- materiały szkoleniowe,

- fotorelacje,

- dokumenty wycieczki
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