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Projekty rewitalizacyjne w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. 
Warszawy do 2022 roku 

    Nazwa projektu: 
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI 

nazwa  

adres  

osoba koordynująca projekt  

tel. kontaktowy, e-mail, strona WWW  

autor projektu  

tel. kontaktowy, e-mail  

INFORMACJE O PARTNERACH PROJEKTU: 

nazwa  

adres  

osoba koordynująca projekt  

tel. kontaktowy, e-mail, strona WWW 
 

PROJEKT: 

dziedzina artystyczna   

uczestnicy 

□ dzieci  
□ młodzież 
□ studenci 
□ dorośli 
□ seniorzy 

liczba osób objętych działaniami w 
ramach projektu…  

 …w tym liczba osób mieszkających 
na obszarze ZPR (w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie) 
 
 

liczba osób zapisanych do udziału w 
projekcie (jeśli dotyczy)…  

 …w tym liczba osób mieszkających 
na obszarze ZPR (w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie) 

 
 

realizatorzy (imię, nazwisko, 
prowadzone zadania) 

 

termin realizacji  

miejsce wykonania zadania  

Rezultaty twarde. W ramach projektu zrealizowano: 
□ warsztaty (rodzaj, tytuł)  
□ wystawy (rodzaj, tytuł)  
□ koncerty (rodzaj, tytuł)  



□ spektakle (rodzaj, tytuł)  
□ akcje (rodzaj, tytuł)  
□ publikacje, filmy, płyty, strony WWW 
(rodzaj, tytuł, nakład)  

 

□ utwory literackie, muzyczne, 
scenariusze (rodzaj, tytuł) 

 

□ nowe grupy zainteresowań (rodzaj, 
nazwa) 

 

□ inne  

Rezultaty miękkie. W ramach projektu zrealizowano: 
jakie? (można wykorzystać: poszerzenie 
kompetencji do ekspresji przez sztukę, 
 nabycie umiejętności do samodzielnych 
praktyk artystycznych, poszerzenie 
kompetencji do świadomego odbioru i 
interpretacji tekstów kultury) 

 

Jakie były cele i które udało się 
osiągnąć? 

 

Czy nastąpiły zmiany w 
harmonogramie? 

 

Jakie wskaźniki zostały zrealizowane?  

Sposoby ewaluacji projektu  

Ewentualne możliwości kontynuacji 
projektu 

 

Realizacja planu finansowego.  
Nazwa kosztu: 

dofinansowanie (w zł) 

□ produkcja spektaklu/koncertu/inne:  

       □ zakup scenografii  

       □ zakup kostiumów  

       □ udział w warsztatach  

       □ honoraria dla prowadzących 
warsztaty 

 

       □ materiały do realizacji  
□ udział w festiwalu 
krajowym/zagranicznym: 

 

       □ transport  
       □ akredytacja  
       □ nocleg  
       □ wyżywienie    

Materiały informacyjne o projekcie: 
druki, plakaty etc.  

ilość publikacji w Internecie  
adres strony WWW z dokumentacją 

projektu 
 

FB lub inne komunikatory społ. z 
informacjami o projekcie 

 

adres YouTube z dokumentacją projektu  

Informacje do miejskich materiałów informacyjnych: 
syntetyczny opis realizacji projektu  

(do 2.000 znaków ze spacjami) 
 

zasięg: 
lokalny/miejski/wojewódzki/ogólnopolski 

 

dodatkowe źródła finansowania  
pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło?  



co było najtrudniejsze?  

czego się nie spodziewaliście?  

co sprawiło największą radość?  

OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI:  
3 zdjęcia z realizacji projektu z opisem oraz imieniem i nazwiskiem autora w formacie .jpg   

NIEOBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI:  
ważne dla projektu 

□  Wyrażamy zgodę na umieszczenie informacji o projekcie w materiałach promocyjnych 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej i Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. 
Warszawy do 2022 roku. 
□  Wyrażamy zgodę na publikację załączonych fotografii z uznaniem autorstwa w materiałach 
promocyjnych Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej i innych serwisach miejskich (licencja 
CC BY 3.0 PL), tym samym oświadczamy, że posiadamy prawa do ich publikacji oraz wykorzystania 
wizerunku osób, które się na nich znajdują. 
□ Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 

data 
 
 
 
 

podpis autora 
 

pieczęć instytucji pieczęć i podpis dyrektora 
 
 
 
 

Informacje ze sprawozdania mogą być opublikowane  na portalu    www.edukacjakulturalna.pl  
 


