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Załącznik nr 3 

WZÓR 

K-1 

Raport końcowy 
z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania 

środków finansowych 

 

Część A. Informacje o projekcie 
A.1 INFORMACJE PODSTAWOWE O 

PROJEKCIE 

   

1. Nazwa projektu 
   

Cyfrowy Senior na 6 ! 

2. Numer i data umowy 
   

2144/CRKC/22 

3. Terminy Planowany (zgodnie z wnioskiem) Faktyczny 

a) rozpoczęcia realizacji projektu  

02.11.2022 r. 

 

02.11.2022r. 

b) zakończenia realizacji projektu  

31.12.2022r. 

 

31.12.2022r. 

A.2 
PODMIOT SKŁADAJĄCY 

RAPORT 

    

1

. 

Nazwa i adres podmiotu publicznego 
 

Gmina Czarnia 

Czarnia 41 

07-431 Czarnia 

 

 

   

2. NIP 
 

7582157593 

  

3. Numer identyfikacyjny REGON 
 

550668226 
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Część B. Opis rezultatów projektu 

B.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 

1. Opis wykonanych prac zgodnie z umową (w szczególności z planem finansowym i harmonogramem): 

 

W celu zrealizowania głównego celu jakim było rozwinięcie kompetencji cyfrowych seniorów 

poprzez zorganizowanie 4 stanowisk komputerowych w Klubie Senior + zakupiono 4 komputery 

przenośne, czego potwierdzeniem jest faktura Vat 2451/2022, której dostawcą była firma HAKS s.c. 

z Mrągowa, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego nr CUS.262.20a.2022 z dnia 13.12.2022 r.  

Realizacja zadania była dopełnieniem odbywających się warsztatów umiejętności cyfrowych w 

ramach realizacji zadania Moduł II – zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +, 

dofinansowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w roku 2022. Głównym działaniem było 

pozyskanie wiedzy przez seniorów na temat wykorzystywania technologii cyfrowej w życiu 

codziennym. 

 

2. Stopień i zakres realizacji celu projektu: 

 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu „Cyfrowy Senior na 6 !” głównie zakładał wyposażenie czterech 

stanowisk komputerowych w Klubie Senior+ funkcjonującym w strukturach Centrum Usług 

Społecznych- jednostce organizacyjnej Gminy Czarnia. Projekt został zrealizowany w okresie 

przyznania dofinansowania do 31.12.2022 r. 
 

 Realizacja projektu zakładała:  

 1. Utworzenie 4 stanowisk komputerowych na potrzeby Seniorów.  

 2. Upowszechnianie i rozwijanie kompetencji cyfrowych Seniorów z terenu gminy Czarnia 

3. Pomoc Seniorom w załatwianiu spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu oraz uniknięcie w 

ten sposób często dalszych podróży do urzędów.  

4. Przekazanie Seniorom wiedzy nt. bankowości internetowej oraz robienia zakupów przez Internetu, 

realizowaniu recept i umawianiu się na wizyty u lekarzy.  

5. Odciążenie rodzin, w których funkcjonują Seniorzy, poprzez ich większe usamodzielnienie w 

świecie cyfrowym – obecnie będącym kluczowym w załatwianiu wszelkich spraw.  

6. Przekazanie wiedzy i umiejętności na temat bezpiecznego poruszania się w świecie cyfrowym oraz 

korzystania z wielu aplikacji, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie 

  

 W/w wymienione punkty i cel główny zostały zrealizowane w 100%. 
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3. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności między umową a jej wykonaniem 

(merytorycznych i finansowych):  

       

Podczas realizacji zadania nie pojawiły się rozbieżności między umową a jej wykonaniem. 

 

4. Efekty ekonomiczne i korzyści społeczne osiągnięte w wyniku wykonania projektu albo przewidywane 

do osiągnięcia w ciągu roku od dnia zakończenia tego projektu: 

 

Treningi z korzystania i obsługi komputera realizowane podczas zajęć warsztatowych, umożliwiły 

Seniorom nie tylko utrzymanie kontaktu, czy rozwoju swoich zainteresowań, lecz zbudowały 

dodatkowo w nich pewność siebie, podniósł się poziom satysfakcji oraz poczucie podążania za 

„duchem czasu”. Inną korzyścią społeczną jaką przyniosła realizacja projektu jest edukacja cyfrowa 

seniorów, ich włączenie do życia społecznego, obywatelskiego, kulturalnego. Za korzyść społeczną 

warto też podać to, iż seniorzy zwiększyli swój poziom bezpieczeństwa. Projekt umożliwił promocję 

społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy wśród grupy osób starszych, 

borykającymi się z wieloma problemami i brakiem dostępności do „współczesnego świata” dla nich 

niezrozumiałego, odbiegającego od czasów ich młodości.  

 

5. Zakres oddziaływania projektu na inne projekty informatyczne lub przedsięwzięcia wspierające rozwój 

społeczeństwa informacyjnego (o ile dotyczy): 

 

Koszt realizacji zadania był jednym z wielu jakie musiał ponieść organizator przy realizacji projektu 

pn. „Cyfrowy Senior na 6 !”. Otrzymane dofinansowanie było niezbędne do przygotowania 4 

stanowisk komputerowych w Klubie Senior +. Stanowiska zostały wyposażone w nowy sprzęt 

komputerowy typu laptop. Organizator kierował się właściwym wydatkowaniem środków 

publicznych poprzez poszukiwanie korzystnych ekonomicznie ofert realizacji zakupów i działań 

koniecznych do realizacji zadania. W związku z czym zakupione komputery przenośne posiadają 

optymalny stosunek jakości do ceny. Gmina Czarnia wywiązała się ze zobowiązania o którym 

informowała we wniosku, mianowicie przydzielony został pracownik zatrudniony w ramach umowy 

zlecenie, do  przeprowadzenia warsztatów, posiadający należytą wiedzę i umiejętność w zakresie 

podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz sposobów upowszechniania i rozwijania kompetencji 

cyfrowych. Ponadto Gmina Czarnia zagwarantowała dostępność dla osób ze szczególnymi 

potrzebami w rozumieniu przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. Po zakończeniu ww. projektu stanowiska są udostępnione w miejscu ogólnodostępnym 

dla uczestników Klubu Senior+ aby mogli doskonalić nabyte w trakcie realizacji projektu 

umiejętności wykorzystując stanowiska komputerowe jako pomoc w codziennym życiu. 
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6. Wpływ realizacji projektu na rozwój lokalny i regionalny: 

 

 

Dostępność do technologii cyfrowej dla Seniorów wpłynęła na aktywne spędzenie wolnego czasu, 

integrację międzypokoleniową, wolontariat, a także zaktywizowanie i zaangażowanie Seniorów w 

działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego poprzez aktywność w 

mediach społecznościowych oraz włączanie się w akcje i wydarzenia lokalne na poziomie cyfrowym. 

Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia dostępności Seniorów poprzez możliwość 

skorzystania z komputerów, które zostały zakupione dzięki przyznanemu dofinansowaniu. 

Możliwość skorzystania z komputerów przenośnych dała Seniorom szanse na realne zwiększenie 

perspektyw dot.  codziennego funkcjonowania i współuczestniczenia we współczesnym 

społeczeństwie informacyjnym. Doświadczenia zgromadzone w trakcie realizacji zadania w 

szczególny sposób pomogły samorządowi lokalnemu poszerzyć swoje doświadczenia w obszarze 

poprawy bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego seniorów – mieszkańców gminy Czarnia. 

 

7. Korzyści w skali międzynarodowej oraz Unii Europejskiej osiągnięte w wyniku realizacji projektu: 

 

Dzięki zrealizowanemu projektowi Seniorzy mogą zdalnie komunikować się z najbliższymi, nie tylko 

mieszkającymi w Polsce ale także poza granicami kraju. Dzięki nabytej teorii oraz praktyce uczą się 

jak korzystać z różnych komunikatorów, co  przyczynia się bezpośrednio do wygaszania izolacji 

społecznej osób starszych. Dzięki utworzonym stanowiskom komputerowym Seniorzy mogą uczyć 

się języków obcych, zarówno poprzez udostępniane aplikacje jak również „zdalne podróże” po 

innych krajach, co w przyszłości może pobudzić ciekawość i motywację do realizacji dalszych 

podróży na arenie międzynarodowej.  

 

8. Inne informacje istotne dla oceny wyniku projektu informatycznego / przedsięwzięcia: 

 

 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu oraz przeprowadzonym warsztatom Klub Senior + uzyskał 4 

stanowiska komputerowe, seniorzy  podnieśli swoje kompetencje cyfrowe, stali się bardziej 

samodzielni i zorientowani na nowe perspektywy świata cyfrowego. Dodatkowo nabyli oni wiedzę 

teoretyczną i praktyczną, którą jak zauważono wykorzystują w codziennym funkcjonowaniu np. przy 

rejestrowaniu się na wizyty do lekarzy specjalistów czy korzystaniu z internetowego konta pacjenta. 

Seniorom podczas spotkań zostały przedstawione różne sposoby oszustw 

internetowych/telefonicznych (cyberbezpieczeństwo), co uchroni ich przed oszustami i pozwoli 

uniknąć wielu problemów i niepotrzebnych stresów. 
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Obecna sytuacja na świecie utwierdza nas w przekonaniu, że najcenniejszym dobrem stała się 

informacja. Szybki rozwój technologii umożliwiających jej pozyskiwanie oraz przesyłanie, jest dla 

wielu seniorów „abstrakcją” a jednocześnie czymś co ułatwiłoby im ich funkcjonowanie, ograniczyło 

poczucie osamotnienia w przypadku przekazanych narzędzi jakimi są wiedza oraz sprzęt 

komputerowy. Seniorzy doświadczyli wiele negatywnych skutków w funkcjonowaniu poprzez 

sytuację pandemiczną w naszym kraju, gdzie wielu z nich pozostało bez pomocy innych, odciętych 

od chociażby uzyskania pomocy specjalistów. Obawa o swój kraj i stres wywołany sytuacją na terenie 

Ukrainy za skutkowała ruchami  migracyjnymi większości mieszkańców Ukrainy na teren Polski, to 

również było dla seniorów czynnikiem wrażliwym. 

 

 Część C. Rozliczenie nakładów poniesionych w ramach realizacji projektu 

 
Nr zadania 

Tytuł zadania 

Termin 

zakończenia wg 

umowy/ 

faktyczny 

Nakłady (zł) 
Stopień 

wykorzystania 

środków 

finansowych 
(wartość w kol. 

4/wartość w kol. 5 

*100%) 

planowane 

ogółem, w tym ze 

środków na 

informatyzację 

poniesione 

ogółem, w tym ze 

środków na 

informatyzację 

1 2 3 4 5 6 
1 

Zakup sprzętu niezbędnego 

do podniesienia kompetencji 
cyfrowych seniorów w 

Klubie Senior + w Czarni 

31.12.2022 r. 17.200,00 zł 17.200,00 zł 100 % 

 

Zestawienie faktur dotyczących zadań sfinansowanych ze środków na informatyzację 

Lp. Numer faktury / Wystawca Data Kwota (zł) 

1 
Faktura VAT 2451/2022 – HAKS s.c. Szewczyk Klaudia, 

Chajdzicka Małgorzata 
20.12.2022 r. 17.200,00 zł 

2 

  

 

3 
  

 

Ogółem 
17.200,00 zł 

 

Część D. Załączniki (zależnie od charakteru wykonanych zadań) 

 
Lp. Nazwa dokumentu 

1 
 

2 
 



Dziennik Ustaw - 18 - Poz. 780 

 

3 
 

4 
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