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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. LUBLIN

Powiat M. LUBLIN

Ulica JEZUICKA Nr domu 4 Nr lokalu 9

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-113 Poczta LUBLIN Nr telefonu 815346631

Nr faksu E-mail biuro@fsd.lublin.pl Strona www www.fsd.lublin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-01-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00417302200000 6. Numer KRS 0000094228

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wacław Czakon Prezes Zarządu TAK

Zofia Jaroszuk Wiceprezes Zarządu TAK

Marzena Małaczyńska Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Lech Wojtachnia Przewodniczący Rady 
Fundatorów

TAK

Dariusz Dudek Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Andrzej Matwiejczyk Członek Rady 
Fundatorów

TAK

FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy dzieciom i 
młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania i kształcenia. Pomoc ta 
kierowana jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży potrzebującej 
wsparcia. Pomoc kierowana jest również dla rodzin.
Działania Fundacji skierowane są również do wszystkich osób, od których 
w jakikolwiek sposób zależą istotne sprawy dzieci i młodzieży.
Do zadań Fundacji należą w szczególności działania z zakresu:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  i osób;
- działalności charytatywnej;
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego  oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe;
- podejmowanie inicjatyw i kształtowanie form publicznej dyskusji nad 
dobrem wspólnym;
- inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i 
zawodowej młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
- działalność na rzecz mniejszości narodowych;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swój cel i zadania poprzez:
1. świadczenie usług pedagogicznych, edukacyjnych, doradczych i innych;
2. rozwijanie oraz upowszechnianie autorskiego programu kształceniowo-
wychowawczego „Akademia Młodzieżowa”;
3. organizację i realizację projektów w ramach międzynarodowej 
współpracy dzieci i młodzieży oraz międzynarodowej współpracy instytucji 
powołanych do zadań analogicznych  jak Fundacja;
4. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 
5. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w 
niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
6. organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń związanych z realizacją 
zadań Fundacji;
7. prowadzenie działalności propagatorskiej w zakresie statutowego celu 
Fundacji;
8. współpraca z jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi 
powołanymi do realizacji analogicznych zadań;
9. gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł pomocy 
finansowej i  prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
10. wymianę informacji o działalności prowadzonej przez organizacje 
współpracujące z Fundacją oraz analizę doświadczeń poszczególnych 
organizacji oraz ich upowszechnianie;
11. wypracowywanie wspólnych działań i stanowisk z organizacjami 
współpracującymi z Fundacją;
12. podejmowanie i koordynowanie wspólnych działań organizacji 
współpracujących z Fundacją;
13. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14. edukację zawodową  i  przystosowanie do zawodu dla młodzieży 
bezrobotnej i zagrożonej bezrobociem;
15. wspomaganie rodzin w zakresie poradnictwa, uzawadawianie 
rodziców długotrwale bezrobotnych, organizowanie pracy w ramach 
przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu rodziców;
16. wydawanie różnego rodzaju publikacji;
17. udostępnianie pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia instytucjom i 
osobom, realizującym cele analogiczne do celów Fundacji;
18. edukację ekologiczną i podejmowanie działań skierowanych do dzieci i 
młodzieży w tym zakresie
19. członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych lub 
tożsamych z celem Fundacji
20. wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne, szkoleniowe  i 
merytoryczne innych organizacji i instytucji realizujących zadnia 
analogiczne jak Fundacja oraz umożliwienie im korzystania z usług 
świadczonych lub zakupionych przez Fundację
21. wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzin i osób w trudnej sytuacji 
życiowej oraz objętych działaniami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Formy działania 
I. W 2018 r. Fundacja prowadziła 2 placówki wsparcia dziennego:
1) Ośrodek nr 1”Teatr” w Lublinie przy ul. Kunickiego 128
2) Ośrodek nr 2”Bliźniak” w Lublinie przy ul. Ks. Słowikowskiego  1

II. Fundacja koordynowała pracę 6 Ośrodków Akademii Młodzieżowej dla młodzieży szkół średnich. Jeden Ośrodek prowadzony 
jest przez Fundację, natomiast 5 Ośrodków prowadzonych jest przez Parafie Archidiecezji Lubelskiej. W Ośrodkach realizowany 
jest program wychowawczy Akademia Młodzieżowa.

III. Fundacja prowadziła Dział Wspierania Szkół, w którym realizowane były programy Korona Polskiego Wychowania, Perły w 
Koronie oraz Warsztaty edukacyjne.
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IV.  Fundacja prowadziła placówkę kształcenia ustawicznego dla dorosłych - Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego. W 
Centrum tym realizowany jest  Kurs Przedsiębiorczości Społecznej oraz Kurs Kompetencji Wychowawczych.
 
V.  Fundacja posiada dom w Motyczu Leśnym, który spełnia funkcję Centrum Dobrego Wychowania. 

Ad I. Dwie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego: Ośrodek nr 1 „Teatr” 
i nr 2 „Bliźniak”
Placówki skierowane są do dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz do młodzieży gimnazjalnej. W roku  2018 do dwóch 
placówek uczęszczało 87 wychowanków w wieku od 7 do 16 lat.
Program opiekuńczy
W ciągu roku 2018 prowadzono stałą pomoc opiekuńczą dla podopiecznych, w szczególności:
- dożywianie, posiłki regeneracyjne dla podopiecznych dwóch Ośrodków 
 - dofinansowanie zakupu podręczników i zeszytów szkolnych, odzieży i żywności.
Program wychowawczy
Program wychowawczy realizowany jest według autorskiego systemu wychowawczo-edukacyjnego, wypracowanego przez 
Fundację - Akademię Młodzieżową. Program ten powstał w czasie wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą  w wyniku 
nieustannych poszukiwań coraz lepszych rozwiązań metod i środków pomocy dzieciom i młodzieży.
Program Akademii Młodzieżowej, którego ideałami są Bóg, Honor i Ojczyzna realizowany jest w formie „studiowania” sześciu 
przedmiotów. Trzy przedmioty formacyjne to: Formacja Etyczna/Religijna, Formacja Społeczna i Formacja Charakteru, trzy 
przedmioty praktyczne to: Zaradność (dla starszych Przedsiębiorczość), Organizowanie się (dla starszych Organizacja i 
Zarządzanie) oraz Praktyki dodatkowe. Po każdym semestrze następuje podsumowanie wyników pracy w postaci wpisu oceny 
do Indeksu studenta Akademii Młodzieżowej oraz zdaniu przewidzianych programem egzaminów.  
Wybrane wydarzenia z 2018 roku, które odbyły się w ramach realizacji programu Akademii Młodzieżowej w dwóch placówkach 
wsparcia dziennego:
- Uczestnictwo w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu,
- Uroczyste Śniadanie Wielkanocne, 
- VII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej „Cudze chwalicie swego nie znacie”,
- Uroczyste spotkania z okazji Dnia Matki,
- Rodzinna Pielgrzymka do Łagiewnik i Zakopanego,
- Rodzinna Pielgrzymka do Biskupina, Gniezna, Lichenia, Niepokalanowa i Szymanowa
- Obóz letni w Libuszy - „Beskidzkie Przygody”,
- Spotkania z okazji Święta Patronalnego Św. Stanisława Kostki, 
- Uczestniczono i prowadzenie Nabożeństw Różańcowych,
- Biesiada Patriotyczna z prezentacją dzieła literackiego „Balladyna” J. Słowackiego,
- Biesiada Patriotyczna z prezentacją dzieła literackiego „Wesele” St. Wyspiańskiego 
- Uczestnictwo w Roratach w okresie Adwentu,
- Uroczysta Wigilia,
- Orszak Św. Mikołaja
- Zabawa andrzejkowa

W ciągu całego roku regularnie w każdym Ośrodku odbywały się zajęcia w małych grupkach – spółkach. W ramach zajęć 
realizowany był program Akademii Młodzieżowej – program 6 przedmiotów. 
W Ośrodku nr 1 działały: 
- jedna spółka w ramach Kursu Gimnazjalnego 
Spółka  TAM – Teatr Akademii Młodzieżowej
- dwie w ramach Kursu Podstawowego dla wychowanków ze szkół podstawowych: 
Spółka „Wędrowcy” dla chłopców
Spółka „Kuchcikowo” dla dziewczynek
W Ośrodku nr 2 działały:
- jedna Spółka Kursu Gimnazjalnego
Spółka Gimnazjum
- dwie spółki Kursu Podstawowego:
Spółka „Akademicy” dla chłopców
Spółka „Akademiczki” dla dziewczynek.
W małych grupach w ramach przedmiotu zaradności życiowej realizowane były programy wychowawcze: kawiarenek, teatralne, 
podróżniczy.
Przy realizacji swoich działań Ośrodki współpracowały z wieloma podmiotami lokalnym: szkołami, parafiami, Ośrodkami Pomocy 
Społecznej, mediami, innymi.
W ciągu roku 2018r były realizowane standardy pracy placówek wsparcia dziennego, wypracowywane w ramach projektu 
realizowanego przez Fundację i finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2. Standardy te mają 
na celu podnieść jakość i efektywność pracy wychowawczo-opiekuńczej placówek. 
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Ad II. Ośrodki Akademii Młodzieżowej
Akademia Młodzieżowa jest programem wychowawczym opracowanym i wdrażanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, 
którego głównym założeniem jest dobre wychowanie młodych ludzi rozumiane jako kształtowanie człowieka silnej wiary, 
świadomego obywatela 
i patriotę, osobą sprawną w działaniu społecznym i gospodarczym
W 2018 roku program realizowany był w sześciu Ośrodkach Akademii Młodzieżowej skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej. Jeden Ośrodek prowadzony jest przez Fundację oraz pięć przez Parafie Archidiecezji Lubelskiej:
- Parafia pw. Św. Barbary w Łęcznej, 
- Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku, 
- Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Końskowoli, 
- Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Franciszka z Asyżu w Bychawie.
- Parafii pw. św. Józefa w Lublinie.
Parafie realizujące program Akademii korzystają z opracowanego wcześniej „Podręcznika programu Akademii Młodzieżowej”, 
zawierającego procedury i instrukcje do prowadzenia działań wychowawczych. W 2018 roku miała miejsce aktualizacja kolejnej 
części rozwiązań programowych, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć związanych z rozwojem społecznym oraz części 
zajęć związanych z praktycznymi umiejętnościami. Na bazie tych rozwiązań w ośrodkach prowadzone były młodzieżowe firmy 
symulacyjne, których celem była kompleksowa produkcja przedstawień teatralnych, widowisk, a także różnorodnych form 
multimedialnych, począwszy od magazynów informacyjnych a skończywszy na filmach fabularnych i dokumentach.
W każdej Parafii za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i realizację programu AM odpowiada Instruktor. Fundacja sprawuje 
nadzór merytoryczny nad działaniem Instruktorów, realizowany w formie audytów cząstkowych (raz w miesiącu) oraz 
generalnych (2 razy w semestrze). Każdy ośrodek zdobywa czterostopniową licencję, która określa jakość realizacji programu 
oraz kompetencje kadry prowadzącej.
W 2018 roku Instruktorów AM wspierali uczestnicy kolejnej edycji Szkoły Tutorów Akademii Młodzieżowej. Celem kursu było 
wyszkolenie Instruktorów branżowych AM do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Rozwój zainteresowań”. 2 absolwentów kursu 
podjęło pracę jako Instruktorzy AM.
W celu wspierania rozwoju Ośrodków Akademii Młodzieżowej, w 2018 roku kontynuowano koordynację pracy Rady 
Duszpasterskiej Akademii Młodzieżowej (w jej skład wchodzą księża proboszczowie z parafii objętych programem) oraz Rady 
Programowej Akademii Młodzieżowej ( w jej skład wchodzą profesorowie lubelskich uczelni, przedsiębiorcy, duszpasterze oraz 
absolwenci Akademii Młodzieżowej).
W 2018 roku do Ośrodków Akademii Młodzieżowej uczęszczało w sumie 85 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadpodstawowych. Akademia jest swojego rodzaju „kuźnią potencjału” młodych ludzi, miejscem intensywnego rozwoju 
młodzieży. Przykładowe działania Ośrodków to: uroczyste obchody świąt narodowych, festyny i pikniki rodzinne, warsztaty 
(teatralne, medialne), przedstawienia teatralne, Magazyny Telewizji AM oraz reportaże, reportaże historyczne, filmowe konkursy 
historyczne i o przedsiębiorczości, Nabożeństwa Bractwa Różańcowego, debaty na ważne tematy, kiermasze i loterie dla 
parafian. We wrześniu 2018 odbył się ogólnopolski konkurs na temat przedsiębiorczości, przygotowany przez młodzież z 
Akademii Młodzieżowej, którego partnerem był Narodowy Bank Polski. W Kursie Młodzieżowych Liderów Akademii 
Młodzieżowej uczestniczyło 25 osób. Liderzy prowadzili 7 firm młodzieżowych.  
W ramach realizacji programu AM w 2018 roku, Fundacja zorganizowała dwa wyjazdowe obozy dla młodzieży z 6 Ośrodków AM.

Ad III.  Dział Wsparcia Szkół: realizacja programu Korona Polskiego Wychowania oraz programu Perły w Koronie
Fundacja jest autorem programu wychowawczego Korona Polskiego Wychowania, który skierowany jest do klas szkoły 
podstawowej oraz szkół średnich. Szczególnie adresowany jest do szkół chcących poszerzyć swoją ofertę w zakresie inspirowania 
młodzieży do stałego rozwoju oraz osiągania indywidualnych i grupowych sukcesów. 
Program zakłada, że podstawowym warunkiem skuteczności nauczania młodzieży jest grupa i panujące            w niej relacje. 
Istotą programu jest budowanie silnych, zgranych zespołów klasowych; zwiększenie motywacji do nauki oraz zainteresowanie 
uczniów wiedzą przedmiotową poprzez wykorzystanie ciekawych                           i skutecznych metod rozbudzania pasji; 
kształtowanie uczniów na aktywnych, sprawnych w działaniu                    i przygotowanych do życia zawodowego obywateli; 
budowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za kraj oraz pielęgnowanie tradycji historycznych, religijnych, 
kulturowych; wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w budowaniu aktywnych i odpowiedzialnych 
postaw uczniów.
Program Korona Polskiego Wychowania pomaga młodzieży odnaleźć się w nowym środowisku klasowym, wzmocnić nowo 
powstałe klasy, z drugiej strony natomiast kształtuje w uczniach postawę aktywnego                    i odpowiedzialnego uczestnictwa 
w życiu społecznym oraz systematycznie rozwija indywidualne predyspozycje i zainteresowania. Program KPW sprawnie włącza 
również treści i metody związane z tradycją szkoły i jej patronem, czyli wszystkie te treści, które są ważne dla środowiska 
szkolnego. 
Realizacja programu KPW polega na organizowaniu przez Firmę Młodzieżową (specjalną strukturę organizacyjną utworzoną w 
klasie) różnych inicjatyw edukacyjnych i społecznych, ukierunkowanych na rozwój grup i społeczności, w których żyją młodzi 
ludzie. Program zaplanowany jest na dwa lata, czyli cztery semestry. Każdy semestr dotyczy innego tematu budowania 
określonej wspólnoty. Tematy semestrów to kolejno: budowanie wspólnoty klasy, szkoły, narodu, rodziny. Odzwierciedleniem 
zrealizowania programu semestralnego jest zdobycie tzw. „Perły”. Cztery zdobyte „Perły” skutkują zdobyciem tytułu „Korona 
Polskiego Wychowania”.
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W 2018 roku program Korona Polskiego Wychowania realizowało 14 klas z 5 szkół województwa lubelskiego:
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, 29 LO w Lublinie im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. 
„Zapora” w Lublinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego       w Zemborzycach Tereszyńskich.

Ad IV. Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego
Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego działające przy Fundacji Szczęśliwe
Dzieciństwo zostało wprowadzone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta
Lublin dnia 01.IV.2008 r. pod numerem ewidencyjnym 348/P/N.
1. Prowadzone Kursy stacjonarne:
W 2018 roku Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego nie prowadziło kursów
stacjonarnych.
2. Prowadzone kursy e-learning:
W 2018 roku Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego realizowało kursy e-
learningowe dla 49 osób. W tym kurs Jak skutecznie pracować z grupą dla 43 osób. A także
kursy pisania wniosków o dotacje oraz kurs Jak mówić, żeby grupa nas słuchała -
komunikacja i autorytet w pracy z grupą.
A. Kurs - Jak mówić, żeby grupa nas słuchała - komunikacja i autorytet w pracy z grupą
Jest skierowany do wszystkich osób, które pracują z grupami i chcą to robić w sposób
efektywny budując swój autorytet i dobrą komunikację. W pierwszej kolejności kurs
skierowany jest więc do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania (od przedszkola do
szkoły średniej), wychowawców, animatorów, trenerów i innych osób, które na co dzień
spotykają się w swojej pracy z grupami.
B. Kurs - Jak skutecznie pracować z grupą
Kurs obejmuje dwa główne obszary: praca wychowawcza (czyli dobre funkcjonowanie grupy,
motywacja, rozwiązywanie konfliktów) i praca dydaktyczna (czyli wciągające metody,
odkrywanie talentów uczniów, inspirowanie ich) i składa się z 18 lekcji ułożonych w 3 części.
C. Kurs pisania wniosków o dotacje
Kurs przekazuje wiedzę i umiejętności dotyczące pisania wniosków o dotacje. Skierowany
jest więc do przedstawicieli wszystkich instytucji mogących ubiegać się o różnorodne
dofinansowania i dotacje na realizację swoich projektów. Treść zawarta w materiałach
kursowych obejmuje 8 godzin zajęć teoretycznych.

W dniu 03-08-2018r Zarząd Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo uchwałą nr 01/08/2018 podjął
decyzję o zakończeniu działalności Niepublicznego Centrum Kształcenia Praktycznego.
Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego zostało wykreślone decyzja Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 2018-12-03 z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta.

Ad V. Centrum Dobrego Wychowania
W Motyczu Leśnym k/ Lublina Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo posiada swój ośrodek edukacyjny: Centrum Dobrego 
Wychowania. Centrum posiada całościową bazę do obsługiwania grup 50 osobowych.
I Warsztaty edukacyjne i integracyjne dla klas
W Centrum, nasz wysiłek koncentrujemy wokół tworzenia ciekawych metod nauczania, będących atrakcyjnym uzupełnieniem 
edukacji szkolnej. Wykorzystując nietypowe pomoce i pomysły, aktywizujemy uczniów, budujemy motywację wewnętrzną, 
pomagamy odkrywać talenty i rozwijać zainteresowania. Naszym celem jest także budowanie z klas zgranych i zintegrowanych 
zespołów, dzięki czemu mogą one lepiej realizować cele edukacyjne. 
Programy opracowywane i realizowane w Centrum Dobrego Wychowania:
• odkrywają talenty młodych ludzi, pozwalają sprawdzić w czym są dobrzy, co z kolei pomaga w wyborze dalszego etapu 
kształcenia i ścieżki zawodowej; 
• budzą chęć do samorozwoju, identyfikują mocne strony, rozwijają logiczne i krytyczne myślenie;
• pozwalają na zainteresowanie realną aktywnością (w przeciwieństwie do rzeczywistości wirtualnej), odbywającą się w 
bezpiecznym środowisku, pod okiem fachowego trenera;
• wspierają budowanie dobrych relacji w grupie, co wpływa na motywację do nauki i rozwoju;
• pozwalają odnieść sukces nie tylko na polu edukacyjnym, ale np. w roli organizatora, pomysłodawcy przedsięwzięcia, 
konferansjera, aktora, montażysty filmów itp.; 
• przygotowują do odnalezienia się na rynku pracy, wyposażając w umiejętności m.in. planowania, organizowania pracy, 
współpracy w grupie, autoprezentacji;
• uwrażliwiają młodych ludzi na życie w społeczeństwie;
• urozmaicają ofertę programową szkół oraz instytucji edukacyjnych i wychowawczych.
Przykładowe warsztaty realizowane w CDW: „Matematyczny Escape Room”, „Szkoła Przedsiębiorczości”, „Leśna Kwatera 
Legionistów”, „Moja Przyszłość”.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

7620

50

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Projekty międzynarodowe dla grup polonijnych
Dom spełnia zadania Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Odbywają się w nim projekty międzynarodowej wymiany 
młodzieży. Takie pobyty oparte są o autorski program FSD „Szkoła Współpracy i Kreatywności Społecznej”. 
W 2018 roku gościliśmy u siebie Polonię z Wielkiej Brytanii (Southampton), Litwy (Wilno), Gruzji (Tbilisi) i Ukrainy (Tarnopol). 

III Szkolenia kadry oświaty i pedagogów
Centrum jest miejscem szkolenia osób związanych z oświatą – nauczycieli, pedagogów, psychologów, a także studentów tych 
kierunków. 
W 2018 roku odbyła się II edycja Kursu Trenerskiego, będącego praktycznym szkoleniem dla osób dorosłych, zainteresowanych 
podniesieniem swoich kompetencji w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.
W 2018 Centrum odwiedziło ponad 7 tys. osób.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Fundacja prowadzi dwie placówki wsparcia 
dziennego w Lublinie – Ośrodek nr 1 „Teatr” oraz 
Ośrodek nr 2 „Bliźniak”. Placówki skierowane są 
do dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz do 
młodzieży gimnazjalnej. W roku 2018 do dwóch 
placówek uczęszczało 87 wychowanków w wieku 
od 7 do 16 lat.
Placówki realizują zadania w zakresie: opieki, 
wychowania, pomocy w odrabianiu lekcji, 
organizacji czasu wolnego, zabawy i zajęć 
sportowych oraz rozwoju zainteresowań.
W ramach programu opiekuńczego Fundacja 
prowadziła stałą pomoc opiekuńczą dla 
podopiecznych, w szczególności w ramach 
dożywiania, posiłków regeneracyjnych dla 
podopiecznych dwóch Ośrodków oraz 
dofinansowania zakupu podręczników i zeszytów 
szkolnych, odzieży i żywności. W zakresie 
wychowania placówki realizowały autorski 
program wychowawczy wypracowany przez 
Fundację. Program, którego ideałami są Bóg, 
Honor i Ojczyzna realizowany jest w formie 
„studiowania” sześciu przedmiotów. Trzy 
przedmioty formacyjne to: Formacja 
Etyczna/Religijna, Formacja Społeczna i 
Formacja Charakteru, trzy przedmioty 
praktyczne to: Zaradność, Organizowanie się 
oraz Praktyki dodatkowe. W placówkach 
prowadzono regularnie codziennie zajęcia z 
pomocy w odrabianiu lekcji. Dzieci  odrabiały 
lekcje, przygotowały się do zajęć w szkole, 
nadrabiały zaległe materiały.  Zadania placówek 
objęły również zajęcia z organizacji czasu 
wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz

85 32 C 11 712,51 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja jest autorem programu 
wychowawczego Akademia Młodzieżowa, 
którego głównym założeniem jest dobre 
wychowanie młodych ludzi rozumiane jako 
kształtowanie człowieka silnej wiary, 
świadomego obywatela i patriotę, osobą 
sprawną w działaniu społecznym i 
gospodarczym.
W 2018 roku program realizowany był w sześciu 
Ośrodkach Akademii Młodzieżowej 
skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej. Jeden Ośrodek prowadzony 
jest przez Fundację oraz pięć przez inne 
instytucje - Parafie Rzymsko-katolickie 
Archidiecezji Lubelskiej w Łęcznej, Świdniku, 
Końskowoli, Bychawie oraz Lublinie.

80 42 B 15 038,59 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo prowadziła 
w roku 2018 Niepubliczne Centrum 
Kształcenia Praktycznego  wprowadzone do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
miasta Lublin dnia 01.IV.2008 r. pod 
numerem ewidencyjnym 348/P/N. W 
ramach swojej działalności Niepubliczne 
Centrum Kształcenia realizowało kursy o 
różnorodnej tematyce: kurs pt. "Jak mówić, 
żeby grupa nas słuchała - komunikacja i 
autorytet w pracy z grupą", kurs pt. "Jak 
skutecznie pracować z grupą", kurs pt. 
"Pisanie wniosków o dotacje"

93 05 Z 0,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Fundacja organizowała w roku 2018 różne 
formy wypoczynku dzieci i młodzieży. 
W okresie ferii zimowych zorganizowany był 
tygodniowy obóz – Zimowa Szkoła Akademii 
Młodzieżowej w Rudzie Różanieckiej na 
Roztoczu w województwie podkarpackim. 
Uczestnikami obozu była młodzież z 6 
Ośrodków Akademii  Młodzieżowej. W 
okresie wakacji zorganizowane były dwa 
obozy letnie dla dzieci i młodzieży. Obydwa 
odbyły się w lipcu 2018 roku w Libuszy w 
woj. małopolskim. Uczestnikami pierwszego 
obozu – Letniej Szkoły Akademii 
Młodzieżowej była młodzież z 6 Ośrodków 
Akademii Młodzieżowej, natomiast 
uczestnikami drugiego obozu byli dzieci i 
młodzież z dwóch placówek wsparcia 
dziennego prowadzonych przez Fundację w 
Lublinie.

63 30 D 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W ramach działalności Centrum Dobrego 
Wychowania Fundacja Szczęśliwe 
Dzieciństwo  zrealizowała szkolenie dla  
nauczycieli z Zespołu Szkół im. Generała 
Franciszka Kleeberga w z Woli Gułowskiej.  
Szkolenie realizowane było w ramach 
projektu Gminy Adamów pod tytułem 
„Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów 
w Szkole Podstawowej w Woli Gułowskiej.” 
Centrum jest miejscem szkolenia osób 
związanych z edukacją,  oświatą i 
wychowaniem – nauczycieli, pedagogów, 
psychologów, a także studentów tych 
kierunków.

93 05 Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 358 447,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 099 476,67 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 115 384,30 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 232,66 zł

e) pozostałe przychody 143 354,12 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 559 810,11 zł

2.4. Z innych źródeł 275 423,08 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26 751,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 496 463,46 zł

w 
tym:

371 829,43 zł

880 562,88 zł

244 071,15 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

269 504,68 zł

277 613,98 zł

12 691,45 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 97 248,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -558,02 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 26 751,10 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 250 721,08 zł 26 751,10 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 002 228,10 zł 26 751,10 zł

115 942,32 zł 0,00 zł

0,00 zł

2 967,03 zł

129 565,05 zł

18,58 zł 0,00 zł

1 działalność Ośrodków Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 11 712,51 zł

2 działalność Akademii Młodzieżowej - realizującą program wychowawczy dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i licealnych

15 038,59 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

20 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

15,33 etatów

73 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

45 907,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 784 344,50 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

784 344,50 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

265,04 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

701,81 zł

150 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

100 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

100 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

150 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

441 713,33 zł

413 970,73 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

27 742,60 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 342 631,17 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 22 971,34 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 761 373,16 zł

Druk: NIW-CRSO 14



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2 147,50 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie w Lublinie w 
okresie od 1 kwietnia 2016 
roku do 31 marca 2021 roku 
w formie opiekuńczej 
placówki wsparcia dziennego 
o nazwie Ośrodek nr 1 
„Teatr”

prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży

Urząd Miasta lublin. miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w lublinie

51 000,00 zł

2 Prowadzenie w Lublinie w 
okresie od 1 kwietnia 2016 
roku do 31 marca 2021 roku 
w formie opiekuńczej 
placówki wsparcia dziennego 
o nazwie Ośrodek nr 2 
"Bliźniak"

prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży

Urząd Miasta lublin. miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w lublinie

51 800,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Prowadzenie działań 
mających na celu 
kształtowanie wśród dzieci i 
młodzieży postaw 
trzeźwościowych i zdrowego 
stylu życia z zastosowaniem 
zajęć informacyjno – 
edukacyjnych połączonych z 
zapewnieniem posiłku

organizacja działań mających na 
celu kształtowanie wśród dzieci 
i młodzieży postaw 
trzeźwościowych i zdrowego 
stylu życia z zastosowaniem 
zajęć informacyjno – 
edukacyjnych połączonych z 
zapewnieniem posiłku

Gmina Lublin
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Lublin

31 500,00 zł

4 Festiwal Teatrów 
Amatorskich

wspieranie realizacji zadań 
publicznych w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Województwo Lubelskie (Urząd 
Marszałkowski)

3 000,00 zł

5 Realizacja programów i 
działań profilaktycznych na 
rzecz dzieci i młodzieży 
mieszkających w obszarach 
szczególnego ryzyka

Realizacja programów i działań 
profilaktycznych na rzecz dzieci i 
młodzieży mieszkających w 
obszarach szczególnego ryzyka

Gmina Lublin
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Lublin

10 000,00 zł

6 VI Otwarty Lubelski Konkurs 
Recytatorski Poezji i Prozy 
Polskiej „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie”

zorganizowanie VI Otwartego 
Lubelskiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji i Prozy 
Polskiej „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie”

Gmina Lublin
Wydział Kultury Urzędu Miasta 
Lublin

4 000,00 zł

7 Działania z zakresu 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i 
partycypacji społecznej – 
Dobre Wychowanie – 
wzmocnienie mechanizmu 
wspierania rodzin w 
pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych 
i pieczy zastępczej w 
placówkach wsparcia 
dziennego w Lublinie

Działania z zakresu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i 
partycypacji społecznej – Dobre 
Wychowanie – wzmocnienie 
mechanizmu wspierania rodzin 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych i pieczy 
zastępczej w placówkach 
wsparcia dziennego w Lublinie

Gmina Lublin
Wydział Kultury Urzędu Miasta 
Lublin

7 000,00 zł

8 Prowadzenie programów 
mających na celu 
kształtowanie postaw 
trzeźwościowych i zdrowego 
stylu życia oraz promujących 
abstynencję z 
zastosowaniem zajęć 
informacyjno-edukacyjnych 
oraz rekreacyjno-
sportowych dla dzieci i 
młodzieży oraz osób dorosły

Prowadzenie programów 
mających na celu kształtowanie 
postaw trzeźwościowych i 
zdrowego stylu życia oraz 
promujących abstynencję z 
zastosowaniem zajęć 
informacyjno-edukacyjnych 
oraz rekreacyjno-sportowych 
dla dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych

Gmina Lublin
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Lublin

16 000,00 zł

9 Dzielnice Kultury: 
dzielnicowe Festiwale 
Kultury „Z kulturą Ci do 
twarzy” 2018

zorganizowanie dzielnicowego 
festiwalu kultury

Gmina Lublin
Wydział Kultury Urzędu Miasta 
Lublin

15 000,00 zł

10 „Realizacja programów i 
działań profilaktycznych w 
okresie wypoczynku dzieci i 
młodzieży ze szczególnym 
uwzględnieniem programów 
z systemu rekomendacji” w 
ramach Gminnego Programu 
profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
dla Miasta Lublin na 2018 r.

„Realizacja programów i działań 
profilaktycznych w okresie 
wypoczynku dzieci i młodzieży 
ze szczególnym uwzględnieniem 
programów z systemu 
rekomendacji” w ramach 
Gminnego Programu 
profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla 
Miasta Lublin na 2018 r.

Gmina Lublin
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Lublin

15 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

11 „I. Przeciwdziałanie 
narkomanii i profilaktyka w 
zakresie HIV/AIDS. 1. 
Prowadzenie działań 
edukacyjnych i 
szkoleniowych rozwijających 
kompetencja wychowawcze i 
profilaktyczne rodziców i 
osób pracujących z dziećmi i 
młodzieżą   sprzyjające 
kształtowaniu postaw i 
zachowań prozdrowotnych 
dzieci i młodzieży”

„I. Przeciwdziałanie narkomanii 
i profilaktyka w zakresie 
HIV/AIDS. 1. Prowadzenie 
działań edukacyjnych i 
szkoleniowych rozwijających 
kompetencja wychowawcze i 
profilaktyczne rodziców i osób 
pracujących z dziećmi i 
młodzieżą   sprzyjające 
kształtowaniu postaw i 
zachowań prozdrowotnych 
dzieci i młodzieży”

Województwo Lubelskie ROPS 7 140,00 zł

12 Dzielnice Kultury: 
Dzielnicowe Biesiady 
Patriotyczne z wielkimi 
dziełami literatury polskiej 
2018

Dzielnice Kultury: Dzielnicowe 
Biesiady Patriotyczne z wielkimi 
dziełami literatury polskiej 2018

Gmina Lublin
Wydział Kultury Urzędu Miasta 
Lublin

8 000,00 zł

13 Dobre Wychowanie – 
wzmocnienie mechanizmu 
wspierania rodzin w 
pełnieniu funkcji opiekuńczo 
– wychowawczych i pieczy 
zastępczej w placówkach 
wsparcia dziennego w 
Lublinie

wspieranie rodzin w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych

Województwo Lubelskie
W ramach RPO Województwa 
Lubelskiego ze środków EFS

24 631,15 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Aktywne postawy młodzieży 
– podnoszenie kompetencji, 
przedsiębiorczości i 
odpowiedzialności w 
wymiarze środowiska – 
edycja 2018

podnoszenie kompetencji, 
przedsiębiorczości i 
odpowiedzialności w wymiarze 
środowiska – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

40 000,00 zł

2 Letnia Szkoła Akademii 
Młodzieżowej 2018 – 
przygotowanie 
młodzieżowych liderów 
polskiej społeczności w 
Southhampton do 
budowania więzi z Polską w 
swojej społeczności

przygotowanie młodzieżowych 
liderów polskiej społeczności w 
Southhampton do budowania 
więzi z Polską w swojej 
społeczności

Kancelaria Senatu 87 615,00 zł

3 Organizowanie kolonii i 
innych form letniego 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży polonijnej oraz 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli prowadzących 
nauczanie języka polskiego, 
historii, geografii, kultury 
polskiej oraz innych 
przedmiotów nauczanych w 
języku polskim za granicą

Organizowanie kolonii i innych 
form letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieży polonijnej 
oraz doskonalenia zawodowego 
nauczycieli prowadzących 
nauczanie języka polskiego, 
historii, geografii, kultury 
polskiej oraz innych 
przedmiotów nauczanych w 
języku polskim za granicą

Ministerstwo Edukacji Narodowej 55 000,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

4 Charity Champions League 
2018 – Charytatywna Liga 
Piłki Nożnej

Charytatywna Liga Piłki Nożnej Minister Sportu i Turystyki 35 000,00 zł

5 Akademia Aktywnego 
Seniora 2018

Akademia Aktywnego Seniora 
2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

156 180,00 zł

6 Wspieranie wykonywania 
zadań w zakresie 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży w 2018 roku

zorganizowanie wypoczynku 
dzieci i młodzieży w 2018 roku

Wojewoda Lubelski
Lubelski Kurator Oświaty

20 000,00 zł

7 Rodzina polonijna. 
Współpraca szkół 
funkcjonujących w 
systemach oświaty innych 
państw oraz organizacji 
społecznych za granicą 
prowadzących nauczanie 
języka polskiego, historii, 
geografii, kultury polskiej 
praz innych przedmiotów 
nauczanych w języku polskim 
ze szkołami w Polsce.

Rodzina polonijna. Współpraca 
szkół funkcjonujących w 
systemach oświaty innych 
państw oraz organizacji 
społecznych za granicą 
prowadzących nauczanie języka 
polskiego, historii, geografii, 
kultury polskiej praz innych 
przedmiotów nauczanych w 
języku polskim ze szkołami w 
Polsce.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 85 000,00 zł

8 Placówki wsparcia dziennego 
zmieniają na lepsze życie 
dzieci, młodzieży, rodzin i 
społeczności lokalnych

Placówki wsparcia dziennego 
zmieniają na lepsze życie dzieci, 
młodzieży, rodzin i społeczności 
lokalnych

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

194 410,00 zł

9 Konkurs historyczny oparty o 
reportażową mapę 
ciekawych i zapomnianych 
miejsc związanych z lokalną 
historią Lubelszczyzny

Konkurs historyczny oparty o 
reportażową mapę ciekawych i 
zapomnianych miejsc 
związanych z lokalną historią 
Lubelszczyzny

Muzeum Historii Polski w Warszawie 25 000,00 zł

10 Spektakl Oczekiwany Gość w 
Bychawie

Spektakl Oczekiwany Gość w 
Bychawie

Narodowe Centrum Kultury 13 700,00 zł

11 Leśna Kwatera Żołnierzy 
Legionów Polskich 1915-
1918

Leśna Kwatera Żołnierzy 
Legionów Polskich 1915-1918

Biuro Programu Niepodległa 82 120,00 zł

12 Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 
pn. 11 listopada Niepodległa

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej pn. 
11 listopada Niepodległa

MON 9 840,00 zł

13 Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 
pn. 11 listopada Niepodległa

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej pn. 
11 listopada Niepodległa

MON 32 650,00 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Wacław Czakon
Zofia Jaroszuk

Marzena Małaczyńska
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 1

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w lublinie 2

3 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Lublin 1

2019-07-12
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