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20-113 Lublin
ul. Jezuicka 4/9

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2009
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1) Nazwa Fundacji, jej siedzibę i adres, datę wpisu w Krajowym Rejestrze
Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w
systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu Fundacji (imię i nazwisko
według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz
określenie celów statutowych Fundacji,
NAZWA

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

ADRES SIEDZIBA

20-113 Lublin, ul. Jezuicka 4/9

DATA WPISU DO KRS

14.03.1990r, ostatnia jako OPP-22.02.2002r

NR KRS

0000094228

NIP

712-01-67-025

REGON

004173022

ZARZĄD FUNDACJI
Prezes: Wacław Czakon
zam: Lublin, ul. Pogodna 15/21
Wiceprezes: Zofia Jaroszuk
zam: Lublin, ul. Klonowica 19/13
Wiceprezes: Agnieszka Monika Białkowska
zam: Lublin, ul Startowa 14/21
CEL STATUTOWY
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.
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych,
PODSTAWOWE DZIAŁANIA
Fundacja realizuje swój cel i zadania poprzez:
- świadczenie usług pedagogicznych, edukacyjnych, doradczych i innych;
- rozwijanie oraz upowszechnianie autorskiego programu kształceniowowychowawczego „Akademia Młodzieżowa”;
- organizację i realizację projektów w ramach międzynarodowej współpracy dzieci i
młodzieży oraz międzynarodowej współpracy instytucji powołanych do zadań
analogicznych jak Fundacja;
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w niepublicznych
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-

-

-

placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń związanych z realizacją zadań
Fundacji;
prowadzenie działalności propagatorskiej w zakresie statutowego celu Fundacji;
współpraca z jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi
powołanymi do realizacji analogicznych zadań;
gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł pomocy finansowej i
prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
wymianę informacji o działalności prowadzonej przez organizacje współpracujące
z Fundacją oraz analizę doświadczeń poszczególnych organizacji oraz ich
upowszechnianie;
wypracowywanie
wspólnych
działań
i
stanowisk
z
organizacjami
współpracującymi z Fundacją;
podejmowanie i koordynowanie wspólnych działań organizacji współpracujących
z Fundacją;
podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
edukację zawodową i przystosowanie do zawodu dla młodzieży bezrobotnej i
zagrożonej bezrobociem;
wspomaganie rodzin w zakresie poradnictwa, uzawadawiania rodziców
długotrwale bezrobotnych, organizowanie pracy w ramach przeciwdziałania
długotrwałemu bezrobociu rodziców;
wydawanie różnego rodzaju publikacji;
udostępnianie pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia instytucjom i osobom,
realizującym cele analogiczne do celów Fundacji;
edukację ekologiczną i podejmowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży
w tym zakresie.

Formy działania - Ośrodki
W 2009 r. Fundacja prowadziła dwa Ośrodki Młodzieżowe (jako niepubliczne
placówki wsparcia dziennego), do których uczęszczało około 80 podopiecznych w
wieku od 7 do 20 lat:
1) Ośrodek Młodzieżowy Nr 1, ul. Jezuicka 17/2 w Lublinie
2) Ośrodek Młodzieżowy Nr 2, ul. Ks. Słowikowskiego 1 w Lublinie
Fundacja prowadzi również Ośrodek Przedsiębiorczości Społecznej skierowany do
młodzieży licealnej i studenckiej, dorosłych wychowanków Ośrodków Młodzieżowych,
dorosłych bezrobotnych. Ośrodek ten ma formę prawną Niepublicznego Centrum
Kształcenia Praktycznego.
Fundacja posiada również dom w Motyczu Leśnym, w którym prowadzony jest
Ośrodek Edukacji Społecznej, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży.
Program opiekuńczy
W ciągu roku 2009 prowadzono stałą pomoc opiekuńczą dla podopiecznych, w
szczególności:
- dożywianie, posiłki regeneracyjne dla podopiecznych dwóch Ośrodków
- dofinansowanie zakupu książek, podręczników i zeszytów szkolnych.
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- dofinansowanie zakupu lekarstw,
- dofinansowanie zakupu 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.
Program Akademii Młodzieżowej funkcjonuje również w placówkach prowadzonych
przez inne instytucje, co jest wskaźnikiem jego trafności i skuteczności. Obecnie w
Lublinie i województwie lubelskim istnieje 5 Ośrodków pracujących metodą Akademii
Młodzieżowej. Fundacja prowadzi dwa Ośrodki, natomiast pozostałe funkcjonują przy
innych instytucjach – podmiotach prawnych. Fundacja sprawuje nadzór
merytoryczny, przeprowadza szkolenia, opracowuje programy dla całej Akademii. Do
wszystkich Ośrodków Akademii uczęszcza ponad 200 dzieci i młodzieży.
Wybrane wydarzenia z 2009 roku, które odbyły się w ramach realizacji programu
Akademii Młodzieżowej w dwóch Ośrodkach Akademii:
1.

Dnia 11.01.2009r wychowankowie wraz z rodzicami uczestniczyli w IX
Kolędowaniu Motyczowskim zorganizowanym w domu Fundacji w Motyczu
Leśnym. Wychowankowie uczestniczyli w przygotowaniach i obsłudze gości na
Kolędowaniu. Na spotkanie to zaproszeni są goście z różnych instytucji z
którymi Fundacja współpracuje. Jest to okazja do nawiązywania dobrych relacji
z otoczeniem zewnętrznym Ośrodka

2.

Dnia 25.02.2009r zorganizowana była Uczty Chleba i Wody w Środę
Popielcową jako wprowadzenie w okres Wielkiego Postu

3.

Wychowankowie Ośrodków uczestniczyli w Nabożeństwach Wielkopostnych Droga Krzyżowa, nabożeństwach majowych i październikowych w parafiach na
terenie których znajdują się Ośrodki (Archikatedra Lubelska i kościół pw. Św.
Mikołaja)

4.

Dnia 04.04.2009r w Bazylice OO. Dominikanów odbyła się uroczystość
złożenia Przyrzeczenia przez nowych studentów Akademii Młodzieżowej. Po
Mszy Świętej odbył się Turniej Ozdób Wielkanocnych.

5.

W dwóch Ośrodkach w okresie wielkanocnym dnia 14.04.2009r zorganizowane
zostało Śniadanie Wielkanocne
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6.

Dnia 16.05.2009r wychowankowie i rodzice uczestniczyli w imprezie
integracyjnej pt. Biesiada z „Aleksandrem Fredro”, zorganizowanej w ramach
Rajdu Rodzinnego w Motyczu Leśnym

7.

Dnia 24.05.2009r z okazji Dnia Matki odbyła się wspólna uroczystość dla dzieci
i mam: w Archikatedrze Lubelskiej odbyła się Msza Św. i wspólna modlitwa o
zdrowie i Bożą opiekę nad mamami, potem zorganizowana była Kawiarenka
dla mam z dziećmi programem artystycznym

8.

Dnia 30.05.2009r odbyła się Pielgrzymka do Częstochowy dla młodzieży
gimnazjalnej z dwóch Ośrodków

9.

Dnia 02.06.2009r odbyła się Pielgrzymka do Kodnia dla wychowanków dwóch
Ośrodków wieku szkoły podstawowej. Odwiedzono również Jabłeczną,
Kostomłoty

10.

W dniach 12.06.-14.06.2009r odbyła się Pielgrzymka na Ukrainę dla
wolontariuszy, wychowanków w wieku licealnym, wychowawców. Trasa
wyjazdu przebiegała przez Zarwanicę, Jazłowiec, Krzemieniec, Poczajów,
Tarnopol i Lwów

11.

Dnia 17.09.2009r zorganizowano Święto Patronalne Akademii Młodzieżowej z
okazji Święta Św. Stanisława Kostki. Odbyła się Msza Święta w Archikatedrze
oraz spotkanie z teatralnym przedstawieniem biograficznym o Św. Stanisławie
połączone z konkursem wiedzy o Patronie

12.

Wychowankowie uczestniczyli w centralnych obchodach rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Lublinie, które rozpoczęły się, jak co roku uroczystą Mszą
Świętą w Archikatedrze Lubelskiej i apelem na placu Litewskim

13.

W dniach 22.06. - 24.06.2009r odbyła się wycieczka dla wszystkich
podopiecznych Ośrodka Nr 1 na południe Polski. Zwiedzano Kraków, Kalwarię
Zebrzydowską, Wadowice

14.

W dniach 06.07. - 19.07.2009r odbył się obóz letni w Wiercinach na Żuławach „Letni Kurs Akademii Młodzieżowej na Żuławach”

15.

Dnia 11.11.2009r uczestniczono w obchodach rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości: we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Archikatedrze
Lubelskiej, po Mszy Świętej na cmentarzu przy ul. Lipowej złożono kwiaty na
grobach żołnierzy. Uroczystość ta odbyła się obecności sztandaru AM;
Natomiast dnia 24.11.2009r odbyła się Biesiada Patriotyczna dla młodzieży z
gimnazjum i liceum z okazji obchodów rocznicy 11 listopada. W trakcie biesiady
śpiewano pieśni patriotyczne, recytowano wiersze

16.

Dnia 17.12.2009r w bazylice OO. Dominikanów odbyły się rekolekcje
adwentowe dla dwóch Ośrodków prowadzonych przez Fundację. Tematem
rekolekcji było 5 warunków dobrej spowiedzi. Na program rekolekcji złożyło się:
katecheza, nabożeństwo pokutne, warsztatowa praca w grupach, spowiedź
święta i Msza Święta. Po Mszy odbyła się wspólna Agapa
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17.

Dnia 20.12.2009r odbyła się Wigilia dla pracowników i wolontariuszy oraz
młodzieży licealnej. Spotkanie odbyło się w domu Fundacji w Motyczu Leśnym.
W czasie wieczerzy spożywano tradycyjne potrawy wigilijne, łamano się
opłatkiem składając sobie życzenia. W trakcie Wigilii odbyło się premierowe
przedstawienie teatru z Ośrodka Nr 2, było śpiewanie kolęd oraz wręczane były
prezenty.

18.

Dnia 21.12.2009r wychowankowie wraz z rodzicami uczestniczyli w Wigilii,
którą zorganizowano w Domu Akademii Młodzieżowej w Motyczu Leśnym. W
trakcie odbyło się: tradycyjne łamanie się opłatkiem, składanie życzeń,
spożycie wieczerzy, rozdanie przez Mikołaja paczek dla każdej przybyłej na
spotkanie osoby oraz śpiewy kolęd, przygotowane i prowadzone przez spółkę
muzyczną z Ośrodka Młodzieżowego Nr 2 ,,Akademuz”;

19.

W każdą drugą niedzielę miesiąca odbywały się Wspólnoty Modlitewne na,
które zapraszani byli rodzice i dzieci. Najpierw o godz. 10.00 uczestniczono
wspólnie we mszy Świętej , a następnie miało miejsce spotkanie w Ośrodkach.

W ciągu całego roku regularnie w każdym Ośrodku odbywały się zajęcia z małymi
grupkami – spółkami. W ramach zajęć realizowany był program Akademii
Młodzieżowej – program 6 przedmiotów.
W Ośrodku nr 1 działały:
- jedna spółka w ramach Kursu Gimnazjalnego Spółka „Teatrus”, która od września
przekształciła się w spółkę „Carmen”,
- dwie w ramach Kursu Podstawowego dla wychowanków ze szkół podstawowych:
Spółka chłopców „ Poszukiwacze Przygód” i Spółka dziewcząt „Kuchcikowo”
W Ośrodku nr 2 działały:
- dwie Spółki Kursu Podstawowego:
Spółka „Akademicy” dla chłopców ze szkoły podstawowej
Spółka „Kelnerki” dla dziewczynek ze szkoły podstawowej.
- dwie spółki Kursu Gimnazjalnego:
Spółka teatralna TAM – Teatr Akademii Młodzieżowej
Spółka kulinarna GSK - Gimnazjalna Spółka Kulinarna;
- jedna spółka Kursu Licealnego:
Spółka „Akademuz” dla młodzieży w wieku licealnym
Ośrodek przedsiębiorczości Społecznej – Niepubliczne Centrum Kształcenia
Praktycznego
W roku 2009 funkcjonowało Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego.
W ramach NCKP działa Kurs Przedsiębiorcy Społecznego. Celem Kursu jest
przygotowanie młodzieży do przedsiębiorczości i aktywności społeczno -zawodowej
poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy, wyćwiczenie niezbędnych umiejętności i
kształtowanie postawy pracownika i pracodawcy – dobrego przedsiębiorcy.
Filozofią Kursu jest nauka i wprowadzanie zarządzania jakością, czyli stałego
poprawiania i ulepszania swojej pracy i produktu, stałego rozwoju. Zakłada się
dostarczenie w trakcie Kursu minimum wiedzy niezbędnej do zarządzania firmą, ale
przede wszystkim wyćwiczenie niezbędnych do tego umiejętności.
Kurs trwa 2 lata w trybie semestralnym.
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Studiowanie opiera się na 6 przedmiotach:
1. praktyka przedsiębiorczości czyli praca w symulacyjnych firmach młodzieżowych,
2. wiedza o organizacji i zarządzaniu
3. formacja społeczna, ,
4. etyka przedsiębiorcy,
5. ćwiczenie charakteru,
6. inne praktyki – poza firmami.
W trakcie Kursu zdobywane są kolejne stopnie przedsiębiorcy, które są
potwierdzeniem poziomu wiedzy, umiejętności i postawy uczestnika.
Założenia programowe NCKP dotyczą przede wszystkim nauczenia praktycznego
działania w społeczeństwie. Odbywa się to poprzez dostarczenie minimum
niezbędnej wiedzy i maksimum praktyki.
W trakcie Kursu jego adresaci przyswajają kolejne zagadnienia związane z zawodem
menadżera społecznego, tak aby w ostatnim roku pracować nad projektami własnych
organizacji. Indywidualny Plan Rozwoju opracowany na początku Kursu pozwala
dostosować tempo nauczania do możliwości każdego adresata.
Studenci mają możliwość przyjrzenia się, jak funkcjonują organizacje
pozarządowe. Miejscem treningu zawodowego są placówki prowadzone przez
Fundację, (tj. świetlice opiekuńczo - wychowawcze oraz Ośrodek Edukacji
Społecznej w Motyczu Leśnym). Nasi studenci mają również możliwość odbywania
praktyk w placówkach naszych partnerów, np.: w Duszpasterstwie O.O.
Dominikanów, w Fundacji Inicjatyw Menadżerskich i Stowarzyszeniu Natan. Każda z
tych instytucji posiada unikalną wiedzę i doświadczenie, którymi chcą podzielić się z
naszymi studentami.
Program Kursu skierowany jest do osób dorosłych (studentów i nie tylko)
świadomych swojego funkcjonowania w społeczeństwie, które chcą w sposób
profesjonalny realizować postawione sobie cele.
Pragniemy również pomóc osobom, które chciałyby rozpocząć działalność społeczną
z dziećmi lub młodzieżą, a nie mają żadnego doświadczenia w prowadzeniu tego
rodzaju działań. Obecnie na dwóch latach studiuje 54 osoby.
NCKP zostało wprowadzone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta
Lublin dnia 01.IV.2008 r. pod numerem ewidencyjnym 348/P/N.
Dom Akademii Młodzieżowej w Motyczu Leśnym
W Motyczu Leśnym k/ Lublina Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo posiada swój
dom. Dom posiada całościową bazę do obsługiwania grup 35 osobowych.
I. Dom spełnia zadania domu Akademii Młodzieżowej tzn służy wszystkim
studentom i Instruktorom Akademii Młodziezowej. Jest to miejsce, gdzie
orgaznizowane są szkolenia, spotkania rekolekcyjne jak również jest czas na zabawę
i rozrywkę. Podopieczni przyjeżdzaja na zimowiska, wycieczki. W Motyczu odbywają
się spotkania dla rodziców podopiecznych w ramach programu pracy z rodziną.
II. Dom spełnia zadania Osrodka Edukacji Społecznej. Młodzież z Ośrodka
Przedsiębiorczości Społecznej przygotowuje dla dzieci z lubelskich szkół
podstwowych jednodniowe warsztaty o różnorodnej tematyce np: przyrodnicze,
rzemiosł dawnych, wychowania obywatelskiego.
III. Dom spełnia zadania Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.
Odbywają się w nim projekty międzynarodowej wymiany młodzieży. Projekty
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wymiany młodzieży organizowane są w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, w ramach której Fundacja od 1994 roku jest tzw. Jednostką Centralną. Są
to programy z udziałem polskiej i niemieckiej młodzieży często również trzeciego
partnera (Francja, Czechy, Słowacja, przede wszystkim Ukraina). Tematyka
programów jest bardzo różnorodna np.: kształcenie obywatelskie, wspólne działania
gastronomiczne, spotkania chórów. W roku 2009 odbyło się 25 programów tej
wymiany – w tym 16 programów w Polsce i 9 za granicą.
Zestawienie programów w roku 2009:
Lp.

Tytuł projektu

Kraje partnerskie

Czas trwania
projektu
08.03. – 14.03.09

Miejsce
Motycz Leśny PL

22.03. – 28.03.09

Motycz Leśny PL

13.04. – 19.04.09

Motycz Leśny PL

05.07. – 12.07.09

Motycz Leśny

21.07. – 27.07.09

Gdańsk PL

22.08. – 29.08.09

Motycz Leśny PL

11.10. – 19.10.09

Motycz Leśny PL

19.10. – 25.10.09

Motycz Leśny

09.11. – 11.11.09
11.11. – 18.11.09

Motycz Leśny PL
Motycz Leśny PL

1.

Super Stars

2.

Szkolenie dla Multiplikatorów

3.

Subkultury

4.

W zdrowym ciele zdrowy duch

5.
6.

XX lecie upadku muru
berlińskiego
Wakacje na sportowo

7.

Klamry czasu

8.

Szykowne dziewczęta

9.
10.

Szkolenie dla nauczycieli
Społeczeństwo obywatelskie

Polska – Niemcy –
Ukraina
Polska – Niemcy Ukraina
Polska – Niemcy Ukraina
Polska – Niemcy –
Ukraina
Polska – Niemcy –
Francja
Polska – Niemcy –
Ukraina
Polska – Niemcy –
Ukraina
Polska – Niemcy –
Ukraina
Polska
Polska – Niemcy

11.
12.

Polska
Polska – Niemcy Francja
Polska – Niemcy
Polska

17.11. – 19.11.09
19.11. – 24.11.09

Motycz Leśny PL
Motycz Leśny PL

13.
14.

Szkolenie dla nauczycieli
Szkolenie dla multiplikatorów
PL + DE + FR
Program Mikołajkowy
Szkolenie dla multiplikatorów

01.12.– 07.12.09
04.12.– 05.12.09

Motycz Leśny PL
Motycz Leśny PL

15.

Smak Europy

Polska – Niemcy

07.12. – 13.12.09

Motycz Leśny PL

16.

Program Sylwestrowy
Girls bite

27.12.09 –
03.01.10
01.02. – 07.02.09

Motycz Leśny PL

17.

Polska – Niemcy Łotwa
Polska – Niemcy

18.

Hirschluch

16.07. – 26.07.09

Hirschluch DE

19.

26.07. – 02.08.09

Güstrow DE

27.07. – 02.08.09

Berlin DE

28.08. – 02.09.09

Schirgiswalde DE

23.

Kreatywna podróż odkrywcza
– obóz dla multiplikatorów
XX lecie upadku muru
berlińskiego
Szkolenie dla multiplikatorów
PL + DE + FR
Szkolenie dla multiplikatorów
PL + DE + FR
Szkolenie dla multiplikatorów

Polska – Niemcy Ukraina
Polska – Niemcy –
Ukraina
Polska – Niemcy –
Francja
Polska – Niemcy Francja
Polska – Niemcy Francja
Polska - Niemcy

03.09.- 08.09.09
23.09. – 26.09.09

Boulogne sur mer
FR
Güstrow DE

24.

Procesy grupowe

Polska - Niemcy

29.09. – 04.10.09

Hirschluch DE

25.

Szkolenie dla multiplikatorów

Polsk – Niemcy Ukraina

25.10. – 31.10.09

Hirschluch DE

20.
21.
22.
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Wertfpfuhl DE

Inne projekty realizowane w 2009 roku:
1.
Projekt pt. „Ośrodek Edukacji Społeczno-Ekologicznej w Motyczu Leśnym”
finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków
budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych.”
Cel projektu:
Projekt realizuje cele Mechanizmów Finansowych w zakresie rozwoju współpracy z
państwami EOG poprzez udział partnera norweskiego. Projekt spełnia również
priorytetowe cele FOP dotyczące zwiększenia różnorodności, jakości i skuteczności
działań podejmowanych przez NGOs poprzez utworzenie ośrodka OESE w Motyczu
Leśnym w którym będzie wdrażany edukacyjny program „Szkoła przyjazna
środowisku”. Poza tym projekt zwraca uwagę społeczeństwa na potrzebę
zachowania zrównoważonego rozwoju poprzez rozwój edukacji ekologicznej oraz
wzrost zaangażowania placówek oświatowych na rzecz ekorozwoju (2009 – 2010)
2. Prowadzenie Jednostki Kształceniowej Polsko- Niemieckiej Współpracy
Młodzieży
finansowane przez - Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży
Celem projektu było:
Inspirowanie rozwoju współpracy i wymiany młodzieży pomiędzy Polską a Niemcami
na terenie regionu południowo-wschodniego Polski.
W 2009r przeprowadzonych było 25 spotkań międzynarodowych z udziałem
młodzieży z Polski i Niemiec oraz trzeciego partnera z Ukrainy, Francji, Słowacji,
zrealizowanych w Polsce , Niemczech i Francji.
3. Projekt ,,Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Lublina- Ośrodek Młodzieżowy Nr 1 i Nr 2 ‘’
finansowany przez - Urząd Miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Celem tego projektu było:
Prowadzenie Ośrodka Młodzieżowego Nr 1 i Nr 2 jako placówki wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży według autorskiego programu Akademia Młodzieżowa.
4.
Projekt „Kreatywna Podróż Odkrywcza – Szkolenie dla Multiplikatorów
Międzynarodowej Wymiany Młodzieży”
finansowany przez Program Młodzież w Działaniu Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji
Celem tego projektu było:
Wspieranie działań związanych z tworzeniem projektów w programie „Młodzież w
działaniu”. (01.05 – 05.08.2010)
5. Projekt Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i
młodzieży w 2009r,
finansowany przez Wojewodę Lubelskiego – Kuratorium Oświaty w Lubline
Celem projektu było zorganizowanie obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży –
podopiecznych placówek prowadzonych przez Fundację w Wiercinach. (sierpień
2009)

9

6. Projekt „Razem w Europie”
finansowany przez Program Młodzież w Działaniu Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji. (01.07 – 30.09.2009)
Celem projektu było:
pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów;
promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży, a w szczególności obywatelstwa
europejskiego;
7. Projekt „MGIS – Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Społecznych” sfinansowany w
ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przy wsparciu
finansowym udzielonym przez Norwegie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (01.10.2009 – 28.02.2010)
Celem tego projektu było tworzenie i wdrażanie programów współpracy
transgranicznej mających na celu pobudzenie inicjatyw społecznych oraz inicjatyw
służących rozwojowi przedsiębiorczości w regionach; zapewnienie rozwoju systemu
komunikowania się i wymiany informacji.
8. Projekt „ Obywatele Wspólnej Europy” finansowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Celem projektu było prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym skierowanych
do młodzieży i kładących nacisk na tzw. edukację pozaszkolną - pozalekcyjną
(01.05. – 31.12.2009)
9. Projekt „Spotkanie Czterech Chórów – Czterech Kultur” finansowany przez
Program Młodzież w Działaniu Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. (01.09.2009 –
01.01.2010)
Celem projektu było pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z
różnych krajów; rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród
młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii
Europejskiej;
10. Projekt „Under the wings of Imagination” finansowany przez Program Młodzież w
Działaniu Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. (01.12.2009 – 16.02.2010)
Celem projektu było promowanie współpracy europejskiej w zakresie problematyki i
działań młodzieżowych; pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z
różnych krajów;
rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w
szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej;
11. Projekt „Inicjatywa na Rzecz Wychowania” finansowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (01.06.2009 – 30.06.2010)
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i
młodzieży do lat 18 z województwa lubelskiego, poprzez skuteczne wsparcie działań
prowadzonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego.
12. Projekt „Budowanie mostów w Europie 2009/2010” finansowany przez Program
Młodzież w Działaniu (operator Fundacja Borussia) (01.10.2009 – 30.09.2010)
Cel projektu: Pobyt i zdobywanie doświadczenia w pracy wolontarystycznej na rzecz
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
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13. Projekt pt. „ Seminarium kontaktowe” w ramach programu „Uczenie się przez
całe życie - Grundtvig” sfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
((25.09 – 21.12.2009).
Cel projektu:
Udział w seminarium kontaktowym organizowanym w Podebrady, Czechy
14. Projekt „Wolontariusz EVS” sfinansowany przez Program Młodzież w Działaniu
(wrzesień 2008 do czerwiec 2009)
Cel projektu: Pobyt i zdobywanie doświadczenia w pracy wolontarystycznej na rzecz
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4) odpisy uchwał Zarządu Fundacji
W załączniku
5) informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich
źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych,
w tym z budżetu państwa i gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez
Fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń; jeżeli powadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągnięty z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku podatkowym trwającym od 01-01-2009 do
31-12-2009 roku osiągnęła przychody z prowadzonej działalności statutowej w
kwocie 1.643.392,99 zł.
Na które składają się:
1. Dotacje
1.209074,33 zł
2. Darowizny 1%
34.902,14 zł
3. Darowizny od firm oraz osób fizycznych
293.014,14 zł
4. Zbiórki
8.980,64 zł
5. Działalność odpłatna statutowa
11.246,00 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne
84.675,65 zł
7. Przychody finansowe
0,09 zł
8. Nawiązki
1.500,00zł
W roku 2009 Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo nie prowadziła działalności
gospodarczej, prowadziła jedynie działalność statutową.
6) Informacje o poniesionych kosztach na:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku podatkowym trwającym od 01-01-2009 do
31-12-2009 roku osiągnęła koszty działalności w wysokości 1.649374,08 zł.
Z ogólnej kwoty kosztów przypada na:
1. Koszty działalności statutowej
2. Koszty działalności gospodarczej
3. Koszty administracyjne

1.521.770,28 zł
0,00 zł
121.191,73 zł
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4. Pozostałe koszty operacyjne
5. Koszty finansowe

0,00 zł
6.412,07 zł

Koszty administracyjne w układzie rodzajowym:
 Amortyzacja
 Zużycie materiałów i energii
 Usługi obce
 Podatki i opłaty
 Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne
 Pozostałe koszty

28.483,35 zł
11.687,63 zł
21.278,33 zł
1 642,90 zł
45 788,66 zł
12 310,53 zł

7) Dane o:
A. Struktura zatrudnienia
W Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo na dzień 31-12-2009 roku zatrudnionych było 15
osób z tego:









członkowie zarządu
wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych
kierownik administracyjny
koordynatorzy
księgowa
dyrektor NCKP
sekretarka
pracownik marketingu

2 osoby
5 osób
1 osoba
2 osoby
2 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba

B. Koszty wynagrodzeń z umów o pracę
W Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w roku 2009 koszty wynagrodzeń z tyt. umów o
pracę kształtowały się na poziomie 233.889,62 zł plus koszty świadczeń społecznych
od tych wynagrodzeń 45 932,15zł.
C. Wysokość wynagrodzeń członków zarządu
W Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w roku 2009 koszty wynagrodzeń członków
Zarządu kształtowały się na poziomie 43.400 zł rocznie.
Członkowie Zarządu Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo zatrudnienie są w Fundacji na
podstawie umów o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem 1.700,00 zł – dwie osoby.
D. Koszty wynagrodzeń z umów zleceń
W Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w roku 2009 koszty wynagrodzeń z tytułu umów
zleceń kształtowały się na poziomie 203.914,65 zł
E. Udzielone pożyczki
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku podatkowym 2009 nie udzielała pożyczek.
F. Posiadane lokaty
Na dzień 31.12.2009 roku Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku podatkowym
2009 nie posiadała lokat bankowych.
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo posiada rachunki bankowe w Banku Gospodarki
Żywnościowej Oddział w Lublinie i Banku BPH Oddział w Lublinie. Stan środków
pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosił 204.475,35 zł.
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G. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku podatkowym 2009 nie nabywała udziałów,
akcji.
H. Informacja o nabytych nieruchomościach
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku podatkowym 2009 nie nabywała
nieruchomości.
I. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych
W roku podatkowym 2009 Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo nabywała środki trwałe
podlegające amortyzacji na kwotę 19 498,85 zł.
J. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniu
finansowym
Łączna wartość aktywów Fundacji na dzień bilansowy 31-12-2009 roku wynosi
1.933.950,61 zł. składają się na nią aktywa trwałe w kwocie 1.585.582,10 zł oraz
aktywa obrotowe w kwocie 348 368,51 zł
Na aktywa trwałe składają się:
 wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
 rzeczowe aktywa trwałe
1.585.582,10 zł
 należności długoterminowe
0,00 zł
 inwestycje długoterminowe
0,00 zł
Na aktywa obrotowe składają się:
 należności krótkoterminowe
 inwestycje krótkoterminowe
Rozliczenie międzyokresowe

115.260,44 zł
205.356,26 zł
27.751,81 zł

Wartość pasywów wykazana w sprawozdaniu finansowym jednostki na 31.12.2009
roku wynosi 1.933.950,61 zł.
Na powyższą wartość składają się:
 fundusze własne
191.054,86 zł
 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1.742.895,75 zł
z tego:
zobowiązania krótkoterminowe
202.747,51 zł
inne rozliczenia międzyokresowe
1.540 148,24 zł
8) dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności.
1. Projekt ,,Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Lublina- Ośrodek Młodzieżowy Nr 1 i Nr 2 ‘’
finansowany przez - Urząd Miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Celem tego projektu było:
Prowadzenie Ośrodka Młodzieżowego Nr 1 i Nr 2 jako placówki wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży według autorskiego programu Akademia Młodzieżowa.
Kwota dofinansowania: 118 400,00 zł
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2. Projekt Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i
młodzieży w 2009r,
finansowany przez Wojewodę Lubelskiego – Kuratorium Oświaty w Lublinie
Celem projektu było zorganizowanie obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży –
podopiecznych placówek prowadzonych przez Fundację w Wiercinach. (sierpień
2009)
Kwota dofinansowania: 4 116,00 zł
3. Projekt „Inicjatywa na Rzecz Wychowania” finansowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (01.06.2009 – 30.06.2010)
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i
młodzieży do lat 18 z województwa lubelskiego, poprzez skuteczne wsparcie działań
prowadzonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego.
Kwota dofinansowania: 150 781,00 zł
4. Projekt „ Obywatele Wspólnej Europy” finansowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Celem projektu było prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym skierowanych
do młodzieży ukraińskiej i kładący nacisk na tzw. edukację pozaszkolną pozalekcyjną (01.05. – 31.12.2009)
Kwota dofinansowania: 132 645,60 zł
9) informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku od towarów i usług oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób
prawnych oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fundacja terminowo składa deklaracje podatku od towarów i usług VAT-7. W
związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
prawnych w 2009 roku nie istniał obowiązek składania deklaracji PIT-4 i CIT-2.
10) Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Fundacji
W roku 2009 w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo nie przeprowadzano kontroli
podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych oraz
VAT.
Nie przeprowadzono kontroli w zakresie ZUS.
Przeprowadzono kontrolę z tytułu zatrudniania pracowników z Państwowej Inspekcji
Pracy.
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