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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 815329018 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

Jacek Piasecki 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

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

Formy działania 
I. W 2014 r. Fundacja prowadziła 2 placówki wsparcia dziennego:
1) Ośrodek nr 1”Teatr” w Lublinie przy ul. Kunickiego 128
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

2) Ośrodek nr 2”Bliźniak” w Lublinie przy ul. Ks. Słowikowskiego  1

II. Fundacja koordynowała pracę 5 Ośrodków Akademii Młodzieżowej dla młodzieży ze szkół 
gimnazjalnych i średnich. Jeden Ośrodek prowadzony jest przez Fundację, natomiast 4 Ośrodki 
prowadzone są przez Parafie Archidiecezji Lubelskiej. W Ośrodkach realizowany jest program 
wychowawczy Akademia Młodzieżowa.

III. Fundacja realizowała, we współpracy z 5 Szkołami Ponadgimnazjalnymi, Program Korony Polskiego 
Wychowania.

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, w którym prowadzony jest Ośrodek Szkoleniowy oraz 
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży. Fundacja realizowała, we współpracy ze szkołami, projekty 
mające na celu aktywizację, edukację społeczną, kulturalną, ekonomiczną i ekologiczną oraz projekty  
międzynarodowej wymiany dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

VI. Fundacja, w ramach swoich celów statutowych, realizowała również inne projekty o charakterze 
krajowym i międzynarodowym

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  
2014 do dwóch placówek uczęszczało 99 wychowanków w wieku od 7 do 16 lat.
Program opiekuńczy
W ciągu roku 2014 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 2014 roku, które odbyły się w ramach realizacji programu Akademii 
Młodzieżowej w dwóch placówkach wsparcia dziennego:
- XIV Motyczowskie Kolędowanie, 
- „Uczta Chleba i Wody” w Środę Popielcową,
- Rodzinny Wielkopostny Dzień Skupienia
- Uczestnictwo w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu,
- Uroczyste Spotkanie Wielkanocne, 
- II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej „Cudze chwalicie swego nie znacie”,
- Uroczyste spotkania z okazji Dnia Matki,
- Uczestnictwo i prowadzenie Nabożeństw Majowych,
- Rodzinna Pielgrzymka do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik,
- Obóz letni w Świdniku powiat limanowski w Beskidzie Wyspowym - „Beskidzka Szkoła Akademików”,
- Spotkania z okazji Święta Patronalnego Św. Stanisława Kostki, 
- Uczestniczono i prowadzenie Nabożeństw Różańcowych,
- Biesiada Patriotyczna „Powrót Posła” J.U.Niemcewicza,
- Uczestnictwo w Roratach w okresie Adwentu,
- Uroczysta Wigilia,
- Zabawa andrzejkowa
- Biesiada Niepodległościowa z okazji 11 listopada,
- Wyjazd rodzinny do Krasnobrodu.
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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.
Placówki pracują według standardów pracy placówek wsparcia dziennego, wypracowywanych w 
ramach projektu realizowanego przez Fundację i finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 5.4.2. Standardy te mają na celu dobrą organizację i nieustanne 
podnoszenie jakość i efektywność pracy wychowawczo-opiekuńczej placówek. 

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, osobę sprawną w działaniu 
społecznym i gospodarczym.
W 2014 roku program realizowany był w pięciu Ośrodkach Akademii Młodzieżowej, skierowanych do 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jeden Ośrodek prowadzony jest przez Fundację oraz 
cztery przez Parafie Archidiecezji Lubelskiej:
- Parafia pw. Św. Barbary w Łęcznej, 
- Parafia pw. NMP Królowej Polski w Jastkowie, 
- Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Końskowoli,  
- Parafia pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. 
Parafie realizujące program Akademii korzystają z opracowanego w 2013 roku „Podręcznika programu 
Akademii Młodzieżowej”, zawierającego procedury i instrukcje do prowadzenia działań 
wychowawczych. W 2014 miała miejsce aktualizacja części rozwiązań programowych, w szczególności 
w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotu „Rozwój zainteresowań”. Na bazie tych rozwiązań w 
ośrodkach zostały zawiązane młodzieżowe firmy o różnych profilach: teatralne, medialne i rodzinne.
W każdej Parafii za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i realizację programu AM odpowiada 
Instruktor. Fundacja sprawuje nadzór merytoryczny nad działaniem Instruktorów, realizowany w formie 
audytów (2 razy w semestrze). Ponadto, w związku z nowymi rozwiązaniami programowymi, w 2014 
roku Fundacja uruchomiła Kurs Dobrego Wychowawcy. Celem Kursu jest wyszkolenie Instruktorów 
branżowych AM do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Rozwój zainteresowań”. Kurs realizowany jest w 
ramach Niepublicznego Centrum Kształcenia Praktycznego.
W celu wspierania rozwoju Ośrodków Akademii Młodzieżowej, w 2014 roku Fundacja kontynuowała 
koordynację pracy Rady Duszpasterskiej Akademii Młodzieżowej. W jej skład wchodzą księża 
proboszczowie z parafii objętych programem. 
W 2014 roku do Ośrodków Akademii Młodzieżowej uczęszczało w sumie 80 osób ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 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, kulinarne), 
przedstawienia teatralne, Nabożeństwa Bractwa Różańcowego, debaty na ważne tematy, kiermasze i 
loterie dla parafian, festyny i pikniki rodzinne. 
W ramach realizacji programu AM w 2014 roku, Fundacja zorganizowała dwa wyjazdowe obozy dla 
młodzieży z 5 Ośrodków AM – Zimową Szkołę Akademii Młodzieżowej w Rudzie Różanieckiej na 
Roztoczu i Letnią Szkołę Akademii Młodzieżowej w Świdniku – województwo małopolskie (w lutym i 
lipcu).
Ad III. Program Korony Polskiego Wychowania
Fundacja jest autorem Programu Korona Polskiego Wychowania skierowanego do klas szkolnych. 
Celem Programu Korona Polskiego Wychowania jest osiągnięcie trzech ważnych szczytów Dobrego 
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Wychowania- będącego misją całej Akademii Młodzieżowej.
Program zbudowany jest na założeniu, że proces wychowawczy jest niezbędny dla prowadzenia 
właściwego procesu dydaktycznego. Stara się odpowiadać na potrzeby szkoły i ma pomóc  m.in. we 
wzmocnieniu relacji nauczyciela z uczniami, co w  konsekwencji wpłynie na polepszenie wyników w 
nauce. Przyczyni się to również do zbudowania dobrego środowiska klasy ze stojącym na czele dobrym 
wychowawcą- liderem, potrafiącym poprowadzić klasę do wspólnego sukcesu.
Realizacja programu KPW trwa cztery semestry i jest oparta na działalności założonych w szkole grup 
zwanych młodzieżowymi firmami, które w każdym semestrze realizują zadania wynikające z 
uczestnictwa w programie. Są to kolejno: budowanie wspólnoty klasy, budowanie wspólnoty szkoły, 
budowanie wspólnoty narodowej, budowanie wspólnoty rodziny. Odzwierciedleniem zrealizowania 
programu semestralnego jest zdobycie tzw. „Perły”. Cztery zdobyte „Perły” skutkują zdobyciem tytułu 
„Korona Polskiego Wychowania”.
Program objęty jest honorowym  patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, 
Wójta Gminy Wólka oraz Wójta Gminy Niedrzwica Duża. W roku 2014 Fundacja koordynowała 
realizację Programu w 34 klasach z 6 szkół województwa lubelskiego: VI Liceum Ogólnokształcące im. 
Hugona Kołłątaja w Lublinie, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Gimnazjum nr 1 im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej, Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w 
Lublinie, Gimnazjum im. płk. Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie, Zespole Szkół nr 1 im. 
Władysława Grabskiego w Lublinie.
W 2014 roku Fundacja zorganizowała konferencję: „Wychowanie jako integralny element edukacji” 
skierowaną do dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa 
lubelskiego.  W czasie konferencji z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Pani Dyrektor Wydziału 
Oświaty i Wychowania Miasta Lublin zostały wręczone pierwsze nagrody: Korona Polskiego 
Wychowania dla szkół które poprawnie wdrożyły i zrealizowały program wychowawczy.
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.
Kurs Przedsiębiorczości Społecznej:
W ramach NCKP działa  Kurs Przedsiębiorczości Społecznej. Celem Kursu jest przygotowanie 
uczestników do przedsiębiorczości i aktywności społeczno-zawodowej poprzez dostarczenie 
odpowiedniej wiedzy, wyćwiczenie niezbędnych umiejętności i kształtowanie postawy pracownika i 
pracodawcy – dobrego przedsiębiorcy. Kurs trwa 2 lata (4 semestry). Kurs Przedsiębiorczości Społecznej 
obejmuje 128 godz. wykładów i ok. 200 godz. zajęć praktycznych. Ogółem liczba studentów kursu na 
koniec 2014 roku wynosiła 25 osób , w tym : 30 osób na I roku  i  10 osób na II roku kursu. 

Kurs Zarządzania Organizacją Pozarządową:
W ramach NCKP działa Kurs Zarządzania Organizacją Pozarządową. Kurs został uruchomiony dla 
absolwentów Kursu Przedsiębiorczości Społecznej . Celem Kursu ZOP  jest  przygotowanie uczestników 
do samodzielnej realizacji przedsięwzięć społecznych, poprzez prowadzenie symulacyjnej organizacji 
pozarządowej. Kurs został uruchomiony w październiku 2014 r. Liczba studentów na koniec 2014 roku 
wynosiła 3 osoby. 

Kurs Kompetencji Wychowawczych:
Celem Kursu jest przygotowanie kompetentnej kadry wychowawczej, która będzie potrafiła 
profesjonalnie opracować i wdrożyć skuteczny program wychowawczy. Kurs w szczególności kierowany 
jest do nauczycieli, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży, duszpasterzy, studentów pedagogiki, 
psychologii, do wszystkich, którzy chcą profesjonalnie i skutecznie zajmować się wychowaniem 
młodzieży. Kurs trwa 2 lata (4 semestry). Kurs Kompetencji Wychowawczych obejmuje 128 godz. 
wykładów i 130 godz. zajęć praktycznych. W grudniu 2014 r. kurs ukończyło 13 osób.

Ad V. Dom w Motyczu Leśnym
W Motyczu Leśnym k/ Lublina Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo posiada swój dom. Dom posiada 
całościową bazę do obsługiwania grup 45 osobowych. 
I. Dom spełnia zadania Osrodka Szkoleniowego. Dom ma ofertę warsztatów dla dzieci z lubelskich szkół 
podstawowych. Są to warsztaty o różnorodnej tematyce np: przyrodnicze, wychowania 
obywatelskiego, integracyjne, ekologiczne. W Ośrodku prowadzone są również szkolenia dla 
uczestników wszystkich innych działań Fundacji.
     II. Dom spełnia zadania Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Odbywają się w nim projekty 
międzynarodowej wymiany młodzieży. 
Projekty 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 
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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 2014 odbyło się 6 programów tej wymiany.

Zestawienie Programów PNWM w roku 2014
Lp Tytuł projektu Kraje partnerskie Czas trwania projektu Miejsce 
1 Wymiana Szkolna: Ostrów Lub.+ Schwerin Polska, Niemcy 07.09.-12.09.2014 Motycz Leśny
2 Wymiana Młodzieży "Z kamerą przez świat" Polska, Niemcy 08.11.-14.11.2014 Motycz Leśny
3 Szkolenie dla Nauczycieli Polska 05.12.2014 Motycz Leśny
4 Trening dla multiplikatorów Polska, Niemcy, Francja 16.06.-22.06.2014 Motycz Leśny
5 Projekt chóralny Polska, Niemcy, Słowacja 17.10.-22.10.2014 Motycz Leśny
6 Szkolenie dla multiplikatorów Polska 31.12.2014 Motycz Leśny

W ramach Programu „Erasmus +” Fundacja zrealizowała 1 projekt z krajami Unii Europejskiej oraz 
innymi:

Lp Tytuł projektu Kraje partnerskie Czas trwania projektu Miejsce
1 Because we can – for future cooperation
 Polska, Rumunia, Ukraina, Gruzja, Turcja, Armenia, Czechy, Białoruś. 01.08.-30.11.2014r Motycz Leśny

Ad VI. Inne projekty o charakterze krajowym i międzynarodowym

W roku 2014 zrealizowano następujące projekty o charakterze krajowym i międzynarodowym:
1. Projekt „Nic o nas bez nas – edukacja obywatelska młodzieży”
finansowany przez Fundusze Szwajcarskie, ECORYS Polska - (01.10.2013r – 30.06.2014r) – kwota 
dofinansowania: 271 000 zł, w tym kwota zrealizowana w roku 2014: 208 485 zł

2. Projekt „Szkoła Przedsiębiorczości” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 
Poddziałanie 9.1.2 - (01.09.2013r-30.06.2014r) – kwota dofinansowania: 340 325,15 zł, w tym kwota 
zrealizowana w 2014r: 197 014,84 zł

3. Projekt „Potęga Młodości” finansowany w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży 
- (01.05.-05.08.2014r) – kwota dofinansowania: 27 331,86 zł

4. Projekt „Edukacja skoncentrowana na potrzebach dzieci i młodzieży i społeczności lokalnej – kluczem 
do sukcesu edukacyjnego” finansowany w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej - 
(01.05.-30.11.2014r) – kwota dofinansowania: 118 182 zł

5. Projekt „Letnia szkoła młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą” finansowany w 
ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej - (24.06.-30.09.2014r) – kwota dofinansowania: 42 000 zł

6. Projekt „Letnia szkoła Akademii Młodzieżowej dla młodzieży polskiej mieszkającej na Wschodzie” 
finansowany w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych - (16.06.-15.09.2014r) – kwota 
dofinansowania: 120 000 zł

7.  Projekt „Akademia Aktywnego Seniora - aktywność seniorów na rzecz dzieci i integracja 
międzypokoleniowa” finansowany w ramach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 
(01.09.-31.12.2014r) – kwota dofinansowania: 43 560 zł

8. Projekt „Kawiarenki pełne uśmiechu” finansowany w ramach Fundacji Tesco Dzieciom - (01.10.2014 
-30.06.2015r) – kwota dofinansowania: 10 000 zł
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

40

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja prowadzi 
Niepubliczne Centrum 
Kształcenia 
Praktycznego NCKP. W 
ramach NCKP działa  
Kurs Przedsiębiorczości 
Społecznej. Celem 
Kursu jest 
przygotowanie 
uczestników do 
przedsiębiorczości i 
aktywności społeczno-
zawodowej poprzez 
dostarczenie 
odpowiedniej wiedzy, 
wyćwiczenie 
niezbędnych 
umiejętności i 
kształtowanie postawy 
pracownika i 
pracodawcy – dobrego 
przedsiębiorcy. Kurs 
trwa 2 lata (4 
semestry). Kurs 
Przedsiębiorczości 
Społecznej obejmuje 
128 godz. wykładów i 
ok. 200 godz. zajęć 
praktycznych. Ogółem 
liczba studentów kursu 
na koniec 2014 roku 
wynosiła 25 osób , w 
tym : 30 osób na I roku  
i  10 osób na II roku 

85.59.B

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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kursu. 
W ramach NCKP działa 
Kurs Zarządzania 
Organizacją 
Pozarządową. Kurs 
został uruchomiony dla 
absolwentów Kursu 
Przedsiębiorczości 
Społecznej . Celem 
Kursu ZOP  jest  
przygotowanie 
uczestników do 
samodzielnej realizacji 
przedsięwzięć 
społecznych, poprzez 
prowadzenie 
symulacyjnej 
organizacji 
pozarządowej. Kurs 
został uruchomiony w 
październiku 2014 r. 
Liczba studentów na 
koniec 2014 roku 
wynosiła 3 osoby. 
Celem Kursu jest 
przygotowanie 
kompetentnej kadry 
wychowawczej, która 
będzie potrafiła 
profesjonalnie 
opracować i wdrożyć 
skuteczny program 
wychowawczy. Kurs 
trwa 2 lata (4 
semestry). Kurs 
Kompetencji 
Wychowawczych 
obejmuje 128 godz. 
wykładów i 130 godz. 
zajęć praktycznych. W 
grudniu 2014 r. kurs 
ukończyło 13 osób.
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

rozwijanie oraz 
upowszechnianie 
autorskiego programu 
edukacyjno-
wychowawczego 
Akademia Młodzieżowa 
- 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.

94.99.Z
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

organizowanie 
wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży - W ramach 
realizacji programu AM 
w 2014 roku, Fundacja 
zorganizowała dwa 
wyjazdowe obozy dla 
młodzieży z 5 
Ośrodków AM – 
Zimową Szkołę 
Akademii Młodzieżowej 
w Rudzie Różanieckiej 
na Roztoczu i Letnią 
Szkołę Akademii 
Młodzieżowej w 

79.12.Z

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

zapewnienie opieki i 
wychowania dzieciom i 
młodzieży w 
niepublicznych 
placówkach wsparcia 
dziennego - Fundacja 
prowadzi dwie palcówki 
wsparcia dziennego 
typu opiekuńczego. W 
ciągu roku 2014 
prowadzono stałą 
pomoc opiekuńczą dla 
podopiecznych, w 
szczególności:
- dożywianie, posiłki 
regeneracyjne dla 
podopiecznych dwóch 
Ośrodków 
 - dofinansowanie 
zakupu podręczników i 
zeszytów szkolnych, 
odzieży i żywności.
W ramach realizacji 
programu AM w 2014 
roku, Fundacja 
zorganizowała dwa 
wyjazdowe obozy dla 
młodzieży z 5 
Ośrodków AM – 
Zimową Szkołę 
Akademii Młodzieżowej 
w Rudzie Różanieckiej 
na Roztoczu i Letnią 
Szkołę Akademii 
Młodzieżowej w 
Świdniku – 
województwo 
małopolskie (w lutym i 
lipcu).

88.99.Z
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Świdniku – 
województwo 
małopolskie (w lutym i 
lipcu). Wszystkie 
założenia programu 
obozu opierają się na 
skutecznym i 
sprawdzonym od 
ponad 20 lat autorskim 
programie 
wychowawczym 
zwanym Akademia 
Młodzieżowa. Na bazie 
doświadczeń w pracy z 
młodzieżą w Ośrodkach 
Młodzieżowych 
prowadzonych przez 
Fundację dokonuje się 
stałych weryfikacji 
programu. Podstawy 
programowe
- struktura 
organizacyjna 
dotycząca uczestników 
wypoczynku: 
indywidualna praca 
wychowawcy-
instruktora z 
podopiecznym; zajęcia 
w małych grupach, tzw. 
Firmach 
Młodzieżowych oraz 
zajęcia wspólne dla 
wszystkich uczestników 
obozu
- podejmowanie 
działań: indywidualnych 
z nastolatkiem, w 
grupie - w Firmie 
Młodzieżowej- oraz ze 
wszystkimi 
uczestnikami obozu 
zgodnie z 
opracowanym 
programem na 
poszczególne dni 
wypoczynku,
- tworzenie programu 
wypoczynku w oparciu 
o dwie formy działania: 
zajęcia praktyczne: 
nabywanie konkretnych 
umiejętności i 
sprawności, oraz zajęcia 
teoretyczne: 
kształtowanie postaw i 
charakteru.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów 
i współpracy między 
społeczeństwami

organizacja programów 
międzynarodowej 
wymiany młodzieży 
oraz międzynarodowej 
współpracy instytucji 
powołanych do zadań 
analogicznych jak 
Fundacja - Projekty 
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 2014 odbyło się 6 
programów tej 
wymiany.

94.99.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 12

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,410,450.79 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,141,281.02 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 140,911.03 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 8,236.92 zł

e) Pozostałe przychody 120,021.82 zł

683,908.97 zł

460,315.00 zł

121,875.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 374,402.40 zł

0.00 zł

126,283.55 zł

100,890.11 zł

63,228.74 zł

0.00 zł

84,000.00 zł

2.4. Z innych źródeł 648,180.62 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 265,759.42 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 387,528.22 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 121,768.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,266,098.97 zł
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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 172,938.43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -21,892.48 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,147,841.52 zł 387,528.22 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

1,968,342.59 zł 387,528.22 zł

162,803.51 zł 0.00 zł

0.00 zł

12,796.11 zł

0.00 zł

3,899.31 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Dofinansowanie działalności Ośrodka nr 1 TEATR i Ośrodka nr 2 BLIŹNIAK 119,020.69 zł

2 Dofinansowanie działalności Niepublicznego Centrum Kształcenia Praktycznego 52,137.26 zł

3 Dofinansowanie działalności Akademii Młodzieżowej i programu Korony Polskiego Wychowania 152,383.04 zł

4 Wkład własny finansowy w realizowanych projektach  krajowych i międzynarodowych 63,987.23 zł

1 Dobre wychowanie dzieci i młodzieży 387,728.22 zł

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

1,552.94 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

22.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

17.0 etatów

71.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 613,993.47 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

393,936.23 zł

379,768.23 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

14,168.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 220,057.24 zł

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

220,057.24 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 15,749.64 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 204,307.60 zł

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

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)

2,209.33 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

48,956.79 zł

30.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

30.00 osób

25.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

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

1,150.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 2013 
roku do 31 marca 2016 roku 
w formie opiekuńczej 
placówki wsparcia 
dziennego o nazwie Ośrodek 
nr "Teatr"

Prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Lublinie

44,000.00 zł

2 Prowadzenie w Lublinie w 
okresie od 1 kwietnia 2013 
roku do 31 marca 2016 roku 
w formie opiekuńczej 
placówki wsparcia 
dziennego o nazwie Ośrodek 
nr 2 "Bliźniak"

Prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Lublinie

44,000.00 zł

3 Dzielnicowy Festiwal Kultury 
"Z kulturą Ci do twarzy" - 
Edycja II

Organizacja Dzielnicowego 
Festiwalu Kultury

Urząd Miasta Lublin - Wydział 
Kultury

7,000.00 zł

4 Dzielnicowy Piknik 
Kulturalny Wzgórza 
Czwartek

Organizacja Dzielnicowego 
Pikniku Kulturalnego

Urząd Miasta Lublin - Wydział 
Kultury

3,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,600.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

5 Prowadzenie obozów letnich 
z profesjonalnym 
programem profilaktycznym

Organizacja obozu letniego dla 
dzieci i młodzieży z programem 
profilaktycznym

Urząd Miasta Lublin - Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych

13,750.00 zł

6 Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych

Prowadzenie programu 
profilaktycznego w placówkach 
wsparcia dziennego

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie

8,075.00 zł

7 Bądź samodzielny - program 
aktywizacji społeczno-
zawodowej bezrobotnych i 
nieaktywnych klientów 
pomocy społecznej

Organizacja programu 
aktywizacji społeczno-
zawodowej dla osób 
bezrobotnych i nieaktywnych z 
gminy Konopnica

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Konopnicy

8,415.00 zł

8 Wspieranie działań na rzecz 
rodzin z dziećmi 
znajdujących się w trudnych 
sytuacjach życiowych 
poprzez specjalistyczne 
poradnictwo rodzinne oraz 
alternatywne formy 
spędzania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży

Organizacja działań dla dzieci i 
rodzin znajdujących się w 
trudnych sytuacjach życiowych.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie

4,800.00 zł

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

1 Edukacja skoncentrowana 
na potrzebach dzieci, 
młodzieży i społeczności 
lokalnej kluczem do sukcesu 
edukacyjnego

Organizacja doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli 
języka polskiego, historii, 
geografii, kultury polskiej 
pracujących za granicą

Ministerstwo Edukacji Narodowej 118,182.00 zł

2 Wypoczynek dzieci i 
młodzieży w 2014 roku

Organizacja obozu letniego dla 
dzieci i młodzieży

Kuratorium Oświaty w Lublinie 7,433.00 zł

3 Letnia szkoła młodzieżowych 
animatorów środowisk 
polskich za granicą

Edukacja w obszarze kultury, 
historii, tradycji i języka 
polskiego 24 młodych Polaków 
zamieszkujących na stałe na 
Ukrainie oraz zdobycie przez 
nich umiejętności w zakresie 
organizacji i animacji działania 
rozszerzającego te wartości w 
swojej społeczności poprzez 
udział w 9-dniowym 
wakacyjnym szkoleniowo-
wypoczynkowym pobycie w 
Polsce.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 42,000.00 zł

4 Letnia szkoła Akademii 
Młodzieżowej dla młodzieży 
polskiej mieszkającej na 
Wschodzie

Podtrzymanie i podniesienie 
związku Polaków mieszkających 
na terenie Litwy, Ukrainy i 
Białorusi, w szczególności 
młodych, z Polską, polską 
tradycją, kulturą, językiem i 
historią oraz aktywizacja 
lokalnych społeczności polskich 
do realizacji działań służących 
temu celowi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 120,000.00 zł

Druk: MPiPS 18



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 1

2 Wojewoda Lubelski 1

3 Urząd Miasta Lublin Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2

4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 1

5 Akademia Aktywnego 
seniora - aktywność 
seniorów na rzecz dzieci i 
integracja 
międzypokoleniowa

Organizacja działań Akademii 
Aktywnego Seniora dla 
seniorów

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

43,560.00 zł

6 Placówki wsparcia dziennego 
miejscem oddolnego 
rozwiązywania problemów 
dzieci, młodzieży i rodzin

Organizacja działań 
wychowawczo-opiekuńczych 
dla dzieci, młodzieży i rodzin w 
2 placówkach wsparcia 
dziennego w Lublinie.

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

94,990.00 zł

7 Upowszechnianie zdrowego 
stylu życia poprzez realizację 
programów edukacyjnych i 
działań alternatywnych do 
zachowań ryzykownych, 
rozwijających umiejętności 
psychologiczne i społeczne 
uczniów i wychowanków, 
promowanie wolontariatu.

Organizacja działań 
edukacyjnych szkołach w 
Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie 38,650.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marzena Małaczyńska / 
14.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania
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