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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 2015 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 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.

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. 

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  
2015 do dwóch placówek uczęszczało 98 wychowanków w wieku od 7 do 16 lat.
Program opiekuńczy
W ciągu roku 2015 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 2015 roku, które odbyły się w ramach realizacji programu Akademii 
Młodzieżowej w dwóch placówkach wsparcia dziennego:
- XV Motyczowskie Kolędowanie, 
- Uczestnictwo w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu,
- Uroczyste Śniadanie Wielkanocne, 
- IV Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej „Cudze chwalicie swego nie znacie”,
- Uroczyste spotkania z okazji Dnia Matki,
- Rodzinna Pielgrzymka do Gniezna, Lichenia, Niepokalanowa i Szymanowa,
- Obóz letni w Świdniku w woj. małopolskim- „Letni Kurs Akademii Młodzieżowej”,
- Spotkania z okazji Święta Patronalnego Św. Stanisława Kostki, 
- Uczestniczono i prowadzenie Nabożeństw Różańcowych,
- Biesiada Patriotyczna z prezentacją dzieła literackiego „Krzyżacy” H. Sienkiewicza,
- 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: 
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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 2015r były dalej wdrażane 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. 

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 2015 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 Królowej Polski w Jastkowie, 
- Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Końskowoli, 
- Parafia pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie,
- Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Franciszka z Asyżu w Bychawie.
Parafie realizujące program Akademii korzystają z opracowanego wcześniej „Podręcznika programu 
Akademii Młodzieżowej”, zawierającego procedury i instrukcje do prowadzenia działań 
wychowawczych. W 2015 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, rodzinne i 
gry biblijne.
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). W 2015 roku Instruktorów AM wspierali uczestnicy Kursu 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 2015 roku Fundacja kontynuowała 
koordynację pracy Rady Duszpasterskiej Akademii Młodzieżowej. W jej skład wchodzą księża 
proboszczowie z parafii objętych programem. 
W 2015 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), przedstawienia 
teatralne, Magazyny Telewizji AM oraz reportaże 
z cyklu „Ku Świętości”, Nabożeństwa Bractwa Różańcowego, debaty na ważne tematy, kiermasze i 
loterie dla parafian. 
W ramach realizacji programu AM w 2015 roku, Fundacja zorganizowała dwa wyjazdowe obozy dla 
młodzieży z 6 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. Dział Wspierania Szkół 
Misją Działu Wspierania Szkół jest nieustanne dostarczanie szkołom sposobów rozbudzania 
zainteresowań uczniów i zwiększania ich zaangażowania w naukę, a także budowania zgranych 
zespołów klasowych.
Dział Wspierania Szkół realizował w roku 2015 roku trzy ważne programy:
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1) Program wychowawczy Korona Polskiego Wychowania skierowany do szkół
     gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa
2) Program wychowawczy Perły w Koronie realizowany w szkołach i placówkach
    polonijnych
3) Warsztaty edukacyjne

Korona Polskiego Wychowania
Celem Programu Korona Polskiego Wychowania jest Dobre Wychowanie młodego człowieka. Uczeń, 
który ukończy szkołę w której realizowany jest program KPW powinien być kreatywnym, myśleć 
krytycznie, być aktywnym, chętnie uczyć się nowych zagadnień. Powinien posiadać umiejętności 
sprawnego działania, cechy dobrego lidera
i pracownika, odpowiedzialnie wykonującego swoje zadania. Powinien mieć silny kręgosłup moralny i 
posiadać ustabilizowany system wartości, a także być odpowiedzialnym za grupy
i  wspólnoty w których żyje.
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, przystępują do niego całe klasy, które przekształcają się 
w firmy młodzieżowe i które kolejno, 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 
oraz Wójta Gminy Wólka. 
W roku 2015 Fundacja koordynowała realizację programu w 9 szkołach województwa lubelskiego. Były 
to kolejno: VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, Gimnazjum nr 19 im. Józefa 
Czechowicza w Lublinie, Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Lublinie, Gimnazjum im. płk. 
pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w 
Lublinie, Gimnazjum w Radawczyku Drugim, Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, Gimnazjum nr 9 
im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie oraz Gimnazjum nr 6 przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Orląt Lwowskich w Lublinie. 
W czerwcu 2015 Fundacja zorganizowała konferencję: „Szkoła Aktywna Wychowawczo” skierowaną do 
dyrektorów, nauczycieli i uczniów 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 nagrody. Nagrodę Korona 
Polskiego Wychowania zdobyły szkoły: Gimnazjum im. płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w 
Pliszczynie oraz Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Po raz pierwszy wręczono 
także nagrody i wyróżnienia dla najlepszych nauczycieli w programie.
Perły w Koronie
Jest to program wychowawczo-edukacyjny przygotowany z myślą o instytucjach, szkołach polskich 
działających za granicą, zakładający w swoich działaniach kształtowanie postaw patriotycznych oraz 
edukację w zakresie języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski. Program zawiera gotowe 
metody budowania grupy, motywowania młodzieży do osiągania celów, budowania właściwej kultury 
w grupie. Ponadto, co jest bardzo ważne dla instytucji polonijnych, przekazuje ważne treści, niezbędne 
do rozwijania i pielęgnowania poczucia polskiej tożsamości narodowej, językowej i kulturowej. 
Program „Perły w Koronie” jest pewnego rodzaju konkursem. Jego formuła polega na tym, że każda 
utworzona grupa zadaniowa, która zrealizuje program według określonych wymagań, na koniec 
każdego semestru otrzymuje Perłę do Korony, a po zaliczeniu czterech semestrów otrzymuje Koronę. 
Każdy semestr ma osobny cel są to kolejno: budowanie wspólnoty klasy, budowanie wspólnoty szkoły, 
budowanie wspólnoty rodziny i budowanie wspólnoty miejsca zamieszkania  
 W roku 2015 program realizowało 5 placówek polonijnych (w tym 2 szkoły i 3 organizacji polonijne) i 
zaangażowanych było 350 osób. W programie uczestniczyły takie placówki jak:  Gimnazjum im. Jana 
Pawła II Wilnie na Litwie, Ogólnokształcąca szkoła  I-III st. z polskim językiem nauczania w Gródku 
Podolskim i Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo w Tarnopolu na Ukrainie, Polska Szkoła 
Społeczna im. I. Domeyki w Brześciu na Białorusi i Szkółka języka polskiego przy Stowarzyszeniu 
Kulturalno-Oświatowym im. A. Mickiewicza w Sankt-Petersburg w Rosji. 
Dla wsparcia programu został zrealizowany projekt „Współpraca młodzieżowych liderów lubelskich 
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szkół z młodzieżowymi liderami szkół polskich na Wschodzie w roku 2015” sfinansowany przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz dwa projekty sfinansowane przez  Ministerstwo Edukacji 
Narodowej „Wspieranie oświaty polonijnej  w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2015. 
Warsztaty edukacyjne
Zajęcia warsztatowe mają na celu pokazać młodzieży, że nauka może przebiegać w ciekawy i 
nieszablonowy sposób, a zdobywana w szkole wiedza ma zastosowanie w praktyce. Warsztaty 
dedykowane są młodzieży klas gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych, realizowane zarówno w szkołach 
jak i w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym k. Lublina. Warsztaty prowadzone przez 
Fundację obejmują szeroką tematykę z zakresu przedmiotów szkolnych, integracyjnych, 
motywacyjnych a także terenowych. W roku 2015 odbyło się 18 warsztatów przeprowadzonych w 
szkołach oraz 31 w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym. 

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 Lidera Działań Społecznych 
Celem Kursu jest przygotowanie dobrych Liderów Społecznych  do zarządzania i pracy w organizacjach 
pozarządowych. Kurs w szczególności skierowany jest do osób młodych i aktywnych, które chcą 
nauczyć się jak organizować i zarządzać akcją społeczną.  W czerwcu 2015 roku Kurs ukończyło 26 osób. 
Kurs prowadzony jest przez 3 miesięcy i obejmuje 24 godz. wykładów oraz  36 godz.  zajęć praktyka. Na 
koniec 2015 w kursie uczestniczyło 14 osób.
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 1 rok (2 semestry). Kurs Przedsiębiorczości Społecznej 
obejmuje 18 godz. wykładów i ok. 64 godz. zajęć praktycznych. Liczba studentów kursu na koniec 2015 
wynosiła 6 osób.
Kurs Zarządzania Organizacja Pozarządową
Kurs skierowany wyłącznie do absolwentów Kursu Przedsiębiorczości Społecznej . Celem Kursu ZOP  jest 
 przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji przedsięwzięć społecznych, poprzez 
prowadzenie symulacyjnej organizacji pozarządowej. Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 64 godz.  zajęć 
teoretycznych oraz  96 godz. zajęć praktycznych. Liczba studentów kursu na koniec 2015 r wynosiła 2 
osoby. W czerwcu 2015r kurs ukończyło 3 osoby.
Kurs Dobrego Wychowawcy
Celem Kursu jest przygotowanie kompetentnej kadry wychowawczej, która potrafił 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 jest podzielony na II stopnie: I stopień prowadzony prze 3 miesięcy , II stopień trwa 2 
semestry ( może w nim uczestniczyć osoba która ukończyła  I stopień ). Łączna liczba studentów na 
koniec 2015r. wynosiła 5 osób. W czerwcu 2015 roku kurs ukończyło 18 osób. 
Kurs Pisania wniosków o dotacje
Celem kursu jest zapoznać uczestników z specyfiką przygotowania projektów, przekazać praktyczne 
umiejętności w zakresie pisania wniosków dla organizacji pozarządowych zgodnych z ich misją. Kurs jest 
kursem jednodniowym i trwa 8 godzin lekcyjnych. W listopadzie 2015 r. kurs ukończyło 27 osób.

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. Centrum spełnia zadania ośrodka szkoleniowego. Centrum posiada ofertę warsztatów dla uczniów 
szkół. Są to warsztaty o różnorodnej tematyce np.: przyrodnicze, wychowania obywatelskiego, 
integracyjne, ekologiczne. matematyczne, z zakresu przedsiębiorczości. W Centrum 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 i niemieckiej młodzieży często również trzeciego partnera 
(Francja, Czechy, Słowacja, przede wszystkim Ukraina). Tematyka programów jest bardzo różnorodna 

Druk: MPiPS 6



np.: kształcenie obywatelskie, wspólne działania, szkolenie multiplikatorów.  W roku 2015 odbyły się 4 
programy tej wymiany.

Zestawienie Programów PNWM w roku 2015
Lp Tytuł projektu Kraje partnerskie Czas trwania projektu Miejsce 
1 Wymiana Szkolna: Starachowice.+ Kooperative Gesantschule Moringen Polska, Niemcy 
18.05.-20.05.2015 Motycz Leśny
2 Szkolenie dla Multiplikatorów
JuS e.V. Furstenwalde Polska, Niemcy 06.06.-12.06.2015 Motycz Leśny
3 Polsko-Niemiecko-Francuski Trening dla Trenerów
Europa Direkt e. V, Drezno Polska, Francja, Niemcy 26.03.-03.04.2015 Motycz Leśny
4 Trening dla multiplikatorów
Alice Salomon Hochschule Berlin
 Polska, Niemcy, Francja 12.04.-19.04.2015 Motycz Leśny

W ramach Programu „Erasmus +” Fundacja zrealizowała 2 projekty z krajami Unii Europejskiej oraz 
innymi:

Lp Tytuł projektu Kraje partnerskie Czas trwania projektu Miejsce
1 We are the champions  Polska, Bułgaria, Węgry, Łotwa, Rumunia. 07.05.2015 – 06.10.2015 Motycz 
Leśny
2 Mobilizing Europe We’ Back Polska, Niemcy, Anglia 05.05.2015 – 04.11.2015 Motycz Leśny

Ad VI. Inne projekty o charakterze krajowym i międzynarodowym

W roku 2015 zrealizowano następujące projekty o charakterze krajowym i międzynarodowym:
1. Projekt „Korona Polskiego Wychowania – program edukacji obywatelskiej młodzieży”
finansowany przez Fundusze Szwajcarskie, ECORYS Polska - (01.03.2015- 31.03.2016) – kwota 
dofinansowania: 284 330,00 zł

2. Projekt „Tu mieszkam tu zmieniam” finansowany Fundacja Banku Zachodniego WBK SA
- (01.09.2015 – 31.12.2015) – kwota dofinansowania: 4 000 zł

3. Projekt „Bank Dziecięcych uśmiechów” finansowany Fundacja Banku Zachodniego WBK SA - 
(01.02.2015 – 31.05.2015) – kwota dofinansowania: 2 500 zł

4. Projekt „Budowanie stabilności finansowej programu korona Polskiego Wychowania” finansowany w 
ramach Fundacji Valores - (01.03.2015 – 31.01.2018) – kwota dofinansowania: 180 000 zł

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

1) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich 
wynikach finansowych:

1. Projekt ,,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 1 „Teatr”’ 
finansowany przez Urząd Miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie (01.01.-31.12.2015r)
Kwota dofinansowania -  45 000 zł

2. Projekt ,,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”’ 
finansowany przez Urząd Miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie (01.01.-31.12.2015r)
Kwota dofinansowania -  45 820 zł

3. Projekt pt. „Prowadzenie obozów letnich z profesjonalnym programem profilaktycznym dla 1600 
dzieci i młodzieży” 
finansowany przez Gminę Lublin Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM (01.04.-31.08.2015r).
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Kwota dofinansowania –  18 000 zł

4. Projekt pt. „Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo – wychowawczych z elementami informacyjno – edukacyjnymi w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych” 
finansowany przez Gminę Lublin Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM (26.01.-31.12.2015r).
Kwota dofinansowania –  21 000 zł

5. Projekt pt. „Wypoczynek dzieci i młodzieży” 
finansowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie (03.06.-31.08.2015r).
Kwota dofinansowania –  8 400 zł
6.  Projekt pt. „Dzielnicowy Festiwal Kultury – Z kulturą Ci do twarzy-Edycja III” 
Finansowany przez Gminę Lublin Wydział Kultury UM (01.06.– 30.06.2015r).
Kwota dofinansowania –  7 000 zł

7.  Projekt pt. „Miasto Kultury: Konkursy promujące dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II wśród dzieci i 
młodzieży z Lublina” 
Finansowany przez Gminę Lublin Wydział Kultury UM (01.03.– 30.06.2015r).
Kwota dofinansowania –  15 000 zł

8.  Projekt pt. „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”
finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (12.05.-30.11.2015r).
Kwota dofinansowania – 80 000  zł

9. Projekt „Współpraca młodzieżowych liderów lubelskich szkół z młodzieżowymi liderami szkół 
polskich na Wschodzie” 
finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (15.03. – 30.11.2015r)
Kwota dofinansowania: 100 000 zł

10. Projekt „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży” 
finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (01.06. – 30.09.2015r)
Kwota dofinansowania: 186 100 zł

11. Projekt pt. „II Lubelski Wyścig Kaczek – Rodzinny festyn kulturalno – rozrywkowy” 
Finansowany przez Gminę Lublin Wydział Kultury UM (24.05.– 24.06.2015r).
Kwota dofinansowania –  9 990 zł

12. Projekt „Modernizacja obiektów Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu Leśnym z 
zastosowaniem technologii prośrodowiskowych”
finansowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego 
Kwota dofinansowania: 23 610,79 zł

13. Projekt „Akademia Aktywnego Seniora - aktywność seniorów na rzecz dzieci i integracja 
międzypokoleniowa – Edycja 2015” finansowany w ramach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 
(01.04.-31.12.2015r) – kwota dofinansowania: 120 500 zł

14.  Projekt „Wspieranie dziecka i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych” finansowany przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - (01.09.-31.12.2015r) – kwota dofinansowania: 3 000 zł

15.  Projekt Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Placówki wsparcia dziennego miejscem oddolnego 
rozwiązywania problemów dzieci, młodzieży i rodzin” finansowany w ramach Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej - (01.08.2014-31.07.2015r) – kwota dofinansowania: 189 650 zł

16.  Projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie 
lubelskim w 2015 roku” finansowany w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Wojewodę 
Lubelskiego w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty - (31.08.-10.12.2015r) – kwota 
dofinansowania: 22 424 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)

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  2015 do dwóch 
placówek uczęszczało 
98 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 

85 32 C

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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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 ora
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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 2015 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, 
Jastkowie, Końskowoli, 
Krasnymstawie oraz 
Bychawie.

80 42 B
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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

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja prowadziła w 
roku 2015 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 
Centrum realizowało 
następujące Kursy: 
1) Kurs Lidera Działań 
Społecznych – w roku 
2015 w kursie 
uczestniczyło 14 osób.
2) Kurs 
Przedsiębiorczości 
Społecznej – w roku 
2015 w kursie 
uczestniczyło 6 osób.
3) Kurs Zarządzania 
Organizacja 
Pozarządową w roku 
2015 w kursie 
uczestniczyło 3 osoby.
4) Kurs Dobrego 
Wychowawcy – w roku 
2015 w kursie 
uczestniczyło 18 osób.
5) Kurs Pisania 
wniosków o dotacje – w 
roku 2015 w kursie 
uczestniczyło 27 osób.

93 05 Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Fundacja organizowała 
w roku 2015 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 2015 roku w 
Świdniku w 
województwie 
małopolskim. 
Uczestnikami 
pierwszego obozu – 
Letniej Szkoły Akademii 
Młodzieżowej była 
młodzież z 6 Ośrodków 
Akademii 
Młodzieżowej, 
natomiast uczestnikami 
drugiego obozu – 
Beskidzkiej Szkoły 
Akademików byli dzieci 
i młodzież z dwóch 
placówek wsparcia 
dziennego 
prowadzonych przez 
Fundację w Lublinie

63 30 D
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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 wyników/zysków i strat) 2,430,113.71 zł

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

Fundacja prowadzi 
programy 
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 i niemieckiej 
młodzieży często 
również trzeciego 
partnera (Francja, 
Czechy, Słowacja, 
przede wszystkim 
Ukraina). W roku 2015 
odbyły się 4 programy 
tej wymiany. 
W ramach Programu 
„Erasmus +” Fundacja 
zrealizowała w 2015 
roku 2 projekty z 
krajami Unii 
Europejskiej oraz 
innymi.

91 33 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
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,153,868.23 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 138,835.65 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 5,785.05 zł

e) Pozostałe przychody 131,624.78 zł

387,960.00 zł

675,624.00 zł

174,010.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 670,104.23 zł

0.00 zł

184,787.39 zł

378,574.27 zł

22,742.57 zł

0.00 zł

84,000.00 zł

2.4. Z innych źródeł 458,144.75 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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 64,270.73 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

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

1 Dofinansowanie działalności Akademii Młodzieżowej i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 64,270.73 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 64,270.73 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,237,594.00 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 51,609.60 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -15,124.17 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,261,685.21 zł 64,270.73 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

2,102,258.63 zł 64,270.73 zł

153,959.82 zł 0.00 zł

0.00 zł

5,452.66 zł

0.00 zł

14.10 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: 

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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

1 Dobre wychowanie dzieci i młodzieży 64,270.73 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

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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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)

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)

28.0 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)

19.4 etatów

96.0 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)

290.00 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

290.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 673,936.24 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

465,302.63 zł

452,719.99 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

12,582.64 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 208,633.61 zł

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

208,633.61 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5,374.65 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 203,258.96 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)

1,200.00 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)

56,161.35 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

1,200.00 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 1 „Teatr”

Prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Lublinie

45,000.00 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

45,820.00 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

4,500.00 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

0.00 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)

3 Prowadzenie działań na 
rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo – 
wychowawczych z 
elementami informacyjno – 
edukacyjnymi w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych

dożywianie dzieci 
uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo – wychowawczych z 
elementami informacyjno – 
edukacyjnymi w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych

Wydział Zdrowia i Spraw 
społecznych Urzędu Miasta Lublin

21,000.00 zł

4 Miasto Kultury: Konkursy 
promujące dziedzictwo 
kulturowe Jana Pawła II 
wśród dzieci i młodzieży z 
Lublina

Konkursy promujące 
dziedzictwo kulturowe Jana 
Pawła II wśród dzieci i 
młodzieży z Lublina

Prezydent Miasta Lublin – Wydział 
Kultury

15,000.00 zł

5 Dzielnice Kultury: 
Dzielnicowy Festiwal Kultury 
„Z kulturą Ci do twarzy” – 
Edycja III

Organizacja Dzielnicowego 
Festiwalu Kultury

Prezydent Miasta Lublin – Wydział 
Kultury

7,000.00 zł

6 Prowadzenie obozów letnich 
z profesjonalnym 
programem profilaktycznym 
dla 1600 dzieci i młodzieży

Organizacja obozu letniego dla 
dzieci i młodzieży z programem 
profilaktycznym

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Lublin

18,000.00 zł

7 Wspieranie dziecka i rodziny 
w trudnych sytuacjach 
życiowych

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

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lublinie

3,000.00 zł

8 II Lubelski Wyścig Kaczek – 
Rodzinny festyn kulturalno – 
rozrywkowy

Zorganizowanie Rodzinnego 
festynu kulturalno - 
rozrywkowego

Prezydent Miasta Lublin – Wydział 
Kultury

9,990.00 zł

9 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju

Modernizacja obiektów 
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo 
w Motyczu Leśnym z 
zastosowaniem technologii 
prośrodowiskowych

Samorząd Województwa 
Lubelskiego

23,610.79 zł

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

1 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

94,660.00 zł

2 Akademia Aktywnego 
Seniora – aktywność 
seniorów na rzecz dzieci i 
integracja 
międzypokoleniowa – Edycja 
2015

Organizacja działań Akademii 
Aktywnego Seniora dla 
seniorów

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

120,500.00 zł

3 Wspieranie oświaty 
polonijnej w zakresie 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz 
organizowania kolonii i 
innych form wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Doskonalenie zawodowe 
nauczycieli polonijnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej 80,000.00 zł
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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

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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 2

2 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

1

3 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Lublin 1

4 Współpraca młodzieżowych 
liderów lubelskich szkół z 
młodzieżowymi liderami 
szkół polskich na Wschodzie

Realizacja dwóch 
międzyszkolnych wymian 
pomiędzy szkołami z 
województwa lubelskiego a 
szkołami prowadzącymi 
nauczanie w języku Polskim na 
Litwie i na Ukrainie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 100,000.00 zł

5 Wspieranie oświaty 
polonijnej w zakresie 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz 
organizowania kolonii i 
innych form wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Zorganizowanie kolonii i innych 
form wypoczynku dzieci i 
młodzieży polonijnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej 186,100.00 zł

6 Wypoczynek dzieci i 
młodzieży w 2015 roku

Organizacja obozu letniego dla 
dzieci i młodzieży

Wojewoda Lubelski - Kuratorium 
Oświaty

8,400.00 zł

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

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

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

65,220.00 zł

8 Wzmocnienie 
bezpieczeństwa w szkołach i 
placówkach oświatowych w 
województwie lubelskim w 
2015 roku

Organizacja działań 
edukacyjnych w szkołach

Wojewoda Lubelski - Kuratorium 
Oświaty

22,424.00 zł
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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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marzena Małaczyńska / 2016-07-
15 Data wypełnienia sprawozdania
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