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1) Nazwa Fundacji, jej siedzibę i adres, datę wpisu w Krajowym Rejestrze 
Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w 
systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu Fundacji (imię i nazwisko 
według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz 
określenie celów statutowych Fundacji, 
 
NAZWA                                                Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo  
 
ADRES SIEDZIBA                                20-113 Lublin, ul. Jezuicka 4/9 
 
DATA WPISU DO KRS                         14.03.1990r, ostatnia jako OPP-22.02.2002r 
 
NR KRS                                                  0000094228  
 
NIP                                                          712-01-67-025 
 
REGON                         004173022 
 
ZARZĄD FUNDACJI                  
                                                            Prezes: Wacław Czakon    
                   zam: Lublin, ul. Pogodna 15/21  
            Wiceprezes:   Zofia Jaroszuk 
                                  zam: Lublin, ul. Klonowica 19/13 
            Wiceprezes:   Marzena Małaczyńska 
                    zam: Turka 253, gm. Wólka Lub. 
 
CEL STATUTOWY 
Celem statutowym Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy dzieciom i młodzieży, 
szczególnie w zakresie wychowania i kształcenia. Pomoc ta kierowana jest przede 
wszystkim dla dzieci i młodzieży potrzebującej wsparcia. Pomoc kierowana jest 
również dla rodzin. 
Działania Fundacji skierowane są również do wszystkich osób, od których w 
jakikolwiek sposób zależą istotne sprawy dzieci i młodzieży. 
 
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 
skutkach finansowych, 
 PODSTAWOWE  DZIAŁANIA 
Fundacja realizuje swój cel i zadania poprzez: 
- świadczenie usług pedagogicznych, edukacyjnych, doradczych i innych; 
- rozwijanie oraz upowszechnianie autorskiego programu kształceniowo-

wychowawczego „Akademia Młodzieżowa”; 
- organizację i realizację projektów w ramach międzynarodowej współpracy dzieci i 

młodzieży oraz międzynarodowej współpracy instytucji powołanych do zadań 
analogicznych  jak Fundacja; 

- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;  
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w niepublicznych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 
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- organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń związanych z realizacją zadań 
Fundacji; 

- prowadzenie działalności propagatorskiej w zakresie statutowego celu Fundacji; 
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi 

powołanymi do realizacji analogicznych zadań; 
- gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł pomocy finansowej i  

prowadzenie szkoleń w tym zakresie; 
- wymianę informacji o działalności prowadzonej przez organizacje współpracujące 

z Fundacją oraz analizę doświadczeń poszczególnych organizacji oraz ich 
upowszechnianie; 

- wypracowywanie wspólnych działań i stanowisk z organizacjami 
współpracującymi z Fundacją; 

- podejmowanie i koordynowanie wspólnych działań organizacji współpracujących 
z Fundacją; 

- podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami; 

- edukację zawodową  i  przystosowanie do zawodu dla młodzieży bezrobotnej i 
zagrożonej bezrobociem; 

- wspomaganie rodzin w zakresie poradnictwa, uzawadawiania rodziców 
długotrwale bezrobotnych, organizowanie pracy w ramach przeciwdziałania 
długotrwałemu bezrobociu rodziców; 

- wydawanie różnego rodzaju publikacji; 
- udostępnianie pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia instytucjom i osobom, 

realizującym cele analogiczne do celów Fundacji; 
- edukację ekologiczną i podejmowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży 

w tym zakresie. 
 
Formy działania  
I. W 2011 r. Fundacja prowadziła dwa Ośrodki Młodzieżowe (jako niepubliczne 
placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego), do których uczęszczało 88 
podopiecznych w wieku od 7 do 18 lat: 
1) Ośrodek Młodzieżowy Nr 1, ul. Jezuicka 17/2 w Lublinie  
2) Ośrodek Młodzieżowy Nr 2, ul. Ks. Słowikowskiego 1 w Lublinie  
 
II. Fundacja prowadzi również Ośrodek Przedsiębiorczości Społecznej skierowany do 
młodzieży licealnej i studenckiej, dorosłych wychowanków Ośrodków Młodzieżowych, 
dorosłych bezrobotnych. Ośrodek ten ma formę prawną Niepublicznego Centrum 
Kształcenia Praktycznego. 
 
III. Fundacja posiada również dom w Motyczu Leśnym, w którym prowadzony jest 
Ośrodek Edukacji Społeczno-ekologicznej oraz Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży.  
 
IV. Fundacja realizuje projekty międzynarodowej wymiany młodzieży dla młodzieży i 
osób pracujących z młodzieżą. 
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V. Fundacja, w ramach swoich celów statutowych realizuje również inne projekty o 
charakterze krajowym i międzynarodowym 
 
Ad I. Niepubliczne placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego – Ośrodki 
Młodzieżowe Nr 1 i Nr 2 
 
Program opiekuńczy 
W ciągu roku 2011 prowadzono stałą pomoc opiekuńczą dla podopiecznych, w 
szczególności: 
- dożywianie, posiłki regeneracyjne dla podopiecznych dwóch Ośrodków  
 - dofinansowanie zakupu książek, podręczników i zeszytów szkolnych. 
- dofinansowanie zakupu lekarstw, 
- dofinansowanie zakupu odzieży i żywności. 
 
Program wychowawczy 

Program wychowawczy realizowany jest według autorskiego systemu 
wychowawczo-edukacyjnego, wypracowanego przez Fundację - Akademię 
Młodzieżową. Program ten powstał w czasie wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą  
w wyniku nieustannych poszukiwań coraz lepszych rozwiązań metod i środków 
pomocy dzieciom i młodzieży. 
Program Akademii Młodzieżowej, którego ideałami są Bóg, Honor i Ojczyzna 
realizowany jest w formie „studiowania” sześciu przedmiotów. Trzy przedmioty 
formacyjne to: Formacja Etyczna/Religijna, Formacja Społeczna i Formacja 
Charakteru, trzy przedmioty praktyczne to: Zaradność (dla starszych 
Przedsiębiorczość), Organizowanie się (dla starszych Organizacja i Zarządzanie) 
oraz Praktyki dodatkowe. Po każdym semestrze następuje podsumowanie wyników 
pracy w postaci wpisu oceny do Indeksu studenta Akademii Młodzieżowej oraz 
zdaniu przewidzianych programem egzaminów.   
 
Wybrane wydarzenia z 2011 roku, które odbyły się w ramach realizacji programu 
Akademii Młodzieżowej w dwóch Ośrodkach Akademii: 
 
1. Dnia 09.01.2011r wychowankowie wraz z rodzicami uczestniczyli w XII Kolędowaniu 

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

2. Dnia 09.03.2011r zorganizowana była Uczty Chleba i Wody w Środę Popielcową jako 
wprowadzenie w okres Wielkiego Postu oraz inauguracja ogólnopolskiej Akcji 
ewangelizacyjnej prowadzonej przez Fundację – Bank Wielkopostny 
 

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

4. W dwóch Ośrodkach w okresie wielkanocnym dnia 27.04.2011r  zorganizowane 
zostało Śniadanie Wielkanocne  
 

5. Dnia 26.05.2011r z okazji Dnia Matki odbyła się wspólna uroczystość dla dzieci i mam: 
w Archikatedrze Lubelskiej i kościele pw. Św. Mikołaja odbyła się Msza Św. i wspólna 
modlitwa o zdrowie i Bożą opiekę nad mamami, potem w Ośrodkach  zorganizowane 
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były Kawiarenki dla mam z dziećmi programem artystycznym 
 

6. Dnia 21.05.2011r odbyła się Pielgrzymka na Św. Krzyż wychowanków ze szkoły 
podstawowej z Ośrodka nr 2 
Dnia 11.06.2011r odbyła się Pielgrzymka do Niepokalanowa dla wychowanków 
gimnazjalnych z Ośrodka nr 2.  
 

7. W dniach 24.06.-26.06.2011r odbyła się Rodzinna Pielgrzymka do Lwowa na Ukrainie 
dla wychowanków, wolontariuszy, wychowanków oraz rodziców z Ośrodka nr 1, jako 
zakończenie programu formacyjnego dla wychowanków i ich rodziców.  
 

8. Dnia 18.09.2011r zorganizowano Święto Patronalne Akademii Młodzieżowej  z okazji 
Święta Św. Stanisława Kostki. Odbyła się Msza Święta w Archikatedrze oraz spotkanie 
z teatralnym przedstawieniem biograficznym o Św. Stanisławie połączone z konkursem 
wiedzy o Patronie  
 

9. W dniach 18.07. - 30.07.2011r odbył się obóz letni w Mchawie gmina Baligród w 
Bieszczadach - „Letni Kurs Akademii Młodzieżowej”   
 

10. Dnia 11.11.2011r uczestniczono, obecności sztandaru Akademii Młodzieżowej, w 
obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości: we Mszy Świętej w 
intencji Ojczyzny w Archikatedrze Lubelskiej. 
 

11. W dniach 08.12.-10.12. Ośrodek nr 2 współorganizował III Parafialny Tydzień 
Społeczny, którego hasłem przewodnim była „Przyjaźń w rodzinie”. W ramach tego 
Tygodnia odbyło się wiele różnych działań: m.in. warsztaty kulinarne „Obiad 
niedzielny”, warsztaty „Przyjaźń w rodzinie dawniej”, uroczyste modlitwy w intencji 
rodzin, Sympozjum „Przyjaźń w rodzinie”, Bajkoterapia – wspólne czytanie bajek, 
wystawa fotograficzna „Mój przyjaciel w rodzinie”,  wspólne porządki na terenie parafii,  
Dar Serca dla chorych i potrzebujących osób z parafii; 
 

12. Dnia 18.12.2011r odbyła się Wigilia dla pracowników i wolontariuszy oraz młodzieży 
licealnej. Spotkanie odbyło się w domu Fundacji w Motyczu Leśnym. W czasie 
wieczerzy spożywano tradycyjne potrawy wigilijne, łamano się opłatkiem składając 
sobie życzenia.  
 

13. Dnia 19.12. i 20.12.2011r wychowankowie dwóch Ośrodków wraz z rodzicami 
uczestniczyli w Wigilii, którą zorganizowano w Domu Akademii Młodzieżowej w 
Motyczu Leśnym. W trakcie odbyło się: tradycyjne łamanie się opłatkiem, składanie 
życzeń, spożycie wieczerzy, rozdanie przez Mikołaja paczek dla każdej przybyłej na 
spotkanie osoby oraz śpiewy kolęd. 
 

14. Raz w miesiącu – w niedzielę, w każdym Ośrodku, odbywały się Wspólnoty Modlitewne 
na, które zapraszani byli rodzice i dzieci. Najpierw o godz. 10.00 uczestniczono 
wspólnie we mszy Świętej , a następnie miało miejsce spotkanie w Ośrodkach.  

 
 
W ciągu całego roku regularnie w każdym Ośrodku odbywały się zajęcia 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  „Carmen” oraz spółka TAM – Teatr Akademii Młodzieżowej 
- dwie w ramach Kursu Podstawowego dla wychowanków ze szkół podstawowych:  
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Spółka „ Podróżnicy” dla chłopców 
Spółka „Kuchcikowo” dla dziewczynek 
W Ośrodku nr 2 działały: 
- jedna Spółka Kursu Gimnazjalnego 
Spółka TAM – Teatr Akademii Młodzieżowej oraz Spółka „Młodsi liderzy” 
- dwie spółki Kursu Podstawowego: 
Spółka „Akademicy” dla chłopców 
Spółka „Kelnerki” 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 2011r były wdrażane standardy pracy placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego, wypracowane w roku 2010 w ramach projektu 
finansowanego z FIO. Standardy te maja na celu podnieść jakość pracy i uzyskiwać 
konkretne rezultaty – rozwiązanie problemów konkretnych wychowanków i ich rodzin.  
 
Ad II. Ośrodek Przedsiębiorczości Społecznej – Niepubliczne Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
W roku 2011 funkcjonowało Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego. 
W ramach NCKP działa Kurs Przedsiębiorcy Społecznego. Celem Kursu jest 
przygotowanie młodzieży do przedsiębiorczości i aktywności społeczno -zawodowej 
poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy, wyćwiczenie niezbędnych umiejętności i 
kształtowanie postawy pracownika i pracodawcy – dobrego przedsiębiorcy.  
Filozofią Kursu jest nauka i wprowadzanie zarządzania jakością, czyli stałego 
poprawiania i ulepszania swojej pracy i produktu, stałego rozwoju. Zakłada się 
dostarczenie w trakcie Kursu minimum wiedzy niezbędnej do zarządzania firmą, ale 
przede wszystkim wyćwiczenie niezbędnych do tego umiejętności.  
Kurs trwa 2 lata w trybie semestralnym.  
Studiowanie opiera się na 6 przedmiotach:  
1. praktyka przedsiębiorczości czyli praca w symulacyjnych firmach młodzieżowych,  
2. wiedza o organizacji i zarządzaniu  
3. formacja społeczna, ,  
4. etyka przedsiębiorcy, 
5. ćwiczenie charakteru, 
6. inne praktyki – poza firmami.   
W trakcie Kursu zdobywane są kolejne stopnie przedsiębiorcy, które są 
potwierdzeniem poziomu wiedzy, umiejętności i postawy uczestnika.  
Założenia programowe NCKP dotyczą przede wszystkim nauczenia praktycznego 
działania w społeczeństwie. Odbywa się to poprzez dostarczenie minimum 
niezbędnej wiedzy i maksimum praktyki. 

W trakcie Kursu jego adresaci przyswajają kolejne zagadnienia związane z zawodem 
menadżera społecznego, tak aby w ostatnim roku pracować nad projektami własnych 
organizacji. Indywidualny Plan Rozwoju opracowany na początku Kursu pozwala 
dostosować tempo nauczania do możliwości każdego adresata. 

Studenci mają możliwość przyjrzenia się, jak funkcjonują organizacje 
pozarządowe. Miejscem treningu zawodowego są placówki prowadzone przez 
Fundację, (tj. świetlice opiekuńczo - wychowawcze oraz Ośrodek Edukacji 
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Społecznej w Motyczu Leśnym). Nasi studenci mają również możliwość odbywania 
praktyk w placówkach naszych partnerów, np.: w Duszpasterstwie O.O. 
Dominikanów, w Fundacji Inicjatyw Menadżerskich i Stowarzyszeniu Natan. Każda z 
tych instytucji posiada unikalną wiedzę i doświadczenie, którymi chcą podzielić się z 
naszymi studentami.  
Program Kursu skierowany jest do osób dorosłych (studentów i nie tylko) 
świadomych swojego funkcjonowania w społeczeństwie, które chcą w sposób 
profesjonalny realizować postawione sobie cele.  

Pragniemy również pomóc osobom, które chciałyby rozpocząć działalność społeczną 
z dziećmi lub młodzieżą, a nie mają żadnego doświadczenia w prowadzeniu tego 
rodzaju działań. Obecnie na dwóch latach studiuje 52 osoby. 

NCKP zostało wprowadzone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta 
Lublin dnia 01.IV.2008 r. pod numerem ewidencyjnym 348/P/N. 
 
Ad III. Dom Akademii Młodzieżowej 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 domu Akademii Młodzieżowej tzn służy wszystkim 
studentom i Instruktorom Akademii Młodziezowej. Jest to miejsce, gdzie 
orgaznizowane są szkolenia, spotkania rekolekcyjne jak również jest czas na zabawę 
i rozrywkę. Podopieczni przyjeżdzaja na zimowiska, wycieczki. W Motyczu odbywają 
się spotkania dla rodziców podopiecznych w ramach programu pracy z rodziną. 

II. Dom spełnia zadania Osrodka Edukacji Społeczno-ekologicznej. Dom ma 
ofertę warsztatów dla dzieci z lubelskich szkół podstawowych. Są to jednodniowe 
warsztaty o różnorodnej tematyce np: przyrodnicze, rzemiosł dawnych, wychowania 
obywatelskiego, integracyjne, ekologiczne.  

III. Dom spełnia zadania Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. 
Odbywają się w nim projekty międzynarodowej wymiany młodzieży.  
 
Ad IV. Międzynarodowa Wymiana 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 np.: kształcenie obywatelskie, wspólne 
działania  gastronomiczne, spotkania chórów.  W roku 2011 odbyło się 19 
programów tej wymiany. 
 

Zestawienie Programów PNWM w roku 2011 
Lp Tytuł projektu Kraje partnerskie Czas trwania 

projektu 
Miejsce 

1 Spotkanie 3 chórów,  
3 kultur 

Polska, Niemcy, Słowacja 14.02.- 20.02.2011 Motycz Leśny 

2 Trening dla 
Multiplikatorów 

Polska, Niemcy, Ukraina 20.03.- 26.03.2011 Motycz Leśny 

3 Trening dla 
Multiplikatorów PL 

Polska 26.04.- 29.04.2011 Motycz Leśny 

4 Program harcerski 
„Czuwaj” 

Polska, Niemcy, Ukraina 30.07.- 06.08.2011 Motycz Leśny 

5 Szkolenie dla Polska 16.10.- 22.10.2011 Motycz Leśny 
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Multiplikatorów PL 
6 Trening językowy Polska, Niemcy 22.10.- 30.10.2011 Motycz Leśny 
7 Projekt Kulinarny Polska, Niemcy, Ukraina 14.11.- 21.11.2011 Motycz Leśny 
8 Program Mikołajkowy Polska, Niemcy, Ukraina 01.12.- 08.12.2011 Motycz Leśny 
9 Szkolenie dla 

Nauczycieli PL 
Polska 20.06.- 22.06.2011 Motycz Leśny 

10 Szkolenie dla 
Nauczycieli PL 

Polska 24.06.- 26.06.2011 Motycz Leśny 

11 Szkolenie dla 
Nauczycieli PL 

Polska 11.12.- 13.12.2011 Motycz Leśny 

12 Projekt „Klamry czasu” Polska, Niemcy 22.11.- 30.11.2011 Motycz Leśny 
13 Trening z Komunikacji 

językowej 
Polska, Niemcy 07.01.- 09.01.2011 Niemcy, Storkow- 

Hirschluch 
14 Projekt „Girls Bite” Polska, Niemcy 29.01.- 05.02.2011 Niemcy, Werneuchen- 

Werftpfuhl 
15 Wymiana 

międzynarodowa 
„Metody twórcze” 

Polska, Niemcy, Ukraina 30.07.- 06.08.2011 Niemcy, Güstrow 

16 Warsztaty 
(Werkwoche) 

Polska, Niemcy 04.08.- 14.08.2011 Niemcy, Storkow-
Hirschluch 

17 Procesy grupowe Polska, Niemcy 20.08.- 25.08.2011 Niemcy, Fürstenwalde 
18 Szkolenie animatorów Polska, Niemcy, Francja 25.08.- 04.09.2011 Niemcy, Dresden 
19 Trening z pedagogiki 

Intergracji 
Polska, Niemcy, Ukraina 21.11.- 27.11.2011 Niemcy, Storkow- 

Hirschluch 
 
 
 
W ramach Programu Młodzież w Działaniu Fundacja zrealizowała 5 projektów z 
krajami Unii Europejskiej ale również innymi. 
 

 
Zestawienie projektów w roku 2011 

Lp Tytuł projektu Kraje partnerskie Czas trwania 
projektu 

Miejsce 

1 Different Cultures – 
the same Voice 

Polska, Bułgaria, Rumunia  26.06 .- 04.07. 2011 Motycz Leśny 

2 Let Your Voice be 
Heard 

Polska, Litwa, Łotwa, 
Bułgaria, Włochy, Turcja 

11-17.07.2011 Motycz Leśny 

3 Land of Imagination Polska, Litwa, Bułgaria, 
Rumunia, Włochy, Łotwa, 
Węgry, Turcja 

05-12.09.2011 Motycz Leśny 

4 The Harmony of 
Different Cultures 

Polska, Austria, Węgry 06 – 14.11.2011 Motycz Leśny 

5 Stairway to Heaven – 
share the Music 
 

Polska, Litwa, Łotwa, 
Rumunia, Włochy  

28.12.2011 – 
05.01.2012 

Motycz Leśny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Ad V. Inne projekty o charakterze krajowym i międzynarodowym 
 
W roku 2011 zrealizowano następujące projekty o charakterze krajowym i 
międzynarodowym: 
1. Projekt „GISE – Giełda Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych. Edycja II” 
finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.2  
(01.07.2010 – 30.06.2011) – 350 930,60 zł 
Cel projektu: 
Wdrożenie programu rozwojowego 3 szkół gimnazjalnych z terenu gminy Adamów i 
Wojcieszków. 
 
2. Projekt „Budowanie mostów w Europie”  
finansowany przez Unie Europejską w ramach Programu Młodzież w Działaniu - EVS   
(01.10.2010 – 30.09.2011) – 5 820 EUR 
Cel projektu: 
Zorganizowanie pobytu dla wolontariusza niemieckiego w Fundacji Szczęśliwe 
Dzieciństwo. 
 
3. Projekt „Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Kulturalnych”  
finansowany przez Fundację Orange   (01.02.2011 – 31.05.2011) – 31 732 zł 
Cel projektu: 
Aktywizacja i edukacja uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w 
dziedzinie kultury za pomocą metody Giełdy Inicjatyw. 
 
4. Projekt „Giełda Inicjatyw jako metoda młodzieżowej współpracy trans granicznej – 
warsztaty upowszechniające”  
finansowany przez Fundusze Norweskie   (01.02.2011 – 15.03.2011) – 17 719 EUR 
Cel projektu: 
Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli upowszechniających rezultaty projektu 
polsko-litewsko-ukraińskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz metody Giełdy 
Inicjatyw zastosowanej w tym projekcie.  
 
5. Projekt „Obozy edukacyjne liderów młodej Polonii”  
finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej   (25.06.2011 – 31.08.2011) – 
66 568 zł 
Cel projektu: 
Zorganizowanie warsztatów liderskich dla uczniów polskiego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Wilnie na Litwie. 
 
6. Projekt „Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych”  
finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych   (01.09.2011 – 31.12.2011) – 
98 897 zł 
Cel projektu: 
Aktywizacja społeczna młodzieży białoruskiej metodą Giełdy Inicjatyw. 
 
7. Projekt „Nauka przez wolontariat”  
finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko-
Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży   (01.05.2011 – 09.08.2011) –  
22 575,09 zł 
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Cel projektu: 
Organizacja warsztatów dotyczących wolontariatu dla pracowników instytucji 
zajmujących się edukacją i wychowaniem. 
 
8. Projekt „Integracja społeczna dzieci metodą kawiarenki”  
finansowany przez Fundację Wspólna Droga   (01.10.2011 – 30.11.2011) – 8 210 zł 
Cel projektu: 
Aktywizacja społeczna wychowanków dwóch Ośrodków prowadzonych przez 
Fundację metodą kawiarenek. 
 
9. Projekt „Edukacja oraz kreowanie zaradności i odpowiedzialności społecznej 
dzieci metodą Kawiarenki”  
finansowany przez Fundację Cemex „Budujemy Przyszłość” (01.09.2011– 
30.11.2011) –  14 300 zł 
Cel projektu: 
Edukacja społeczna dzieci i młodzieży metodą kawiarenek. 
 
3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4) odpisy uchwał Zarządu Fundacji 
W załączniku 
 

5) informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich 
źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, 
w tym z budżetu państwa i gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 
Fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń; jeżeli powadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej 
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągnięty z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku podatkowym trwającym od 01-01-2011 do 
31-12-2011 roku osiągnęła przychody z prowadzonej działalności statutowej w 
kwocie  1 923 591,64 zł. 
Na które składają się: 
1. Dotacje ze źródeł publicznych                                            1 292 519,00zł 
2. Dotacje pozostałe       39 942,00 zł   
2. Darowizny 1% 69 060,40 zł 
3. Darowizny od firm oraz osób fizycznych 368 612,83 zł  
4. Zbiórki 21 666,56 zł 
5. Działalność odpłatna statutowa 52 460,00zł 
6. Pozostałe przychody operacyjne 74 200,00 zł 
7. Przychody finansowe 0,21 zł 
8. Inne 5 030,64zł 
9. Nawiązki 100,00zł 
 
 
W roku 2011 Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo nie prowadziła działalności 
gospodarczej, prowadziła jedynie działalność statutową. 
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6) Informacje o poniesionych kosztach na: 
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 poniosła 
koszty działalności w wysokości 1 930 860,05 zł w tym na 

a) realizację celów statutowych                                        1 801 783,60zł 
b) administrację (czynsze, opłaty tel, pocztowe, itp.)         122 121,51zł 
c) działalność gospodarczą                                                           0,00zł 
d) pozostałe koszty                                                                6 954,94zł 
 
7) Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i 
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
Fundacja w 2011 roku zatrudniała średnio 16 osób w tym 
członkowie zarządu 3 osoby 
wychowawcy                                                                                      5 osób 
kierownik administracyjny 1 osoba  
koordynatorzy 2 osoby 
dyrektor NCKP 1 osoba 
sekretarka 1 osoba  
księgowa 2 osoby 
pracownik marketingu 1 osoba 
 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie zatrudniała osób  w 
działalności gospodarczej 
 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w 2011r poniosła koszty z tytułu wynagrodzeń w 
kwocie 271 497,06 zł w tym  
wynagrodzenia zasadnicze  265 684,26zł 
premie 5 812,80zł 
z tytułu działalności gospodarczej 0,00zł 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom Zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, 

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego członkom 
Zarządu Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w 2011r wyniosło 1 928,66zł 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w 2011 roku poniosła koszty z tytułu wynagrodzeń 
z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 195 874,12 zł w tym z działalności 
gospodarczej 0,00zł 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, 

Fundacja Szczęśliwe dzieciństwo w 2011r nie udzielała pożyczek  



12 
 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo na koniec 2011r posiadała na rachunkach 
bankowych kwotę 269 117,79zł w oddziałach banków BGŻ i BPH. Środki pieniężne 
wpłynęły z dotacji otrzymanej w grudniu 2011r i przeznaczone są na realizację 
programów w 2012 r, 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w 2011r nie nabywała obligacji, akcji, udziałów 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie, 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie w roku 2011 nie nabywała 
nieruchomości. 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie w roku 2011 nabyła samochód w 
kwocie 52 879,50zł oraz sprzęt nagłaśniający o wartości 4 690,00zł 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 

Bilans Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo na koniec 2011r zamyka się sumą aktywów i 
pasywów w kwocie 1 632 140,43zł w tym: 

aktywa trwałe     1 309 758,31 

aktywa obrotowe       321 989,01 

Zobowiązania Fundacji na koniec roku wyniosły 1 385 490,90 zł w tym  

1 283 297,65zł jako rozliczenia międzyokresowe 
 
8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) 
oraz o wyniku finansowym tej działalności 
 
1. Projekt ,,Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Lublina- Ośrodek Młodzieżowy Nr 1 i Nr 2 ‘’  
finansowany przez - Urząd Miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie 
(01.01.-31.12.2011r) 
Cel projektu: 
Prowadzenie Ośrodka Młodzieżowego Nr 1 i Nr 2  jako placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży według autorskiego programu Akademia Młodzieżowa.  
Kwota dofinansowania -  86 500 zł 
 
2.  Projekt pt. ”Letni kurs Akademii Młodzieżowej w Bieszczadach”  
finansowany ze środków Wojewody lubelskiego – Kuratorium Oświaty w Lublinie 
(18.07.-30.07.2011r). 
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Cel projektu: 
Zrealizowanie obozu letniego dla 50 dzieci i młodzieży – wychowanków dwóch 
Ośrodków młodzieżowych prowadzonych przez Fundację w Mchawie gmina Baligród 
w Bieszczadach.  
Kwota dofinansowania –  4 446 zł 
 
3.  Projekt pt. ” Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – Programy z 
zakresu profilaktyki uniwersalnej w szczególności dla dzieci i młodzieży”  
finansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie 
(14.11.-15.12.2011r). 
Cel projektu: 
Ukształtowanie u 50 dzieci i młodzieży uczęszczających do dwóch placówek 
wsparcia dziennego, prowadzonych przez Fundację postaw prozdrowotnych i 
zdrowego stylu życia poprzez realizację dwóch programów profilaktycznych. 
Kwota dofinansowania –  25 265 zł 
 
4.  Projekt pt. ” Programy w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu: dzieci z 
rodzin dysfunkcjonalnych, osób w podeszłym wieku, osób bezdomnych oraz 
cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą”  
finansowany ze środków Wojewody Lubelskiego (01.09.-31.12.2011r). 
Cel projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 50 dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat 
objętych pomocą w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich 
udział w edukacyjno-wychowawczym programie Akademii Młodzieżowej oraz 
zadaniach opiekuńczych placówek. 
Kwota dofinansowania –  10 020 zł 
 

9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 
Fundacja szczęśliwe Dzieciństwo w roku 2011 nie miała obowiązku składania 
miesięcznych deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, osób 
fizycznych podatku vat. Swoje zobowiązania podatkowe Fundacja regulowała na 
bieżąco. 
 
10) Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Fundacji 
W 2011r Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo nie była kontrolowana przez Urzędy 
Kontroli Skarbowej , ZUS. 
 
 


