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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE Powiat M. LUBLIN

Gmina 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

Druk: MPiPS 1



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

WACŁAW CZAKON, PREZES ZARZĄDU
ZOFIA JAROSZUK, WICEPREZES ZARZĄDU
MARZENA MAŁACZYŃSKA, WICEPREZES ZARZĄDU

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

ANDRZEJ MATWIEJCZYK, CZŁONEK RADY FUNDATORÓW
DARIUSZ DUDEK, CZŁONEK RADY FUNDATORÓW
JACEK PIASECKI, PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDATORÓW

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)                       
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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;
- 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.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

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 

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Spotkań Młodzieży. 
IV. Fundacja realizuje projekty międzynarodowej wymiany młodzieży dla 
młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.
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 Nr2
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. 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.  W 
ciągu całego roku regularnie w każdym Ośrodku odbywały się zajęcia w małych 
grupkach – spółkach. 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.  
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. Kurs trwa 2 lata w trybie semestralnym.  Studiowanie opiera się na 6 
przedmiotach: praktyka przedsiębiorczości czyli praca w symulacyjnych firmach 
młodzieżowych, 
wiedza o organizacji i zarządzaniu, formacja społeczna, etyka przedsiębiorcy, 
ćwiczenie charakteru,
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. 
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. W ramach Programu Młodzież w 
Działaniu Fundacja zrealizowała 5 projektów z krajami Unii Europejskiej i innymi.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

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

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

- świadczenie usług pedagogicznych, edukacyjnych, doradczych,

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w 
niepublicznych placówkach wsparcia dziennego 
- rozwijanie oraz upowszechnianie autorskiego programu 
kształceniowo – wychowawczego Akademia Młodzieżowa

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 OŚRODEK MŁODZIEŻOWY NR 1 – PLACÓWKA 
WSPARCIA DZIENNEGO TYPU OPIEKUŃCZEGO

LUBLIN 41

2 OŚRODEK MŁODZIEŻOWY NR 2 – PLACÓWKA 
WSPARCIA DZIENNEGO TYPU OPIEKUŃCZEGO

LUBLIN 43
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- organizacja i realizacja projektów w ramach międzynarodowej 
współpracy dzieci i młodzieży oraz międzynarodowej współpracy 
instytucji powołanych do zadań analogicznych jak Fundacja

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 1,923,591.64 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,796,231.04 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 52,460.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.21 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 69,060.40 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,292,519.00 zł

628,930.56 zł

528,357.44 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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135,231.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 504,521.39 zł

0.00 zł

59,847.06 zł

348,707.77 zł

21,666.56 zł

0.00 zł

74,200.00 zł

100.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 5,030.64 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -7,268.41 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 69,060.40 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Dofinansowanie Ośrodka Młodzieżowego Nr1 20,000.00 zł

2 Dofinansowanie Ośrodka Młodzieżowego Nr2 49,060.40 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,930,860.05 zł 69,060.40 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1,718,041.39 zł 69,060.40 zł

83,742.21 zł 0.00 zł

0.00 zł

75,272.45 zł 0.00 zł

4,293.66 zł 0.00 zł

6,954.94 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

19.0 osób

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)

11.0 etatów

63.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

Druk: MPiPS 10



25.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 25.00 osób

40.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 40.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 467,371.18 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

271,497.06 zł

265,684.26 zł

nagrody

premie

0.00 zł

5,812.80 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 195,874.12 zł

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

467,371.18 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 15,258.96 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 452,112.22 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

1,928.66 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

474.97 zł

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

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

2,200.00 zł

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

0.00 zł

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

2,930.18 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 ,,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).

86,500.00 zł

2 ” 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).

25,265.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 ”Letni kurs Akademii Młodzieżowej w Bieszczadach” finansowany ze środków 
Wojewody lubelskiego – Kuratorium Oświaty w Lublinie (18.07.-30.07.2011r).

4,446.00 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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

2 . ” 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 (

10,020.00 zł

3 „Obozy edukacyjne liderów młodej Polonii” finansowany przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej   (25.06.2011 – 31.08.2011).

66,568.00 zł

4 „Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Społecznych” finansowany przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych   (01.09.2011 – 31.12.2011).

98,897.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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