Raport 2019
z działalności Fundacji
Szczęśliwe Dzieciństwo

Szanowni Państwo,

174

Minął kolejny rok naszej służby na rzecz misji Dobrego Wychowania dzieci i młodzieży. Dzięki
zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy, a także wsparciu wielu osób i instytucji, udało nam
się zrealizować większość zaplanowanych działań. Praca, której celem jest wychowanie młodego
pokolenia w duchu ideałów: Bóg, Honor i Ojczyzna, kolejny raz przyniosła oczekiwane owoce.
W raporcie, który trzymają Państwo w ręku, prezentujemy wyniki naszej pracy w 2019 r. Było to 30
rok nasze działalności, liczony od powstania Fundacji w 1989 r. Nasza praca skupia się w trzech
obszarach: dla młodzieży realizujemy program Akademii Młodzieżowej, dla dzieci prowadzimy
placówki wsparcia dziennego, wsparcie edukacji szkolnej odbywa się w Centrum Dobrego
Wychowania. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają naszą działalność. Najcenniejsza jest
modlitwa w intencjach młodego pokolenia, ale dziękujemy również za wsparcie materialne oraz
każde dobre słowo. Bez Państwa wsparcia nasza praca nie byłaby możliwa.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za otrzymaną pomoc.
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miejsc realizacji misji
Dobrego Wychowania
młodego pokolenia

6750
Godzin warsztatów,
zajęć dydaktycznych
oraz korepetycji

150
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wolontariuszy
i wychowawców

3077

dzieci i młodzieży
objętych opieką
zorganizowaną

Dzieci i młodzieży –
uczestników warsztatów
i zajęć edukacyjnych

2.

akademia młodzieżowa
Akademia Młodzieżowa to program formacyjno-wychowawczy dla młodzieży w wieku 13-18 lat.
Uczestnictwo w programie to bardzo dobre przygotowanie do wejścia w dorosłość.
Celem pracy z młodzieżą jest wykształcenie liderów społecznych - dziś są młodymi ludźmi, jutro
będą aktywnymi przedsiębiorcami, uczciwymi pracownikami, dobrymi rodzicami, oddanymi
Ojczyźnie obywatelami. Wychowujemy w myśl ideałów: Bóg, Honor i Ojczyzna.
Z programu korzysta blisko 80 młodych ludzi, zrzeszonych w 6 ośrodkach, działających przy
parafiach rzymskokatolickich na terenie archidiecezji lubelskiej.

3.

ścieżka medialna i teatralna
Młodzi ludzie korzystający z programu Akademii Młodzieżowej mają szansę na wszechstronny
rozwój – zdobywają praktyczne umiejętności, a przede wszystkim rozwijają się moralnie i duchowo.
Owocami tego wysiłku młodzież chętnie dzieli się z innymi:
● W 2019 roku młodzież samodzielnie przygotowała i wystawiła 13 spektakli, docierając do ok. 1500 widzów.
● W 2019 roku młodzież przygotowała i opublikowała ponad 50 różnych materiałów filmowych
i medialnych, które wyświetlono blisko 200 000 razy.
● Zorganizowaliśmy 500 godzin warsztatów medialnych, teatralnych i liderskich dla młodzieży.

4.

skarbiec dobrego wychowania
Skarbiec Dobrego Wychowania to fundusz stypendialny wspierający
rozwój młodych ludzi osiągających wysokie wyniki w nauce, cechujących
się nienaganną postawą moralną.
Środki finansowe gromadzone w funduszu pochodzą z darowizn
przekazywanych przez osoby indywidualne. Z funduszu Skarbiec
Dobrego Wychowania finansowane są przede wszystkim stypendia dla
najzdolniejszych wychowanków. Poza tym zasoby funduszu umożliwiają
organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów i szkoleń dla młodzieży.
[sylwetka stypendysty]
Julia, 15 lat, Bychawa

5.

Dzięki Akademii Młodzieżowej nauczyłam się akceptacji siebie, pokory, gry
aktorskiej i wielu przydatnych umiejętności. Umocniłam swoje relacje z Bogiem.
Poznałam wielu wspaniałych ludzi na których zawsze mogę polegać, liczyć na ich
wsparcie i pomoc.
Jednak najważniejsze jest to, że przez ten rok zmieniłam swój charakter, oczywiście
na lepsze, co dostrzegam sama ja i ludzie, którymi się otaczam.
Więcej informacji o funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania można znaleźć na stronie www.dobrewychowanie.pl.

Fundusz św. Brata alberta
Prosimy o wsparcie Funduszu św. Brata Alberta,
z którego utrzymywane są placówki wsparcia
dziennego, prowadzone przez Fundację Szczęśliwe
Dzieciństwo. Placówki wspierają rozwój i wychowanie
dzieci i młodzieży z najbiedniejszych dzielnic Lublina.
Darowizny przekazywane na fundusz Św. Brata
Alberta finansują:
● rozwój artystyczny najzdolniejszej młodzieży;
●prowadzenie zajęć edukacyjnych

i wychowawczych;

● organizację korepetycji i pomoc w nauce;
● wyjazdy i warsztaty edukacyjne;

Prosimy o wpłatę 40 zł na fundusz św. Brata Alberta,
z którego wspierane są ośrodki wsparcia dziennego.
Prosimy o wpłatę na konto Fundacji Szczęśliwe
Dzieciństwo:

64 2490 0005 0000 4600 4352 0652
Podając w tytule wpłaty:
Na cele statutowe: 1/2020 Fundusz św. Brata Alberta

Wpłata darowizny na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach informacyjnych i sprawozdawczych o wykorzystaniu przekazanych środków oraz w celach promocyjnych. Dane będą
przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody może nastąpić w każdej chwili telefonicznie (tel. 512 440 046), mailowo
(darowizna@fsd.lublin.pl) lub listownie (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin).

skarbiec dobrego wychowania

Prosimy o wpłatę 40 zł na fundusz stypendialny
Skarbiec Dobrego Wychowania, z którego wspierana
jest najzdolniejsza młodzież. Prosimy o wpłatę na
konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo:

64 2490 0005 0000 4600 4352 0652
Podając w tytule wpłaty:
Na cele statutowe: 2/2020 Skarbiec Dobrego Wychowania

FUNDUSZ ŚW. BRATA ALBERTA
Wesprzyj najzdolniejszą młodzież. Wpłać darowiznę
na fundusz stypendialny Skarbiec Dobrego
Wychowania.

Fundusz św. Brata Alberta gromadzi środki, z których utrzymywane
są placówki prowadzone przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.
Zebrane w 2019 roku fundusze zostały przeznaczone na:

Fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania wspiera
zdolną młodzież w rozwoju talentów i zainteresowań,
pomaga w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
potrzebnych w dorosłym życiu. Z funduszy wypłacane
są comiesięczne stypendia dla najzdolniejszych,
którzy wyróżniają się wynikami w nauce oraz
nienaganną postawą moralną.

● prowadzenie zajęć edukacyjnych i wychowawczych;

Wpłata darowizny na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
z siedzibą w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, oznacza zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych
i sprawozdawczych o wykorzystaniu przekazanych środków oraz
w celach promocyjnych. Dane będą przetwarzane do momentu
wycofania zgody. Wycofanie zgody może nastąpić w każdej chwili
telefonicznie (tel. 512 440 046), mailowo (darowizna@fsd.lublin.pl)
lub listownie (ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin).

● rozwój artystyczny zdolnej młodzieży;
● organizację korepetycji i pomoc w nauce;
● wyjazdy warsztatowe i edukacyjne.

W 2019 roku dla 80 naszych wychowanków zorganizowaliśmy niemal
20 wycieczek, wyjazdów oraz pielgrzymek.
W minionym roku przygotowaliśmy prawie 30 różnych wydarzeń
(turnieje sportowe, kiermasze, kawiarenki, konkursy literackie,
wieczory patriotyczne).
Nasi wychowankowie skorzystali z blisko 59200 godzin korepetycji
oraz zajęć edukacyjnych.

6.

PLACÓWKI FSD

7.

Centrum Dobrego Wychowania

Dzięki pomocy darczyńców indywidualnych i sponsorów możliwa
jest realizacja tak dużych przedsięwzięć jak organizacja wyjazdu
wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży czy organizacja wigilii dla
wychowanków Fundacji.

Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym to jeden z ośrodków
edukacyjno-wychowawczych naszej Fundacji. Położony jest on 15 km od Lublina.
Głównym celem działania Centrum jest wspieranie szkół i innych instytucji
edukacyjnych w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego.

Zimą 2019 roku nasi podopieczni spędzili tydzień ferii w Mchawie
w Bieszczadach. Latem młodzież odpoczywała w Jaśliskach
w Beskidzie Niskim a młodsze dzieci wyjechały do Wisły. Wspólne
wyjazdy są istotnym elementem realizowanego przez Fundację
programu wychowawczego. Stanowią okazję do zdobycia nowych
umiejętności, poznania pięknych zakątków Polski.

Działania Centrum to przede wszystkim:

Ważnym momentem w programie wychowawczym jest także wigilijne
spotkanie społeczności skupionej przy dziełach realizowanych przez
Fundację: wychowanków, ich rodzin, wychowawców i wolontariuszy.
Tego dnia każdy ma uśmiech na twarzy i radość w sercu. To zasługa przyjaciół Fundacji, których
wsparcie finansowe umożliwiło przygotowanie wieczerzy wigilijnej i blisko 250 świątecznych
prezentów. Dziękujemy!

CDW w liczbach w 2019 roku:

Warsztaty integracyjne i edukacyjne dla klas;
Programy edukacyjne dla Polaków mieszkających za granicą;
Szkolenia dla nauczycieli;
Blog o dla pasjonatów Dobrego Wychowania.

6560 osób korzystających z oferty Centrum;
3077 uczniów uczestniczących w zajęciach
162 zrealizowane warsztaty
150 osób, reprezentantów polonii (z Litwy, Ukrainy, Łotwy oraz Gruzji).

8.

PODZIĘKOWANIE
Ile waży św. Mikołaj 2019
W 2019 roku odbyła się V edycja charytatywnego konkursu dla grup dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół,
i burs „Ile waży św. Mikołaj”. W akcji wzięło udział niemal 330 placówek oświatowych z całej Polski. Celem akcji
jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Sprawozdanie Finansowe:
Koszty działalności Fundacji
w ujęciu procentowym:
9%

Koszty
administracyjne

Źródła finansowania działalności Fundacji
w roku 2019 w ujęciu procentowym:
Darowizny z odpisu
1% podatku
dochodowego
(1,03%)
Zbiórki finansowe,
loterie charytatywne
itp.

Mistrzostwa IT 2019
Pracownicy firm sektora IT od 6 lat organizują się w drużyny i wspólnie rywalizują o tytuł
mistrza w piłkarskim turnieju „Mistrzostwa IT”. W edycji 2019 mistrzostw wzięło udział 322
zawodników reprezentujących 28 drużyn największych przedstawicieli branży IT. Środki
zebrane podczas turnieju zostały przeznaczone na:
● organizację wakacji dla dzieci i młodzieży
● zajęcia edukacyjne i wyrównawcze
● pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków dla dzieci i młodzieży (posiłki, energia, itp.)

9.

(Ułożone logotypy sponsorów)
Dziękujemy serdecznie za pomoc w realizacji misji dobrego wychowania młodego pokolenia.

91%

Koszty działalności
statutowej
(realizacji misji Fundacji)

Darowizny rzeczowe
i finansowe od
przedsiębiorstw

5,54%

Inne

8,76%
59,99%

Dotacje
(samorządowe,
rządowe)

6,28%
18,40%

Darowizny od osób
fizycznych

Działalność statutowa Fundacji obejmuje 3 główne obszary:
● Akademia Młodzieżowa – program wychowawczy dla młodzieży;
● Placówki wsparcia dziennego dla dzieci;
● Centrum Dobrego Wychowania – wsparcie edukacji szkolnej.
* Prezentowane dane szacunkowe są na dzień 30 listopada 2019 r. Pełne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za rok 2019 będzie udostępnione na stronie www.fsd.lublin.pl.

10.

Dziękujemy za wsparcie naszej działalności w postaci przekazanego 1% podatku dochodowego za rok 2018.
W ten sposób otrzymaliśmy 13 843, 50 zł.

Prosimy o przekazywanie odpisu 1% podatku za rok 2019, wpłaty zostaną przekazane na:
1. Dofinansowanie realizacji programu wychowawczego Akademii Młodzieżowej;
2. Pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch placówek wsparcia dziennego, prowadzonych na terenie Lublina.
Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego
za rok 2019 na rzecz realizacji misji
Dobrego Wychowania dzieci i młodzieży.

KRS: 00000 94228

Pytania dotyczące darowizn rzeczowych i finansowych proszę kierować na adres:
darowizna@fsd.lublin.pl
tel. 512 440 046
Prośby o modlitwę w trudnych sprawach wychowawczych
można kierować na adres Bractwa Różańcowego Akademii Młodzieżowej:
Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie
ul. Ks. M. Słowikowskiego 1, 20-123 Lublin
kontakt@bractworozancowe.pl
www.bractworozancowe.pl

