
Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego

                    

za rok 2021

 (

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-10

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. LUBLIN

Powiat M. LUBLIN

Ulica JEZUICKA Nr domu 4 Nr lokalu 9

Kod pocztowy 20-113 Poczta LUBLIN Nr telefonu 815346631

Nr faksu E-mail biuro@fsd.lublin.pl Strona www www.fsd.lublin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego

2002-02-22

2005-01-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00417302200000 6. Numer KRS 0000094228

Funkcja Wpisany do KRS

TAK

Zofia Jaroszuk TAK

Andrzejewska
TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Lech Wojtachnia
Fundatorów

TAK

Dariusz Dudek
Fundatorów

TAK

Andrzej Matwiejczyk
Fundatorów

TAK
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9. Cele statutowe organizacji

Celem statutowym Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy dzieciom i 

- ochrony i promocji zdrowia;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

- promocji i organizacji wolontariatu;

dobrem wspólnym;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swój cel i zadania poprzez:
1
2
wychowawczego 
3

4
5

6

7
Fundacji;
8

9

10

organizacji oraz ich upowszechnianie;
11

12

13

14

15. wspomaganie rodzin w zakresie poradnictwa, uzawadawianie 

16
17

18

19

20. wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne, szkoleniowe  i 

21. wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzin i osób w trudnej sytuacji 

I. W 2021 2 placówki wsparcia dziennego:
1 1 Teatr w Lublinie przy ul. Kunickiego 128
2 2 1

5 7-8
4

1 Teatr
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i nr 2
2021 do dwóch 

85 wychowanków w wieku od 7 do 18 lat.

2021

Program wychowawczy

studiowania

Wybrane wydarzenia z 2021
wsparcia dziennego:

- X Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej Cudze chwalicie swego nie znacie
- Uroczyste spotkania z okazji Dnia Matki,

   Dolnego, 

Wesele
- Uczestnictwo w Roratach w okresie Adwentu,
- Uroczysta Wigilia,

program 6 przedmiotów. 
1

Kuchcikowo dla dziewczynek
2

Akademicy
Akademiczki dla dziewczynek.

survivalowy.

2021

W 2021 5
(klasy 7-8
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Lubelskiej:

Pod koniec 2021

W 2021

2021. 

2020
czerwiec 2021, w 2021 40 osób. Po powrocie do 

2021 50

W roku 2021

konkurs ekonomiczny,
konkurs historyczny.

Ad III.  Centrum Dobrego Wychowania

Dobrego Wychowania. 

1. Warsztatów edukacyjno-integracyjnych dla klas
2
3
4

50 2021

2 40 osób i 
60

I. Warsztaty edukacyjne i integracyjne dla klas

Programy opracowywane i realizowane w Centrum Dobrego Wychowania:
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gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

w okresie sprawozdawczym

2021 roku: Zgrana klasa Matematyczny Escape Room
Droga do fajnej klasy

W 2021 57
2115

W 2021 19, w 
1

20 

tych kierunków. 
W roku 2021 168

b) Kompetencje do motywowania uczniów
c) Kompetencja liderskie

IV. Projekty edukacyjne
W 2021 w partnerstwie z 4 2020 roku projektu 

240 12

W ramach projektu:
12 wolontariuszy,

20
Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1, na 

organizacja

nie dotyczy

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2000

45

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

1. Fundacja jest autorem programu 

gospodarczym.
W 2021

przez inne instytucje - Parafie Rzymsko-katolickie 

2

Wychowania. 

edukacyjne i integracyjne dla klas, projekty 

85 59 B

3.2. 

PKD 2007
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4.2. 

2

Fundacja prowadzi dwie placówki wsparcia 
dziennego w Lublinie 1 Teatr oraz 

2

2021 do dwóch 
85 wychowanków w wieku 

od 7 do 18 lat.

wychowania, pomocy w odrabianiu lekcji, 

program wychowawczy wypracowany przez 

Honor i Ojczyzna realizowany jest w formie 
studiowania

przedmioty formacyjne to: Formacja 

Formacja Charakteru, trzy przedmioty 

oraz Praktyki dodatkowe. W placówkach 

85 59 B
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1. Informacja o przychodach organizacji

d) przychody finansowe

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

letnie dla wychowanków dwóch placówek 
wsparcia dziennego prowadzonych przez 

edukacji historycznej, patriotycznej, 

obchodów setnej rocznicy odzyskania przez 

wydarzeniami z historii Polski. Ponadto 

Teatr w Lublinie przy ul. 
Kunickiego 128 w terminie 5-9 oraz 12-16 

sportowe), na terenie miasta (gry miejskie).

85 59 B

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. Numer Kodu (PKD)
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2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

1

2
ponadpodstawowych.

w 
tym:

w 
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

2022-10-10 10



publicznego w okresie sprawozdawczym

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

podatku dochodowego od osób fizycznych

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  

z podatku dochodowego od osób prawnych

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
19 osób

16,92 etatów

36 osób

0 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

0 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w odniesieniu do tych 

najem

w 
tym:

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

4

1

cywilnoprawne); 2 12 3

5

umowy cywilnoprawne
4) 

6

4)  

7
4-6

umowy cywilnoprawnej
4)  

25 osób
okresie sprawozdawczym) 

3.3 przez okres od 30 dni do 6 

okresie sprawozdawczym)

6 osób

w 
tym:

0 osób

6 osóbb) inne osoby

w 
tym:

b) inne osoby

0 osób

25 osób

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie
w 
tym:

w 
tym:
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w pkt 1-11

sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1 Prowadzenie w Lublinie w 
okresie od 1 kwietnia 2021 
roku do 31 marca 2026 roku 

placówki wsparcia dziennego 

Teatr

Wsparcie rodzin poprzez 

dziennego

Pomocy Rodzinie

2 Prowadzenie w Lublinie w 
okresie od 1 kwietnia 2016 
roku do 31 marca 2021 roku 

placówki wsparcia dziennego 

Teatr

Wsparcie rodzin poprzez 

dziennego

Pomocy Rodzinie
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3 Prowadzenie w Lublinie w 
okresie od 1 kwietnia 2016 
roku do 31 marca 2021 roku 

placówki wsparcia dziennego 

Wsparcie rodzin poprzez 

dziennego

Pomocy Rodzinie

4 Prowadzenie w Lublinie w 
okresie od 1 kwietnia 2021 
roku do 31 marca 2026 roku 

placówki wsparcia dziennego 

Wsparcie rodzin poprzez 

dziennego

Pomocy Rodzinie

5
profilaktycznych ze 
szczególnym 

rekomendowanych i 
opartych na sprawdzonych 
strategiach profilaktycznych, 

Ograniczanie zdrowotnych i 

napojów alkoholowych, 
podniesienie poziomu wiedzy w 

profilaktyka uniwersalna i 

dwóch placówek wsparcia 

programu profilaktycznego 

i Profilaktyki

6
profilaktycznych ze 
szczególnym 

rekomendowanych i 
opartych na sprawdzonych 
strategiach profilaktycznych, 

kompetencje wychowawcze i 
profilaktyczne rodziców i 

Ograniczanie zdrowotnych i 

napojów alkoholowych, 
podniesienie poziomu wiedzy w 

podniesienie kompetencji 
wychowawczych i 

dwóch placówek wsparcia 

programu edukacyjnego 

wychowanków programem 
profilaktycznym

i Profilaktyki
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7
profilaktycznych ze 
szczególnym 

rekomendowanych i 
opartych na sprawdzonych 
strategiach profilaktycznych, 

Promowanie zdrowego stylu 

informacyjno-edukacyjnych 
oraz rekreacyjno-sportowych 

placówek wsparcia dziennego

i Profilaktyki

8
problemów alkoholowych. 
Wspierania programów 
rekomendowanych przez 
PARPA z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej, selektywnej, 

Profilaktyka uniwersalna i 

substancji psychoaktywnych, a 

wychowanków dwóch placówek 
wsparcia dziennego poprzez 

Województwo Lubelskie Regionalny 

Lublinie

9 Dzielnicowe Festiwale Z Realizacja dwóch Dzielnicowych 
Festiwali Kultury 
do Twarzy skierowanych do 

i okolicznych dzielnic 

10 Dzielnicowe Biesiady 
Patriotyczne z Wielkimi 

2021

Aktywizacji w sferze kultury 

okolicznych dzielnic 

Dzielnicowych Biesiad 
Patriotycznych z Wielkimi 

11

Brat 
Naszego Boga Karola 

lokalnej poprzez prowadzenie 

Bychawie.

Województwo Lubelskie
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1

narodowego poprzez 

wychowanie dzieci i 

oraz rozwoju instytucjonalnego 

programu budowania kadry i 

2 budynkach Centrum Dobrego 
Wychowania.

Obywatelskiego

2
ogólnopolski konkurs dla 

postacie bohaterskich 

antykomunistycznym po II 

szkolnej historii i bohaterskich 

okupantem w latach 1944-1963 

historycznego "Bohaterowie 

Ministerstwo Obrony Narodowej

3

kampania edukacyjna 
internetowej kampanii 
edukacyjnej.

Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu
Fundusz Promocji Kultury

4 Domowy Teatr Nowych 
Technik Program rozwoju 
sieci Teatru AM w roku 2021 wieku 12 - 18 lat oraz 

kulturalnej Teatr AM.

Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu
Fundusz Promocji Kultury

5 Organizacja wypoczynku Nabycie postaw patriotycznych i 
obywatelskich oraz 

wzrost wiedzy na temat miejsc 

historycznymi i kulturalnymi 

placówek wsparcia dziennego z 

Wojewoda Lubelski

6 Edukacja dla Rodziny 

rzeczywistym przygotowaniu 

rodzinach.
w ramach II otwartego 
konkursu ofert w zakresie 
promocji rodziny Po 
pierwsze Rodzina! na rok 
2021

rzeczywistym przygotowaniu 

poprzez szkolenie dla 

kreowania pozytywnego 
wizerunku rodziny  i 
ogólnopolski konkurs dla 
uczniów i nauczycieli na 
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7
w ramach II otwartego 
konkursu ofert w zakresie 
promocji rodziny Po 
pierwsze Rodzina! na rok 
2021

Promowanie rodziny jako 

8
bariery

nasileniem problemów 

dostosowanie oferty edukacji 
kulturalnej realizowanej w 2 
placówkach wsparcia 
dziennego.

Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu
Fundusz Promocji Kultury

9 Akademia Aktywnego 
Seniora 2021 program 

budowania pozytywnego 
wizerunku okresu starzenia 

postaw wobec osób starszych, 
upowszechnianie wizerunku 

Akademia Seniora dla 60 osób 

10 Placówki wsparcia dziennego 

obywatelskiej

Wzrost postaw, wiedzy i 

realizacji programu 
wychowawczego oraz 
Wzmocnienie w tym zakresie 
placówek wsparcia dziennego z 

Obywatelskiego

11
Polskich gry terenowe 

postacie bohaterskich 

Polski w okresie zaborów i I 

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 

obywatelskiej i kulturowej 

województwa lubelskiego 

na grze terenowej zrealizowanej 

terenowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
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publicznych

000 euro) 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

5. Dodatkowe informacje

lub imiona i nazwiska  osób 
Zofia Jaroszuk

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. REGON lub akcji w 
kapitale

Lp Liczba kontroli

1 1

2
Narodowego

1

3 1

2022-10-10
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