
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 

Z działań realizowanych przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - 
Sejmik Wojewódzki w 2005roku: 

 
1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i 
numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane 
dotyczące członków zarządu stowarzyszenia oraz określenie celów statutowych 
stowarzyszenia. 
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki 
wpis KRS 17.05.2001 nr 0000012639 
siedziba-20-111 Lublin ul. Rynek 13    Biuro 20-043 Lublin Aleje Racławickie 44D 
NIP 946 182 01 02   Regon 430401170 
 
Zarząd LFOON-SW 
 
Alicja Jankiewicz- Prezes 
Alina Gucma- vice Prezes 
Tadeusz Ćwikła –vice Prezes 
Paweł Pielecki – sekretarz 
Danuta Bober – skarbnik 
Adam Orzeł – członek zarządu 
Wanda Kociuba - członek zarządu 
Honorata Kruk- członek zarządu 
Zofia Brzozowska- członek zarządu 
Tomasz Wasilewski - członek zarządu 
 
Cele statutowe Stowarzyszenia 
 
integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych 
 promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką osób 
niepełnosprawnych  
wspieranie ruchu samopomocowego  
upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami samopomocowymi, krajowymi i 
zagranicznymi  
reprezentowanie interesów organizacji osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych 
i samorządowych  
 podejmowanie innych działań wspierających niepaństwowe organizacje samopomocowe  
 
Realizacja zadań realizowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w roku 2005 
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki :  
 
1.Uaktualniono Internetowy Serwis Informacyjny-- CISON - /96/ www.lfoon.lublin.pl  
2.Uaktualniono bank danych /150/  
3.Uaktualniono bank wycinków prasowych /1500/  
4.Zoorganizowano szkolenia:  
a/ z zakresu możliwości finansowania zadań statutowych organizacji osób 
niepełnosprawnych w ramach programów krajowych  i funduszy UE – /30 osób/ 
b/ nauki języka francuskiego dla młodzieży niepełnosprawnej –- -/5 osób// 



c/ nauki języka angielskiego dla koordynatorów i wolontariuszy Punktów Wojewódzkiej 
Sieci Informacyjno-Doradczej dla Osób Niepełnosprawnych /35 osób/ 
d/z zakresu podstaw obsługi komputera-dla członków organizacji osób niepełnosprawnych 
w Świdniku /9 osób/ , Dęblinie/15 osób/, Lublinie /5osób/. 
e/ z zakresu podstaw obsługi komputera-dla rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących 
/ 9 osób/, 
f/wygłoszono wykłady i przeprowadzono warsztaty na szkoleniach:  
--,,Organizacja konsultacji doradcy zawodowego” dla pracowników powiatowych urzędów 
pracy/ 10 osób/, 
- ,,Problemy i pomoc osobom niepełnosprawnym na rynku pracy” – dla pracowników 
publicznych i niepublicznych  instytucji rynku pracy  /21 osób/, 
g/ przeprowadzono 12 spotkań szkoleniowo – informacyjnych dla organizacji osób 
niepełnosprawnych  /95 osób/ 
5.Zoorganizowano  seminaria na temat barier architektonicznych i komunikacyjnych w  
powiatach- Janów Lubelski, Kraśnik, Krasnystaw, Biłgoraj, Opole Lubelskie, Włodawa, 
Parczew, Biała Podlaska, Puławy / 152 osoby/ 
6. Uczestniczono w 53 konferencjach i szkoleniach ogólnopolskich i lokalnych dotyczących 
osób niepełnosprawnych 
7.Uczestniczono w organizacji  imprez okolicznościowych i promocyjnych— z okazji 
Światowego Dnia Inwalidy i I Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła i Twórczości  
Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych  / ~600osób/ . 
8.Zorganizowano wystawę  pokonkursową prac artystów niepełnosprawnych w 
hipermarkecie TESCO. 
9.Nawiązano kontakty partnerskie z organizacjami osób niepełnosprawnych z Francji, 
Belgii i Anglii. 
10.Promowano organizacje osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego i udzielano 
informacji na temat działań przez nie realizowanych na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw 
Pozarządowych w Warszawie 
11.Zakupiono sprzęt umożliwiający doskonalenie usług doradczych i szkoleniowych. 
12. Uczestniczono w pracach Ogólnopolskiej Federacji Związków Stowarzyszeń Osób 
Niepełnosprawnych. 
13.Zorganizowano wyjazd integracyjny do Francji –Nancy i Paryża /wzięło w niej udział  14 
osób niepełnosprawnych i 9 opiekunów/.W trakcie wyjazdu wizytowano ośrodek dla osób 
niepełnosprawnych w mieście partnerskim Lublina –Nancy. 
14. Wydano :  
- Biuletyn Informacyjny LFOON-SW, ulotkę Forum i 3 ulotki informacyjne Punktów Sieci 
-"Poradnik Teleadresowy Pacjenta -Lublin"2005  
15. Zorganizowano spotkanie informacyjno - szkoleniowe ,,Niepełnosprawna Rzeczywistość 
- 2005",w którym wzięło udział ponad 200 osób oraz w czasie którego  
- zostały wyróżnione osoby ,które od szeregu lat działają na rzecz osób niepełnosprawnych  
-odbyła się prezentacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych  
- zaprezentowano projekty realizowane na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Anglii /1/oraz  w województwie lubelskim /4/. 
16. Złożono wniosek do konkursu ,,Człowiek bez Barier'' o wyróżnienie dla p. Janiny 
Stefaniak.  
17. W  Biurze Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych i 
ich rodzin w 2005r zarejestrowało się 69 osób niepełnosprawnych w tym 24 kobiety. Dzięki 
działalności Biura 9 osób uzyskało zatrudnienie. Odbyło się 108 indywidualnych spotkań z 
44 osobami w trakcie ,których przeprowadzono 49 porad i konsultacji psychologicznych i 55 
z doradztwa i poradnictwa zawodowego. 



18.Utworzono Punkt Informacyjny Wojewódzkiej Sieci Informacyjno- Doradczej dla Osób 
Niepełnosprawnych w Parczewie. 
 
3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. - nie dotyczy 
 
 
4) Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia. 
W trakcie roku 2005r. Zarząd podjął 4 uchwały: 
- 1- 10.03.2005 Zatwierdzenie do realizacji programu ,,Od zrozumienia do porozumienia” 
ZPORR działanie 2.1, 
- 2 - 15.04.2005  - W sprawie realizacji przetargu  dotyczącego programu ,,Od zrozumienia 
do porozumienia” 
-  3- 12.05.2005 – W sprawie rezygnacji LFOON-SW z udziału w projekcie Equal  ,, 
Alter@ego” 
- 4 -  22.12.2005  - W sprawie zaciągnięcia przez LFOON-SW – kredytu bankowego 
niezbędnego do  prawidłowej realizacji zadań statutowych i programów.   
 
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 
i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach 
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; 
 
Przychody z działalności statutowej ogółem – 341 646,25 
Składki brutto określone statutem – 3330,00zł 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego  - 334994,11zł 
Dotacje i zadania zlecone- 296 984,33zł 
Darowizny osób fizycznych – 36 760,00zł 
Wpływ 1% od podatku – 1249,78zł 
 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – nie dotyczy 
Przychody finansowe  - 25,11zł 
Pozostałe przychody operacyjne/ZUS finansowany z budżetu państwa/ -3300,03zł 
 
jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł.  -  nie dotyczy 
 
6) Informacja o poniesionych kosztach na: 
 
a) realizację celów statutowych, 
 
Działalność odpłatna pożytku publicznego: nie dotyczy 
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:  
Koszty realizacji dotacji i zadań zleconych 347 125,84zł 
Pozostałe koszty statutowe- 819,49zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 
Koszty administracyjne-7306,79zł 
Działalność administracyjna wspierająca działalność statutową:  
c) działalność gospodarczą,  -  nie dotyczy 



d) pozostałe koszty, 
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu -  nie dotyczy 
 
7) Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk 
Za realizację zadań odpowiedzialny był 11 osobowy zespół w ramach 7,5etatów, składający 
się z  5 osób niepełnosprawnych/ 4-stopień znaczny i1- umiarkowany/ i 6 osób 
pełnosprawnych.  
Stanowiska: 
Koordynator projektu - 2 
Asystent programu – 9 
Ogółem liczba osób zatrudnionych: 11 
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  - nie dotyczy 
 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 
Działalność odpłatna – nie dotyczy 
Działalność nieodpłatna – 100 515,45zł 
Wynagrodzenia zasadnicze - 100 515,45zł 
Nagrody - 0,00 zł 
Premie - 0,00 zł 
Inne świadczenia  - 0,00 zł 
 
Ogółem wynagrodzenia z umów o pracę -100 515,45zł 
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej - nie dotyczy 
 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia - nie dotyczy 
 
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - nie dotyczy 
 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 15 205,00zł 
Działalność odpłatna-  nie dotyczy 
Działalność nieodpłatna -15205,00zł 
 
e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, -  nie dotyczy 
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
382,14zł - Bank Pekso S.A. III O. Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 64 
 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek  -nie dotyczy 
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie - nie dotyczy 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych - 21 151,07zł 



j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 
 
Należności 
SOD /XI, XII 2005/ - 4541,02zł 
Należność od kontrahentów- 17,57 
Należności od org. członkowskich – 290,00zł 
 
Zobowiązania 
ZUS i US- 2081,80zł 
Dostawcy- 13 403,96zł 
Wobec pracowników- 4300,85zł 
 
 
8) dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności) 
Urząd Miasta Lublin -zadania : 
- Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych przez Internet- 2002,96zł  
- Niepełnosprawna Rzeczywistość -2005  - 5010,18zł 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej -  zadania: 
- Wojewódzka Siec Informacyjno – Doradcza dla Osób Niepełnosprawnych – 12300,00zł 
- Ograniczanie Barier architektonicznych – 3600zł 
- Niepełnosprawna Rzeczywistość 2005-637,64zł 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
- program " Partner " - wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie 2- Organizowanie szkoleń i warsztatów dla 
członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośredni 
zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób 
niepełnosprawnych  .- 128700,00zł 
- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych –SOD-25 242,90zł 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Lublin 
- wyjazd integracyjny do Francji – 12018,19zł 
Wojewódzki Urząd Pracy –Lublin  
Służba zastępcza- 1599,95zł 
 WUPLublin - ZPORR działanie 2.1 program ,,Od zrozumienia do porozumienia” 
-104 872,51zł 
 
Wszystkie dotacje przyznane na realizacje wyżej wymienionych zadań zostały w całości 
wykorzystane zgodnie z umową.  
 
9) informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Zobowiązania 
ZUS i US- 2081,80zł 
Deklaracje comiesięczne: 
- PIT4 
- ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA, ZUS RSA 
Deklaracja roczna: 
-CIT 8 



- CIT 8/0 
 10) Informacja o kontrolach 
 
W trakcie 2005r organizacja była kontrolowana z realizacji przyznanych dotacji i zadań 
zleconych przez:  
Wydział  Spraw Społecznych Miejski Inspektorat Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu 
Miasta Lublin- przedmiotem postępowania kontrolnego było ustalenie stanu faktycznego w 
zakresie miejsca i czasu realizacji zadania oraz kwalifikacji osób realizujących zadania 
zgodnie z zawartą umową. Wynik kontroli był pozytywny bez zaleceń pokontrolnych. 
 
Wojewódzki Urząd Pracy – program ZPORR ,,Od zrozumienia do porozumienia” 
Zostało przeprowadzonych 12 kontroli przez WUP  w Punktach Sieci realizujących 
program. Nieprawidłowości  stwierdzono w 3 przypadkach. 1- związane były z 
niezgodnością  realizacji projektu z założeniami wniosku aplikacyjnego w zakresie: miejsca 
zamieszkania beneficjentów ostatecznych, struktury płci beneficjentów . LFOON-SW 
wystąpił do instytucji wdrażającej o zgodę na  wprowadzenie tych  zmian .Zgodę 
uzyskano.2-Nieprawidłowości związane były z niezgodnością  realizacji projektu z 
harmonogramem zajęć /Krasnystaw- brak przepływu informacji o zmianie terminu zajęć/ i 
3-problemy techniczno- sprzętowe /Parczew/. W ramach działań naprawczych -ze środków 
własnych  LFOON-SW zakupił aparaty komórkowe by usprawnić przepływ informacji, 
natomiast w Parczewie ulepszenie komputera dokonano ze środków własnych po realizacji 
wniosku o płatność. Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. 
 
 
Członkowie organizacji LFOON-SW społecznie uczestniczą w pracach lubelskiego 
Komitetu Sterującego i Monitorującego ZPORR, Komitetu Monitorującego SPO RZL, 
Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie, Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Konsultacyjnych ds. Osób 
Niepełnosprawnych.  
Współpraca z LFOON-SW jest zapisana w oficjalnych dokumentach - Programach działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych samorządów Dęblina, Międzyrzeca Podlaskiego, 
Tomaszowa Lubelskiego  
Realizacja działań była możliwa dzięki współpracy organizacji członkowskich Forum, 
pomocy finansowej i merytorycznej ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Lublin, 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ,funduszy strukturalnych ,instytucji i firm prywatnych 
oraz wolontariuszy współpracujących z Lubelskim Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki.  
 


