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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

LUBELSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SEJMIK 
WOJEWÓDZKI

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE Powiat M. LUBLIN

Gmina M. LUBLIN Ulica AL. RACŁAWICKIE Nr domu 44 D Nr lokalu 

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-043 Poczta LUBLIN Nr telefonu 815328346

Nr faksu 815328346 E-mail 
lfoon.lublin@gmail.com

Strona www lfoon.lublin.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-08-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 43040117000000 6. Numer KRS 0000012639
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Alicja Jankiewicz Prezes

Adam Grzegorz Orzeł Wiceprezes
Zofia Dorota Brzozowska Wiceprezes
Wanda Kociuba Skarbnik
Maria Król Sekretarz

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

Mariusz Bieńkowski 
Halina Stanisława Debajło
Wiesława Staszczak

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a)  integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych w 
województwie lubelskim,
b)  promowanie działalności organizacji zajmujących się 
problematyką osób niepełno-sprawnych,
c)  wspieranie rozwoju ruchu samopomocowego,
d)  upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami krajowymi 
i międzynarodowymi,
e)  reprezentowanie interesów organizacji osób niepełnosprawnych 
wobec władz państwowych i samorządowych,
f)    podejmowanie innych działań wspierających organizacje 
pozarządowe.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Forum realizuje swoje cele poprzez:
a)  opiniowanie działalności jednostek organizacyjnych administracji 
państwowej i samorządowej w zakresie wykonywania i 
respektowania prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych,
b)  współpracę, zwłaszcza z tymi jednostkami organizacyjnymi 
administracji państwowej, które bezpośrednio powołane są do 
rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
c)  zbieranie i upowszechnianie informacji o istniejących 
organizacjach pozarządowych,
d)  pomoc w realizacji celów organizacji samopomocowych, 
zrzeszonych w Forum m.in. poprzez umożliwianie kontaktów z 
innymi organizacjami i instytucjami społecznymi oraz osobami 
prywatnymi,
e)  organizowanie seminariów i szkoleń oraz kursów dla członków 
organizacji i instytucji
f)    prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej oraz innych 
form działalności popularyzatorskiej i medialnej , służących celom 
organizacji pozarządowych ,
g)  wypracowanie metod działania i wymiana doświadczeń 
pomiędzy organizacjami,
h)  opiniowanie i opracowywanie ekspertyz do dokumentów 
wydawanych przez administrację państwowa i samorządową,
i)    inicjowanie i realizacja projektów w zakresie działań 
informacyjnych, poradniczych, doradczych i szkoleniowych, 
mających na celu promocję i wspieranie kompleksowej edukacji, 
rehabilitacji , zatrudnienia ,sportu, kultury, turystyki, ekonomii 
społecznej, integracji oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na 
rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
j)    wspieranie organizacji zrzeszonych w Forum w negocjacjach z 
administracją państwową, samorządami oraz innymi organizacjami i 
instytucjami państwowymi i społecznymi,
k)  podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów 
statutowych poszczególnych organizacji zrzeszonych w Forum,

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)

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

W 2011 roku Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych –Sejmik 
Wojewódzki swoją misję realizowało w ramach działań prowadzonych w 16 
projektach .Ich celem była pomoc osobom niepełnosprawnym dążąca do 
zwiększenia ich aktywizacji społeczno zawodowej oraz wzmocnienie potencjału 
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 
pracowników instytucji prowadzących działania na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych. Zrealizowane projekty w roku 2011:

1.- BIURO KARIER SKUTECZNY ELEMENT AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNOZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 Projekt realizowany od sierpnia 2009 przez działające w ramach LFOON - SW 
Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych w Lublinie i Biura karier na terenie 
województwa lubelskiego. Celem projektu „Biuro Karier - skuteczny element 
aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych” było odpowiednie 
przygotowanie i wprowadzenie na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Służyła  
 temu profesjonalna i indywidualna pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

psychologicznego oraz pośrednictwa pracy. Odpowiednio przeszkoleni 
specjaliści w Biurach Karier doradzali w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, 
pomagali przygotować dokumenty aplikacyjne, a także przygotowywali do 
rozmowy kwalifikacyjnej. Biura Karier oferowały również wsparcie pracodawcom, 
którzy planowali w swoich przedsiębiorstwach stworzyć miejsca pracy dla osób 
niepełnosprawnych. Organizowały konsultacje prawne w zakresie przepisów 
dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, spotkania pracodawców z 
pracownikami, a także szkolenia, podczas których przybliżane były zagadnienia 
związane z problematyką niepełnosprawności. Wszystkie Biura Karier były  
odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt dofinansowany był ze 
środków PFRON. .W 2011r.w projekcie wzięło udział 309 osób .Udzielono 2550 
porad doradczych i 318 porad psychologicznych .Na rynek pracy weszło 
66osób.Zorganizowano 3 konferencje dotyczące rynku pracy osób 
niepełnosprawnych. Opracowano 3 diagnozy dotyczące rozwiązań na rynku 
pracy osób niepełnosprawnych na terenie 3 województw –lubelskiego, 
dolnośląskiego i warmińsko – mazurskiego.
2.  STAŻ WAŻNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Projekt „Staż – ważne oświadczenie zawodowe” został opracowany przez Biuro 
Karier Osób Niepełnosprawnych i był skierowany do osób zarejestrowanych w 
bazie Agencji Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego działającej przy 
LFOON-SW. Beneficjenci projektu zostali wytypowani w wewnętrznym procesie 
rekrutacyjnym. Płatne staże dobierane były przez specjalistów Biura Karier, 
zgodnie z wykształceniem lub zainteresowaniem uczestników projektu. 
Specjaliści Biura Karier, pracujący na co dzień na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych, dostrzegają konieczność organizacji staży 
zawodowych podnoszących kompetencje zawodowe osób niepełnosprawnych. 
Szkolenia i kursy nie zastąpią praktyki zawodowej, staże zaś, oprócz 
praktycznego doświadczenia, pozwalają ocenić gotowość do wejścia na rynek 
pracy i zweryfikować swoje kompetencje. Udział w projekcie „Staż – ważne 
oświadczenie zawodowe” pozwoliło zdobyć praktyczne doświadczenie 
zawodowe, podnieść motywację do pracy, a także przełamać istniejące bariery 
psychologiczne przed podjęciem zatrudnienia. Projekt realizowany był w okresie 
04.05.2011 do 12.08.2011, dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta Lublin.
Uczestniczyło w nim 15 osób niepełnosprawnych –mimo krótkiego czasu trwania 
stażu /2 miesiące/ - 3 osoby po zakończonym stażu kontynuowały swoją 
aktywność zawodową u pracodawcy stażowego w ramach umowy o pracę.
3.PRAKTYKA WAŻNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE –kontynuacja zadań 
poprzedniego projektu - zrealizowano  krótkie płatne, praktyki zawodowe /1 
miesiąc/ dla 5 bezrobotnych osób niepełnosprawnych z wyższym 
wykształceniem w ramach Biur Karier w Lublinie, Włodawie i Zamościu . 
Dofinansowanie realizacji zadania  dzięki dofinansowaniu Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej.

4. INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
LFOON-SW na co dzień pracując na rzecz osób niepełnosprawnych, dostrzega 
olbrzymią potrzebę opracowania i uporządkowania informacji z różnych dziedzin 
dotyczących tego środowiska. Internetowy Biuletyn Informacyjny Osób 
Niepełnosprawnych - Niepelnosprawni.lublin.pl jest odpowiedzią na te potrzeby. 
Projekt realizowany był od 1.06.2011-31.12.2011, dzięki wsparciu finansowemu 
Województwa Lubelskiego.
Niepelnosprawni.lublin.pl - to profesjonalna, kompletna i stale aktualizowana 
baza informacji dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższego środowiska. 
Portal jest opracowywany i moderowany przez osoby niepełnosprawne, co ma 
ogromne znaczenie w obliczu bardzo trudnej sytuacji tych osób na rynku pracy. 
Biuletyn tworzy realne miejsca pracy i pozwala osobom niepełnosprawnym 
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć doświadczenia niezbędne w 
dalszej karierze. W Biuletynie Niepelnosprawni.lublin.pl w przystępnej i 
przejrzystej formie są publikowane najważniejsze informacje dotyczące różnych 
sfer życia i potrzeb ludzi niepełnosprawnych na Lubelszczyźnie. Na szczególną 
uwagę zasługuje dział Artykuły, w którym publikowane są relacje, wywiady i 
reportaże tworzone przez redakcję portalu i wolontariuszy rekrutujących się 
spośród osób niepełnosprawnych. Redakcja aktywnie uczestniczy w 
najważniejszych wydarzeniach i na bieżąco relacjonuje wszystko to, co warte 
jest odnotowania w lubelskim
środowisku osób niepełnosprawnych. Na stronach Niepelnosprawni.lublin.pl 
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można znaleźć m.in.: obszerną Bazę Wiedzy, a w niej porady prawne, 
uprawnienia osób niepełnosprawnych, telefony zaufania, informacje o 
wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego oraz transporcie. W 
dziale Wiadomości można poczytać o aktualnościach i najważniejszych 
wydarzeniach w naszym regionie, a także odnaleźć informacje o 
organizowanych konferencjach i szkoleniach. Ponadto na stronach dostępny jest 
zawsze aktualny Przegląd Prasy ogólnopolskiej i regionalnej. Stworzyliśmy 
również interaktywną mapę organizacji i projektów w naszym regionie, która 
łatwo i szybko pozwala odnaleźć dowolną organizację i jej inicjatywy na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Pragniemy, by portal Niepelnosprawni.lublin.pl stał się 
przewodnikiem dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia, by 
służył im pomocą w życiu codziennym i zawodowym.
5.AKTYWNE UCZESTNICTWO
Celem projektu "Aktywne uczestnictwo" było utworzenie Wirtualnej Redakcji 
wspomagającej pracę zespołu redakcyjnego portalu Niepelnosprawni.lublin.pl. 
Do udziału w projekcie zostały zaproszone szczególnie osoby niepełnosprawne 
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością 
intelektualną ze Środowiskowych Domów Samopomocy oraz organizacji 
pozarządowych z całego województwa lubelskiego. Zadaniem uczestników 
projektu było nadsyłanie do redakcji własnych artykułów, reportaży, wywiadów z 
interesującymi osobami, bądź relacji z ciekawych wydarzeń w środowisku osób 
niepełnosprawnych. Świat niepełnosprawnych prezentowany oczami 
niepełnosprawnych jest ciekawą i bardzo ważną częścią Internetowego 
Biuletynu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych – Niepelnosprawni.lublin.pl.
Celem projektu była aktywizacja osób niepełnosprawnych, a także całego 
środowiska - opiekunów, wychowawców i placówek. Odpowiednie nagłośnienie 
projektu i promocja autorów najlepszych artykułów przyczyniły się do wzrostu ich 
motywacji i samooceny. W ramach projektu „Aktywne uczestnictwo” 
zorganizowany został również internetowy konkurs dla osób niepełnosprawnych 
na najlepsze artykuły, relacje i reportaże dotyczącą środowiska osób 
niepełnosprawnych. Prace konkursowe zostały opublikowane w naszym 
Biuletynie, a co miesiąc wybierane były dwa najciekawsze artykuły, których 
autorzy otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród odbyło się 
podczas uroczystej konferencji podsumowującej działalność  LFOON – SW, 
która odbyła  się w grudniu 2011 r. Projekt zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Województwa Lubelskiego.
6.DOSKONALENIE WARSZTATUW ramach projektu „Doskonalenie warsztatu” 
LFOON-SW przeprowadził cztery szkolenia dla zespołu redakcyjnego Biuletynu 
Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych - Niepelnosprawni.lublin.pl., 
podnoszące ich kwalifikacje w zakresie pozyskiwania, opracowania i 
przekazywania informacji. W szkoleniach wzięły udział również osoby 
niepełnosprawne - uczestnicy naszego internetowego konkursu na relację 
dotyczącą środowiska osób niepełnosprawnych. Szkolenia odbyły się w grudniu 
2011.Tematem szkoleń były: źródła i metody pozyskiwania istotnych informacji 
dla środowiska osób niepełnosprawnych, techniki warsztatu reporterskiego, 
nowoczesne technologie komputerowe na użytek przekazu informacji, 
informacja dla społeczeństwa obywatelskiego. Wykładowcami byli praktycy 
przekazów medialnych oraz portali społecznościowych - dziennikarze, 
fotograficy, reportażyści, informatycy, specjaliści public relations, a także osoby z 
NGO. Projekt był dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

7.LUBLIN EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 DOSTĘPNA DLA 
WSZYSTKICH Projekt „Lublin Europejska Stolica Kultury 2016 - dostępna dla 
wszystkich” powstał w związku z kandydaturą Lublina do tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury w 2016. 
Inicjatorami projektu były osoby niepełnosprawne, pragnące aktywnie 
uczestniczyć w przygotowaniach miasta do tego prestiżowego projektu. 
Głównym ich celem było zwrócenie uwagi władz miasta na problem dostępności 
obiektów kultury dla osób niepełnosprawnych. Równie ważnym zadaniem było 
zachęcenie innych polskich miast ubiegającym się o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury w 2016, by aktywnie zajęły się tym problemem. Celem pomysłodawców 
tego projektu było również wywołanie szerokiej dyskusji w społeczeństwie oraz 
na szczeblu władz lokalnych, dotyczącej aktywnego udziału osób 
niepełnosprawnych w życiu kulturalnym miasta. Osoby te, ze względu na swoją 
chorobę, a także bariery, jakie stawia im infrastruktura miejska rzadko biorą 
aktywny udział w projektach kulturalnych. Dlatego dostępność Europejskiej 
Stolicy Kultury dla wszystkich jej mieszkańców, w tym osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami, powinna być kluczowym zadaniem dla organizatorów 
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tego ważnego wydarzenia. Organizatorzy projektu „Lublin Europejska Stolica 
Kultury 2016 - dostępna dla wszystkich” postawili sobie za cel opracowanie 
internetowego informatora turystycznego o Lublinie w języku polskim i 
angielskim, uwzględniającego efekty monitoringu dotyczącego dostępności 
najważniejszych placówek kulturalnych i przestrzeni miejskiej dla osób 
niepełnosprawnych. Młodzież niepełnosprawna zaangażowana do realizacji tego 
zadania odbyła liczne wizyty poznawcze, wykonała bogatą dokumentację 
fotograficzną, a także odbyła sesje dyskusyjne poświęcone dostępności 
przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Ważnym celem 
organizatorów była również aktywizacja całego środowiska osób 
niepełnosprawnych i zaangażowanie go w proces przygotowania Lublina do 
kandydatury Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. Warto podkreślić, że do 
współpracy przy tym projekcie zaprosiliśmy młodzież z organizacji „EPeKa” ze 
Słowenii, działającej na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacja ta była 
zaangażowana w działania mające za zadanie przygotowanie dostępność dla 
osób niepełnosprawnych miasta Maribor jako Europejskiej Stolicy Kultury w 
2012 roku. Wspólne spotkania, dyskusje i wymiana doświadczeń były bardzo 
cenne dla obu stron. Projekt realizowany był w ramach programu Młodzież w 
Działaniu.
8.Lublin -INFORMATOR TURYSTYCZNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Został opracowany i wydany Informator Turystyczny o Lublinie zawierającego 
informacje przydatne dla osób niepełnosprawnych w tym niepełnosprawnych 
ruchowo w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej w nakładzie po 
1000szt.Wykorzystano materiały przygotowane w ramach projektu z programu 
Młodzież w Działaniu. Celem projektu było: zachęcanie osób niepełnosprawnych 
do odkrywania atrakcyjnych miejsc Miasta Lublin , aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych tworzących Informator, .promowanie aktywności turystycznej 
osób niepełnosprawnych, rozwijanie turystyki osób niepełnosprawnych.Projekt 
był dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

9. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Klub Integracji Społecznej(KIS) powstał z inicjatywy osób niepełnosprawnych, 
zrzeszonych przy LFOON – SW i wynika z głębokiej potrzeby osób 
niepełnosprawnych do udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwijających pasje, a 
także integracyjnych. Pierwsza edycja projektu odbyła się w okresie 15 kwietnia 
- 16 czerwca 2011r. Dofinansowanie na ten cel uzyskaliśmy z Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej.
W ramach Klubu Integracji Społecznej przeprowadzono kilkadziesiąt warsztatów 
szachowych, fotograficznych i plastycznych. Zajęcia prowadzili trenerzy z 
wykształceniem kierunkowym, a także osoby z dorobkiem artystycznym, które 
chętnie dzieliły się swoją wiedzą i umiejętnościami. Ważną rolę w projekcie 
odegrali wolontariusze, których udział w zajęciach nie ograniczał się jedynie do 
opieki, ale polegał na aktywnej współpracy i zaangażowaniu.
10. PORADNIK TELEADRESOWY DLA ŚRODOWISKA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2011
To już 5. edycja poradnika dla środowiska osób niepełnosprawnych. Jest to 
praktyczny poradnik, baza wiedzy i informacji o najważniejszych instytucjach i 
organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie 
lubelskim. Aktualne adresy i kontakty telefoniczne pozwalające uzyskać 
niezbędne informacje w zakresie wielu dziedzin życia – edukacji, rehabilitacji, 
pomocy medycznej, społecznej, prawnej, transportu, wypoczynku itp. Poradnik 
jest kolejnym projektem LFOON-SW, mającym na celu uporządkowanie i 
aktualizację informacji dla środowiska osób niepełnosprawnych. Rzetelność i 
wiarygodność zawartych w nim danych, to najważniejsze cele zespołu 
redagującego tę publikację. Poradnik ukazał się w nakładzie  w nakładzie 1000 
egzemplarzy. Poradnik był bezpłatnie dystrybuowany podczas organizowanych 
przez LFOON-SW cyklicznych spotkań środowiskowych, konferencji i szkoleń. 
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Województwa Lubelskiego.
11. WIĘCEJ WIEM – LEPIEJ POMAGAM
„Więcej wiem – lepiej pomagam” to cykl szkoleń, których celem było 
upowszechnienie wiedzy o przyczynach, zapobieganiu i skutkach 
niepełnosprawności. Szkolenia były adresowane do pracowników socjalnych, 
samorządowych, wychowawców, wolontariuszy oraz osób, które w swej 
codziennej pracy spotykają się z osobami niepełnosprawnymi. Program szkoleń 
został opracowany przez specjalistów LFOON-SW oraz przedstawicieli kilku 
stowarzyszeń członkowskich zaproszonych do współpracy. Projekt był 
realizowany w 6 powiatach: włodawskim, janowskim, radzyńskim, łukowskim, 
opolskim – lubelskim i biłgorajskim. Na szkolenia składały się wykłady i 
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prezentacje najistotniejszych zagadnień związanych z niepełnosprawnością, 
które mają decydujący wpływ na podnoszenie umiejętności pracy z osobami 
niepełnosprawnymi.
Celem projektu jest uświadomienie beneficjentom ogromu i różnorodności 
problemu niepełnosprawności, wymiana poglądów, myśli i doświadczeń, a także 
wpojenie zapobiegania dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Poprzez 
wymianę wiedzy i doświadczeń,  inspirowaliśmy do aktywnej pracy i integracji 
lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych. Korzyści płynące z uczestnictwa 
w tych szkoleniach to także zapoznanie się z obowiązującym stanem prawnym i 
podniesienie świadomości i poziomu wiedzy nt. aktualnej sytuacji osób 
niepełnosprawnych w Polsce. Projekt realizowany był od 1 czerwca 2011, dzięki 
wsparciu finansowemu Województwa Lubelskiego.
12. WYMIAR NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – CYKL KONFERENCJI
„Wymiar niepełnosprawności” to cykl trzech konferencji dotyczących przyczyn, 
zapobiegania i skutków niepełnosprawności, które LFOON-SW zorganizował w 
okresie wrzesień – listopad 2011. Konferencje adresowane były do osób, które, 
na co dzień pracują z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z 
niepełnosprawnością w przedszkolach, szkołach, placówkach specjalnych, a 
także do pracowników MOPR, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. 
Dla każdej grupy beneficjentów opracowany został specjalny program 
konferencji. Wśród prelegentów byli lekarze, rehabilitanci, pracownicy instytucji 
państwowych, którym powierzone zostały działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, a także przedstawiciele środowiska . Celem projektu 
„Wymiar niepełnosprawności” była przede wszystkim wymiana poglądów i 
doświadczeń osób pracujących na rzecz niepełnosprawnych oraz uświadomienie 
ogromu i różnorodności problemu niepełnosprawności. Zapoznanie się z 
aktualnym stanem prawnym po wprowadzeniu zmian w ustawie o rehabilitacji i 
PFRON. Zadaniem konferencji było również wywołanie dyskusji nad 
współczesną sytuacją osób niepełnosprawnych w Polsce, a także wytyczenie 
oczekiwanych kierunków zmian w podejściu do problemu niepełnosprawności. 
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Lublina.

13.PRYZMAT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
celem projektu była  prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych szerokiej 
publiczności i promocja najciekawszych osobowości twórczych. Zadaniem 
projektu było również uhonorowanie osób i organizacji najprężniej działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim. W ramach 
projektu „Pryzmat niepełnosprawności” zorganizowaliśmy m.in.: wojewódzki 
konkurs plastyczny, wystawę prac konkursowych oraz konferencję pt. 
„Niepełnosprawna Rzeczywistość”, która jest uroczystą galą podsumowującą 
cały projekt. Ponadto, w trakcie projektu przeprowadzanych jest szereg innych 
działań mających na celu ukazanie niepełnosprawnych artystów po przez 
pryzmat ich twórczości. Głównym zadaniem organizatorów tej inicjatywy była 
prezentacja i promocja środowisk twórczych osób niepełnosprawnych, nadanie 
tej twórczości odpowiedniej rangi i znaczenia, a także wspieranie wszelkiej 
aktywności artystycznej osób niepełnosprawnych. W ramach edycji 2011 została 
zorganizowana wystawa twórczości osób niepełnosprawnych w Gali .Zostało 
zaprezentowanych ponad 80 prac 25  artystów,  wydany katalog wystawy i 
przygotowany kalendarz na rok 2012 zawierający prace z poprzednich edycji 
konkursów plastycznych .Podsumowaniem projektu było uroczyste spotkanie w 
Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego połączone z przyznaniem 
dyplomów i statuetek ludziom działającym na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych w różnych obszarach aktywności zawodowej i 
wolontarystycznej.
 14. BĄDŹMY WIDOCZNI. .Główny cel zadania – organizacja i przeprowadzenie 
szkolenia warsztatowego dla członków 10 organizacji pozarządowych osób 
niepełnosprawnych z 5 powiatów woj. lubelskiego , w efekcie ,którego powstały 
aktualne strony internetowe stowarzyszeń ,zapewniające  im promocję ich 
działalności i przepływ informacji a w efekcie finalnym większą efektywność i 
skuteczność działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych . Powstało 
10 stron stowarzyszeń z 6 powiatów województwa lubelskiego. Zostały 
wykupione dla 10 stowarzyszeń roczne abonamenty domen. Zawartość stron  
ich aktualność zależy obecnie tylko od   chęci i staranności uczestników 
szkolenia . Uczestnicy szkolenia  nabyli dodatkowe i nowe umiejętności  w 
zakresie tworzenia i aktualizowania stron internetowych w wordpressie, nastąpiło 
wzmocnienie ich motywacji do pracy oraz zmniejszenie barier w komunikowaniu 
się  i przekazie informacji .Realizacja projektu dofinansowana przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej.
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15.  WIEDZA ,ZAANGAŻOWANIE ,SKUTECZNOŚĆ. Realizacja zadania 
polegała na  organizacji szkoleń  warsztatowych z zakresu prawa, komunikacji 
społecznej i strategii rozwiązywania problemów aktywizacji społeczno-
zawodowej osób niepełnosprawnych -  dla  30 członków  społecznych rad ds. 
osób niepełnosprawnych/ głownie przedstawicieli organizacji pozarządowych / 
mających na celu udrożnienie przepływu informacji, podniesienie  wiedzy 
dotyczącej prawa, zadań samorządu, zwiększenie zaangażowania co w 
konsekwencji powinno spowodować większą  skuteczność działania Rad.  
Bardzo staranny dobór wykładowców/ ,przyczynił się do bardzo wysokiej  oceny 
przydatności szkolenia i stwierdzenia przez uczestników  ,że istnieje 
konieczność organizacji podobnych szkoleń przynajmniej raz na kwartał.   
Realizacja projektu dofinansowana przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej.
16. TRUDNE KOMUNIKOWANIE –PROSTE NAUCZANIE .Uczestnikami 
zadania było 11 członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W  wyniku realizacji projektu 
poznali oni w stopniu podstawowym język  migowy. Pozwoli im to na 
zmniejszenie barier w komunikowaniu ze światem ludzi osób niesłyszących oraz 
zwiększy efektywność działań w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, 
a także w życiu codziennym. Projekt dofinansowany przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej.
Realizacja zadań była możliwa dzięki współpracy organizacji członkowskich , z 
którymi regularnie ,cyklicznie LFOON-SW prowadził spotkania informacyjno-
szkoleniowe/ 10 spotkań/ i bardzo dużemu zaangażowaniu szerokiego grona 
wolontariuszy .

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)

43000

50

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 8



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

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)

inicjowanie i realizacja projektów w zakresie działań 
informacyjnych, poradniczych, doradczych i szkoleniowych, 
mających na celu promocję i wspieranie kompleksowej edukacji, 
rehabilitacji , zatrudnienia ,sportu, kultury, turystyki, ekonomii 
społecznej, integracji oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na 
rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
-   wspieranie organizacji zrzeszonych w Forum w negocjacjach z 
administracją państwową, samorządami oraz innymi 
organizacjami i instytucjami państwowymi i społecznymi,
-  podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów 
statutowych poszczególnych organizacji zrzeszonych w Forum,
 integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych w 
województwie lubelskim,

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 91.33.z

91.33.z

91.33.z

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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

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) 810,424.57 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 807,822.85 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8,908.80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 760,781.05 zł

39,759.18 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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221,438.93 zł

499,582.94 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 40,733.00 zł

2,600.00 zł

38,133.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 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 0.00 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 8,908.80 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 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8,908.80 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: 802,788.27 zł 8,908.80 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:

802,788.27 zł 8,908.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 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)

1 Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych 8,908.80 zł
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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)

4.0 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)

3.5 etatów

45.0 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

44.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 3 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 3 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)
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80.00 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

2.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 75.00 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 346,113.86 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

136,131.13 zł

136,131.16 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 209,982.73 zł

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

346,113.86 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 346,113.86 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

0.00 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

2,335.81 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

0.00 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

9,692.00 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)

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej  z tytułu 
pełnionych funkcji nie pobierają wynagrodzeń - pracują 
społecznie.
Wymieniona kwota najwyższego wynagrodzenia wynika z 
kumulacji w jednym miesiącu wynagrodzeń z kilku 
projektów realizowanych w okresie poprzedzającym 
wypłatę 

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Pryzmat Niepełnosprawności 17,900.00 zł

2 Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych 40,566.08 zł

3 Aktywne Uczestnictwo 14,000.55 zł

4 Poradnik Teleadresowy 19,810.00 zł

5 Więcej wiem, lepiej pomagam 8,042.30 zł

6 Wymiar niepełnosprawności 4,000.00 zł

7 Bądźmy widoczni 14,018.00 zł

8 Praktyka ważne doświadczenie zawodowe 9,900.00 zł

9 Lublin -Informator Turystyczny dla osób niepełnosprawnych 21,700.00 zł

10 Doskonalenie warsztatu 13,598.00 zł

11 Wiedza, zaangażowanie ,skuteczność 9,903.20 zł

12 Trudne komunikowanie, proste nauczanie 14,000.00 zł
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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

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)

13 Klub Integracji Społecznej 7,000.00 zł

14 Staż - ważne doświadczenie zawodowe 27,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

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

1 Kontrola zadania zleconego z pomocy 
społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej

2011-12-08
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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