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                   Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

za 2012 r.  

 

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 (imię i 

nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sadowym i adres zamieszkania) 

oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia, 

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

ul. Krakowskie Przedmieście 53 

20-076 Lublin 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 27.04.2001  

nr KRS 0000009613 

nr REGON 431238297 

 

Skład Zarządu: 

1) Prezes – Wojciech Dec, zam. ul. Sekutowicza 25/25, 20-152 Lublin  

2) Wiceprezes – Jolanta Bodo, zam. ul. Bazylianówka 75/1, 20-144 Lublin  

3) Wiceprezes – Paweł Narodowiec, ul. Modrzewiowa 7/37, 21-040 Świdnik  

4) Członek Zarządu – Piotr Marzęda, ul. Przyjaźni 14/6, 20-314 Lublin 

5) Członek Zarządu – Marcin Sulek, zam. al. Racławickie 31/20, 20-049 Lublin 

6) Członek Zarządu – Maria Wawer, zam. ul. Wyżynna 8/22, 20-560 Lublin 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 
 
1) Przewodniczący - Aneta Sapuła 

2) Członek Komisji Rewizyjnej - Monika Tarnowska 

3) Członek Komisji Rewizyjnej - Wojciech Bylicki 
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 Obecny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej został wybrany przez Walne Zebranie Członków w 

dn. 21.03.2011 r. zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym została wprowadzona z dn. 

29.07.2011 r.  

 

Cele statutowe: 

1. Podstawowym celem Forum jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami 

działającymi na obszarze Województwa Lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie 

wspólnych przedsięwzięć. 

2. Do zadań Forum należy w szczególności: 

a) współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w 

Polsce, Europie i świecie,  

b) tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,  

c) podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy 

organizacji pozarządowych z administracją publiczną,  

d) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące 

inicjatywy społeczne,  

e) tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych 

informacji,  

f) integrowanie środowisk organizacji pozarządowych,  

g) podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,  

h) promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,  

i) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych.  

 

3. Forum realizuje swój cel i zadania poprzez: 

a) opracowywanie krótkoterminowych i długoterminowych programów wspólnego działania, 

b) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł pomocy finansowej, 

c) wymianę informacji o działalności prowadzonej przez poszczególne organizacje, 

d) analizę doświadczeń poszczególnych organizacji i ich rozpowszechnianie, 

e) wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla Forum, 

f) podejmowanie i koordynowanie wspólnych działań organizacji, 

g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
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 h) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

i) promocję i organizację wolontariatu, 

j) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo członków 

Forum oraz inne organizacje pozarządowe. 

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 

finansowych 

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest organizacją 

parasolową skupiającą 35 organizacje pozarządowe z Lublina i Lubelszczyzny (stan 31.12.2012  

r.).  FLOP podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, 

gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem 

interesów tych organizacji wobec władz samorządowych i innych podmiotów społecznych. 

Płaszczyzna współpracy w ramach FLOP służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie 

informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych projektów.  

 

FLOP dysponuje trzema biurami w centrum Lublina: 

- Aleje Racławickie 22  - siedziba ROEFS 94,77 m2 

- Ul. Krakowskie Przedmieście 53 – biuro ZS FLOP 33,00 m2  

- Ul. 3 Maja 10 – biuro projektowe 15,00 m2. 

 Biura są w pełni wyposażone w sprzęt komputerowy i biurowy. Do dyspozycji jest również 

samochód służbowy. Sekretariat FLOP prowadzi Dyrektor biura. 

Od dn. 18 lutego 2000 r.  Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, po  uzyskaniu wpisu do 

rejestru stowarzyszeń, działa jako Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych. 

W dn. 27 kwietnia 2001 r. FLOP uzyskał wpis do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze 

Sądowym w Lublinie o numerze 0000009613.  

Od dn. 13 sierpnia 2004 r. FLOP posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).  

 

W 2012 r. odbyło się 9 protokołowanych zebrań Zarządu FLOP w dniach: 

1) 10.01.2012 r. 
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 2) 01.03.2012 r. 

3) 26.03.2012 r. 

4) 17.05.2012 r. 

5) 12.07.2012 r. 

6) 16.08.2012 r. 

7) 05.09.2012 r. 

8) 18.10.2012 r. 

9) 06.12.2012 r. 

W okresie od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r., na podstawie dokumentów zgłoszeniowych 

i uchwały nr 2/2012 Zarządu FLOP przyjęto w poczet członków Związku Stowarzyszeń Forum 

Lubelskich Organizacji Pozarządowych następujące organizacje: 

1) Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta  

2) Stowarzyszenie Kreatywnego Rozwoju 

3) Lubelskie Stowarzyszenie „ Równe Szanse”  

4) Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń” 

 

Na podstawie uchwały nr 1/2012 Zarządu FLOP wykluczono z powodu nieuregulowania 

składek członkowskich: 

1) Chełmskie Stowarzyszenie Na rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych ze środowiskiem „O 

GODNE ŻYCIE” 

 

Skład członków FLOP (stan z dn. 31.12.2012 r.)  

1) Fundacja „Między Nami” 

2) Stowarzyszenie Emaus 

3) Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina  

4) Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 

5) Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

6) Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków 

7) Stowarzyszenie Skaut 

8) Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Tacy Sami” 

9) Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo 

10) Fundacja Fuga Mundi 
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 11) Stowarzyszenie Na rzecz Eko-Rozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie – Idalin 

12) Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej SOPRA 

13) Lubelski Ośrodek Samopomocy  

14) Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 

15) Lubelskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego  

16) Fundacja “Pomoc Potrzebującym” 

17) Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy “Humanus” 

18) Fundacja Wzajemnego Wsparcia KLUCZ  

19) Stowarzyszenie Kijańczyk 

20) Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych "U Źródła" 

21) Fundacja Dla Jedności  

22) Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS  

23) Stowarzyszenie FIRST HELP 

24) Centrum Wolontariatu w Kraśniku  

25) Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej MODRZEW 

26) Fundacja Animacji Lokalnej Fraktal 

27) Fundacja Współpracy Regionalnej „EUROPROGRES”  

28) Fundacja Rozwiń Skrzydła 

29) Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella”  

30) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Węglin Północny 

31) Polski Klub Ekologiczny - Okręg Środkowo-Wschodni 

32) Lubelskie Stowarzyszenie „Równe Szanse”  

33) Stowarzyszenie Kreatywnego Rozwoju 

34) Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń” 

35) Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta  

 

Działalność FLOP w 2012 roku skupiła się na następujących obszarach: 

 

a) ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA  

1. FLOP jest członkiem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS 

z siedzibą w Warszawie. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zrzesza 

regionalne porozumienia związków organizacji pozarządowych. Jej głównym celem jest 
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 stworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami socjalnymi na 

terenie całego kraju a sektorem administracji publicznej i biznesem.  

2. 18.02.2012 r. FLOP był współorganizatorem I Kongresu Organizacji Pozarządowych 

w Lublinie, który wybrał 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Przedstawicielem FLOP w RDPPML został  - Wojciech 

Dec. 

3. Przedstawiciel ROEFS w Lublinie przy FLOP – Marcin Giza, jest zastępcą w Podkomitecie 

Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

4. Przedstawiciel ROEFS w Lublinie przy FLOP – Marcin Giza, jest zastępcą Członka 

w Regionalnej Sieci Tematycznej Woj. Lubelskiego w ramach Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki, która stanowi forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi 

projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie jakiej dotyczą projekty, jak 

również przedstawicielami Instytucji pośredniczących oraz decydentami na równych 

szczeblach władzy.  

5. Przedstawiciel ROEFS w Lublinie przy FLOP – Pan Marcin Giza, jest Członkiem Miejskiej 

Rady Zatrudnienia w Lublinie (organ opiniodawczo-doradczy przy Prezydencie Miasta 

Lublin w sprawach polityki rynku pracy). 

6. W 2012 r. FLOP kontynuował współpracę merytoryczną w zakresie realizacji 

międzynarodowych projektów z EUROSOZIAL e. V. Paritätischer Verein für deutsch-

polnische und europäische Zusammenarbeit (EUROSOZIAL e. V, parytetowe Stowarzyszenie 

Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej). 

7. W 2012 r. FLOP nawiązał współpracę merytoryczną ze Szkołą Języków Europejskich 

UNIVERSUS w Lublinie w zakresie przygotowania projektu „LAJK –Lubelska Akademia 

Językowej Komunikacji” Poddz. 9.6.2 PO KL. 

 

b) SZKOLENIA 

 

Zakres szkoleń prowadzonych przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych (ROEFS) w 2012 roku objął: 

a) Finansowanie i kwalifikowalność wydatków w projektach POKL 

b) Zasady rozliczania projektów POKL  

c) Równość szans w projektach PO KL 

d) Zarządzanie projektami społecznymi 
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 e) Monitoring i ewaluacja w projektach PO KL 

f) Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych w ramach PO KL  

g) Rozliczanie wydatków w projektach systemowych realizowanych w ramach  Poddz. 9.1.2 

h) Rozliczanie wydatków w projektach finansowanych w ramach PO KL 

i) Funkcjonowanie oraz zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w świetle 

obowiązujących ustaw 

j) Zarządzanie Projektami Społecznymi 

 

09.11. 2012 r. odbyło się w Lublinie bezpłatne szkolenie „Jak aplikować o środki w ramach 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy?" zorganizowane przez FLOP i Miasto Lublin. 

 

c) PORADNICTWO I DORADZTWO 

Zakres poradnictwa prowadzonego przez Regionalny Ośrodek EFS (ROEFS) w Lublinie przy 

FLOP objął zagadnienia z szeroko pojętego obszaru Europejskiego Funduszu Społecznego 

(dostępność środków, przygotowanie wniosków aplikacyjnych, realizacja i zarządzanie 

projektami, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu).  

ROEFS w Lublinie w 2012 r. udzielił wsparcia na etapie tworzenia 38 projektów                   (w 

tym 5 w partnerstwie) oraz udzielił wsparcia przy 40 projektach już realizowanych           (w tym 

10 w partnerstwie). 

ROEFS w Lublinie w 2012 roku utworzył 4 partnerstwa na rzecz rozwoju regionalnego, 

7 partnerstw wspierał. Udzielono 866 godzin doradztwa ogólnego oraz 9 godzin doradztwa 

specjalistycznego. 

 

d) ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 

1. FLOP jest członkiem powołanego 04.03.2010 r. Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w Lublinie. Głównym celem partnerstwa jest przeciwdziałanie 

zjawiskom bezrobocia i dezintegracji społecznej poprzez rozwój społeczno- gospodarczy, 

edukację oraz aktywizację zawodową zbiorowości lokalnej.  LPnRRES skupia 29 podmiotów, 

w tym przedstawicieli: podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii 

społecznej , lokalnego biznesu, instytucji rynku pracy oraz integracji i pomocy społecznej.  
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 2. 10-11.03.2012 r. FLOP objął patronat merytoryczny I Lubelskich Targów Instytucji Sektora 

Ekonomii Społecznej w Lublinie.  

3. 06.06.2012 r. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS wspólnie z  FLOP 

zorganizowali w Lublinie spotkanie informacyjne dotyczące innowacyjnego projektu 

„Modelowy system na rzecz integracji społecznej”.  

4. 28.11.2012 r. FLOP współpracował z konsorcjum (Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata 

Alberta, KUL i Lubelski Ośrodek Samopomocy) w przygotowaniu konferencji „Ekonomia 

Społeczna - za czy przeciw?” w Lublinie. 

5. Przedstawiciel FLOP – Wojciech Dec, uczestniczył w pracach Zespołu Ekspertów ds. 

wdrażania i promocji ekonomii społecznej województwa lubelskiego przy ROPS w  Lublinie. 

Głównym celem Zespołu Ekspertów jest przygotowanie wieloletniego planu działań na rzecz 

promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 

społecznej i jej otoczenia w regionie lubelskim.  

 

e) PROMOCJA I INFORMACJA 

 

1. W 2012 r. FLOP przebudował stronę internetową  www.flop.lublin.pl. Dopasowano ją do 

obecnych standardów przez co stała się bardziej czytelna, prostsza w obsłudze oraz 

przejrzysta. FLOP założył profil na Facebooku www.facebook.com/flop.lublin 

2. W 2012 r. w ramach Punktu Informacyjno - Promocyjnego prowadzonego przez ROEFS w 

Lublinie przy FLOP udzielono informacji: 

 bezpośrednio – 92 os.,  

 e-mailowo – 65 os.,  

 telefonicznie – 202 os. 

Rozesłano 35 newsletterów.  Zorganizowano także 2 dni otwarte ROEFS w Lublinie, podczas 

których prowadzono akcje promocyjną oraz informacyjną dotyczącą EFS i działań 

podejmowanych przez Ośrodek. Odbyło się także 6 spotkań informacyjnych dotyczących EFS.  

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

W 2012 r. FLOP realizował następujące projekty: 

 

a) „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie” 
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Celem ogólnym Ośrodka jest kreowanie rozwoju lokalnego w podregionie lubelskim ze 

szczególnym uwzględnieniem powiatów/grup docelowych, które wymagają intensywniejszego 

wsparcia ze względu na niską jakość kapitału społecznego oraz niewielką ilość realizowanych 

projektów z obszaru EFS.  

 

Cele szczegółowe:  

 wzrost umiejętności z zakresu przygotowania wysokiej jakości projektów i wniosków 

aplikacyjnych będących odpowiedzią na istotne problemy;  

 wzrost umiejętności z zakresu realizacji i zarządzania projektami EFS;  

 wzrost umiejętności nawiązywania partnerstw nastawionych na rozwój regionu;  

 podniesienie poziomu wiedzy z zakresu EFS.  

Grupę docelową stanowią potencjalni projektodawcy EFS z siedzibą/oddziałem na obszarze 10 

(powiaty: lubelski i miasto Lublin, świdnicki, lubartowski, łęczyński, kraśnicki, opolski, janowski, 

rycki, puławski) oraz projektodawcy z siedzibą w innym regionie planujący realizację projektu 

na w/w obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem grup priorytetowych.  

 

Koncepcja działalności Ośrodka opiera się na połączeniu: wielokanałowej i sprofilowanej pod 

kątem typu klientów informacji o usługach;  

 precyzyjnej diagnozie potrzeb klientów i kierowaniu ich na jedną, bądź kilka odpowiednich 

usług (w zależności od potrzeb klienta);  

 skutecznym wsparciu doradczym, szkoleniowym i animacyjnym w trakcie całego procesu 

przygotowywania wniosku, jego realizacji bądź w trakcie tworzenia partnerstwa;  

 monitoringu prowadzonych przez klienta działań w zakresie EFS.  

 

Okres realizacji: 01.12.2008 r. – 31.12.2014 r. (realizacja projektu była przedłużana aneksami) .  

Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 10.1 

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

W 2012 r. rozliczono 435.000 PLN.  

 

b) „Kobieta Aktywna w Środowisku Lokalnym” 

 

Projekt realizowany na terenie powiatów: parczewski, lubartowski, lubelski ziemski.  
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 Wsparciem w projekcie objęto 60 kobiet w zakresie:  

 21 godz. /osoba indywidualnego poradnictwa psychologiczno-zawodowego,  

 10 dni warsztatów kompetencji społecznych,  

 10 dni grupowego poradnictwa zawodowego,  

 6 miesięczne praktyki zawodowe.  

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2010 r. - 31.01.2012 r.  

Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII. 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 

sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Kwota dofinansowania projektu w wysokości: 1.425.532,77 PLN  

W 2012 r. rozliczono 35.760,98 PLN 

 

c) „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” 

Projekt jest realizowany w partnerstwie: 

Lider Projektu – FLOP 

Partner Projektu 1 - Fundacja Współpracy Regionalnej „EUROPROGRES” 

Partner Projektu 2 - EUROSOZIAL e. V., Paritätischer Verein für deutsch-polnische und 

europäische Zusammenarbeit 

 

Celem ogólnym projektu jest wzrost aktywizacji i partycypacji obywatelskiej mieszkańców i ich 

organizacji w 27 dzielnicach m. Lublina, jako istotnego czynnika podnoszenia jakości 

i skuteczności działań w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. 

 

Cele szczegółowe: 

 wzrost integracji i konsolidacji działań środowisk lubelskich NGOs na rzecz rozwoju 

lokalnych inicjatyw społecznych 

 rozwój komunikacji przestrzennej ukierunkowanej na wzrost partycypacji oraz aktywności 

jednostek i grup społecznych w życiu publicznym 

 rozwój edukacji społecznej ukierunkowanej na wzrost kompetencji liderów społecznych w 

zakresie partycypacji obywatelskiej i wolontariatu 
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  wzrost świadomości przedstawicieli NGOs i mieszkańców dzielnic m. Lublina w zakresie 

praw obywatelskich 

 wzrost wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami organizacji społecznych 

z Niemiec w zakresie mobilizowania aktywności obywatelskiej 

 

Grupę docelową projektu stanowią przedstawiciele społeczności lokalnych z 27 dzielnic 

miejskich Lublina reprezentowanych przez: 

 organizacje pozarządowe 

 członków Rad Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin 

 Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin  

 mieszkańców dzielnic 

 

Projekt zakłada wsparcie rozwoju Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych 

będącego otwartym forum społecznym, służącym aktywizacji i partycypacji obywatelskiej 

społeczności lokalnych działających na rzecz mieszkańców Lublina, w tym prowadzenie 

Sekretariatu i organizacje spotkań plenarnych 

W projekcie zaplanowano 5 debat tematycznych „Kawiarenki Obywatelskie” z udziałem 

przedstawicieli społeczności lokalnych z 27 dzielnic miejskich Lublina. 

 

Zostaną utworzone i prowadzone mobilne punkty doradczo-konsultacyjne dla mieszkańców 

i ich organizacji w 27 dzielnicach Lublina. Porady obywatelskie (indywidualne/grupowe) będą 

świadczone w wymiarze śr. 6 godz./NGOs i 3 godz./osobę fizyczna. 

Projekt zakłada realizacje cyklu szkoleń podnoszących kompetencje:  

 liderów lubelskich organizacji pozarządowych,  

 członków Rad Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin  

 Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin  

Program szkolenia (40 godz.) 

M1. Warsztaty animujące aktywność i partycypacje obywatelska 

M2. Techniki partycypacji społecznej (dostęp do informacji publicznej, konsultacje, debaty, 

referenda, petycje itp.) 

M3. Jak skuteczne realizować inicjatywy lokalne – krok po kroku 

M4. Praca z wolontariuszami 

M5. Zasady współpracy międzysektorowej i budowania partnerstw lokalnych 
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Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 31.05.2014 r. 

Dofinansowanie projektu z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko - 

Polskiego Programu Współpracy. 

Kwota dofinansowania projektu w wysokości:  539.784,00 PLN  

W 2012 r. rozliczono 10.534,00 PLN  

 

d) „Akademia Aktywności Młodego Obywatela”  

 

Projekt realizowany przez Fundację Dla Jedności w partnerstwie z FLOP na terenie miasta 

Lublin mający na celu wsparcie edukacji obywatelskiej. Wsparciem w projekcie objętych będzie 

90 studentów i 90 licealistów z lubelskich liceów i uczelni wyższych.  

 

Działania w projekcie: przeprowadzenie 576 godzin warsztatów służących rozwojowi postaw 

obywatelskich młodzieży, w tym służące rozwojowi samorządności uczniowskiej i angażowaniu 

młodzieży na rzecz środowiska lokalnego. 

 

Zakres obowiązków  FLOP w projekcie: 

 przekazanie dobrych praktyk dotyczących współpracy NGOs, 

 pomoc merytoryczna przy realizacji działań, 

 pomoc przy prowadzeniu rekrutacji i organizacji warsztatów, 

 udostępnienie pomieszczeń na biuro projektu,  

 wniesienie wkładu własnego w części finansowej określonej we wniosku o dofinansowanie 

4.050 PLN. 

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 r. – 31.08.2013 r.  

Dofinansowanie projektu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach priorytetu 

I Fundusz Dla Organizacji Pozarządowych  

Kwota dofinansowania projektu w wysokości: 149.932 PLN   
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 e)  „Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

z niepełnosprawnościami” 

 

Projekt realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS we 

współpracy z FLOP. 

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które zainteresowane są powrotem bądź 

wejściem na otwarty rynek pracy. W realizacji celu będą ich wspomagać profesjonalni specjaliści 

- doradca zawodowy, pośrednik pracy i psycholog, zatrudnieni w ramach projektu w 

Regionalnych Biurach Doradztwa i Kariery. 

 

Dzięki utworzonym miejscom świadczenia specjalistycznych usług wsparcia i doradztwa, osoby 

niepełnosprawne będą mogły korzystać ze wsparcia kadry posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności 

w aspekcie ich funkcjonowania na rynku pracy. Uzupełnieniem usług świadczonych 

bezpośrednio w biurach są konsultacje drogą telefoniczną i e-mailową. Poprzez opracowanie 

zindywidualizowanego planu drogi życiowej i zawodowej dla beneficjentów działania 

zatrudnionych w biurach specjalistów będą zmierzały w kierunku aktywizacji osób 

z niepełnosprawnością do znalezienia zatrudnienia.  

Regionalne Biura Doradztwa i Kariery działają w województwach lubuskim, małopolskim, 

lubelskim, łódzkim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim; wśród nich znajdą się trzy 

Biura Regionalne DiK, w których od lat realizowane są działania na rzecz wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami - biura w Krakowie, Olsztynie i Zielonej Górze; oraz trzy nowo 

powołane Biura w Łodzi, Szczecinie i Lublinie.  

Za skoordynowane działań wszystkich sześciu Biur Regionalnych oraz utrzymywanie 

założonych standardów pracy odpowiadać będzie Biuro Zarządzające w Warszawie.  

Przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia tematyczne mające na celu podniesienie 

kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych. Tematyka kursów będzie uzależniona od 

zapotrzebowania w danym regionie. Mogą to być kursy z zakresu obsługi komputera, sprzętu 

biurowego, ale także na opiekuna osoby starszej itp.  

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. – 31.03.2013 r.  

Projekt jest współfinansowany przez PFRON. 
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 Wysokość kosztów kwalifikowanych: 612.200 PLN 

 

3) Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

Nie dotyczy. 

 

5) Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 

 

Lublin dn. 10.01.2012r. 
UCHWAŁA NR 1/2012 Z DNIA 10.01.2012r. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu w 

dniu 10 stycznia 2012 roku postanowił wykluczyć z grona członków  Chełmskie Stowarzyszenie 

Na rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych ze środowiskiem „O GODNE ŻYCIE”. 

Przyczyną wykluczenia było nieuregulowanie składek członkowskich.  

 

 

Lublin dn. 01.03.2012r. 

UCHWAŁA NR 2/2012 Z DNIA 01.03.2012r. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu w 

dniu 1 marca 2012 roku przyjął w poczet członków następujące organizacje: 

1. Bractwo im. św. Brata Alberta 

2. Stowarzyszenie Kreatywnego Rozwoju 

3. Lubelskie Stowarzyszenie „Równe Szanse”  

4. Fundację Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”. 

 

 

Lublin dn. 26.03.2012r. 

UCHWAŁA NR 3/2012 Z DNIA 26.03.2012r. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu w 

dniu 26 marca 2012 roku na podstawie protokołu Walnego Zebrania Członków ZS FLOP 

zatwierdził bilans za rok 2011 oraz sprawozdanie merytoryczne za rok 2011. 
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Lublin dn. 17.05.2012r. 

UCHWAŁA NR 4/2012 Z DNIA 17.05.2012r. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu w 

dniu 17 maja 2012 roku udzielił upoważnienia Pani Marii Wawer do reprezentowania ZS FLOP 

podczas Walnego Zebrania WRZOS w dn. 22.05.2012r.  

 

Lublin dn. 12.07.2012r. 

UCHWAŁA NR 5/2012 Z DNIA 12.07.2012r. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu w 

dniu 12 lipca 2012 roku o umorzeniu składek Stowarzyszeniu Ochrony i Pomocy Rodzinie 

Alkoholowej SOPRA . 

 

Lublin dn. 18.10.2012r. 

UCHWAŁA NR 6/2012 Z DNIA 18.10.2012r. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu w 

dniu 18 października 2012 roku podjęło decyzję o podjęciu działalności odpłatnej pożytku 

publicznego polegającej na podnajmie części lokalu na ul. Krakowskie Przedmieście 53 od dn. 

01.11.2012 do 03.03.2013r. 

 
 
 

 

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 gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach 

celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono 

działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.  

 

Przychody uzyskane z tytułu realizowanych umów:  439.284,80 PLN 

Składki członkowskie: 1.730,00 PLN 

Darowizny osób fizycznych: 2.555,40 PLN w tym wpływ z 1% wyniósł: 105,40 PLN 
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 Otrzymane środki z darowizn zostały przekazane na realizację celów statutowych 

stowarzyszenia. 

Pozostałe przychody z działalności statutowej, ogólne: 5.641,99 PLN 

Przychody z dotacji na zakup środków trwałych do wysokości amortyzacji: 5.715,92 PLN 

 

6)Informacja o poniesionych kosztach na:  

a) realizację celów statutowych 

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 

439.357,80 PLN 

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego:       1.710,26 

PLN 

 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.): 35.798,86 PLN w tym: 

 zużycie materiałów i energii: 3.531,04 PLN 

 usługi obce: 13.374,58 PLN 

 podatki i opłaty: 80,00 PLN 

 wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne: 10.981,36 PLN 

 amortyzacja: 5.865,98 PLN 

 pozostałe koszty administracyjne: 1.965,90 PLN 

 

c) działalność gospodarczą: 

 Nie dotyczy.  

 

d) pozostałe koszty: 

Brak. 

 

7)Dane o:  

a) liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

ZS FLOP nie prowadzi działalności gospodarczej. 

W ramach działalności statutowej były zatrudnione na umowę o pracę osoby na następujących 

stanowiskach:  

 koordynator (1 osób) 
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  kierownik (1 osoba) 

 doradca/animator (3 osoby) 

 specjalista ds. finansowych (1 osoba) 

 dyrektor biura (1 osoba) 

 

b) łącznej kwocie wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 

całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

 

Wynagrodzenia w 2012 r. z tytułu umów o prace wyniosło: 191.922,10 PLN  

FLOP nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym 

wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 

i inne świadczenia 

Nie dotyczy.  

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów z zlecenia, umów o dzieło 

Wydatki w 2012 r. z tytułu: 

 umów zlecenia: 60.994,64 PLN  

 umowy o dzieło: 560,00 PLN   

 stypendia: 23.624,00 PLN 

 

e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz 

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek 

Nie dotyczy 

 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

BRE Bank 16 1140 1094 0000 3254 0000 1001 

Kwota środków na rachunkach bankowych: 223.565,27 PLN 

Środki w kasie: 547,03 PLN 



   
 

 

18 | S t r o n a  
 

Związek Stowarzyszeń  

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

20-076  Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53  

tel./fax.: 81 534 70 04 

biuro@flop.lublin.pl, www.flop.lublin.pl  

 

  

  

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 

W 2012 r. nie nabyto środków trwałych 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych do celów statystycznych 

Wartość aktywów: 238.451,25 PLN  

 rzeczowe aktywa trwałe: 5.000,20 PLN  

 należności krótkoterminowe: 8.703,13 PLN 

 środki pieniężne: 224.112,30 PLN  

 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 635,62 PLN 

 

Wartość pasywów: 238.451,25 PLN  

 fundusz statutowy: 20.000,00 PLN  

 nadwyżka kosztów nad przychodami: – 20.741,28 PLN 

 pożyczki: 15.000,00 PLN 

 inne zobowiązywania krótkoterminowe: 21.971,07 PLN 

 inne rozliczenia międzyokresowe przychodów: 217.221,46 PLN 

 

8)Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe 

i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz 

o wyniku finansowym tej działalności.  

Nie dotyczy.  

9)Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 

a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
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FLOP składa do końca stycznia deklarację PIT – 4r za rok poprzedni do I Urzędu Skarbowego w 

Lublinie. Jest zwolniony z comiesięcznych deklaracji CIT – 2 na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Członków do 

31 marca roku bieżącego składa deklarację CIT – 8 z działalności za rok poprzedni.  

 

10)Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była prowadzona w stowarzyszeniu 

kontrola, a jeśli była – to jej wyniki.  

 

W 2012 r. odbyła się kontrola ROEFS w Lublinie. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w 

zakresie objętym kontrolą. 

  

 

 

 

 

 

 

 


