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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

§ 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 (imię i nazwisko według aktualnego wpisu 
w rejestrze sądowym 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 r. 

nr KRS 0000009613  

nr REGON 431238297 

Skład Zarządu: 

- prezes – Jolanta Bodo, zam. ul. Bazylianówka 75/1, 20-144 Lublin, 

- wiceprezes członek Prezydium – Małgorzata Wójcik, zam. ul. Bolesława Śmiałego 

7/37, 20-031 Lublin 

- wiceprezes członek Prezydium – Wojciech Dec, zam. ul. Sekutowicza 25/25, 

20-152 Lublin 

- członek Zarządu – Jolanta Masłowska, zam. ul. Dolna P. Marii 19, Lublin, 

- członek Zarządu – Marcin Sułek, zam. Al.. Racławickie 31/20, 20-049 Lublin, 

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

Obecny skład Zarządu został wybrany podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 

18.11.2008 r. Zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym została wprowadzona z dniem 

26.11.2008 r. (informacja pisemna z KRS dotarła do Forum w dniu 03.12.2008 r.). 

Cele statutowe: 

Forum realizuje swój cel i zadania poprzez: 

a) opracowywanie krótkoterminowych i długoterminowych programów wspólnego 

działania,  
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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,  

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, 

W okresie od stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku były realizowane 

następujące projekty: 

- “Razem. ROSzEFS Lublin”. Projekt realizowany w ramach Schematu 3.2B Pomoc 

Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego  Rozwój Zasobów Ludzkich 

W tej edycji Ośrodek funkcjonował od 1 lutego 2007 roku do 15 sierpnia 2008 roku. 

Ośrodek działał na obszarze 9 powiatów: 

- lubelskiego i miasta Lublin 

- janowskiego 

- kraśnickiego 

- łęczyńskiego 

- łukowskiego 

- opolskiego 

- puławskiego 

- ryckiego 

- świdnickiego 
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Regionalny Ośrodek EFS spełnia kilka funkcji, pomagając nie tylko podmiotom 

(projektodawcom), które dopiero chcą skorzystać z wsparcia EFS, ale także tym, 

którzy otrzymali już dotację. Ośrodek: 

- promuje wiedzę o możliwościach związanych z działalnością EFS wśród instytucji 

regionalnych; - pogłębiają wiedzę dotyczącą sposobów rozwiązywania problemów 

rynku pracy; 

- organizuje szkolenia dla projektodawców z zakresu informacji i promocji EFS; 

- przekazuje wiedzę o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych  

i finansowych EFS; 

- pomaga w przygotowaniu wniosków o dotację (dbając, by zachowane były wszystkie 

formalno-prawne uwarunkowania konkretnego projektu w świetle zmieniających się 

przepisów prawnych i dokumentów programowych); 

- wspiera rozwój lokalny, a także rozwój partnerstwa na szczeblu lokalnym  

i regionalnym; 

- pomaga diagnozować problemy na lokalnym/regionalnym rynku pracy i dostosować 

działania, tak aby skutecznie przeciwdziałać tym problemom.  

Czas realizacji w roku 2008 - 01.01.2008 r. – 15.08.2008 r. 

Kwota dofinansowania 346 416,18 PLN. 
 
- „Otwieram Oczy na EFS” 

Projekt „Otwieram Oczy na EFS” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, 

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 

„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. 

Okres realizacji projektu: 1 października 2008 r. – 30 czerwca 2009 r.  

Głównym celem projektu jest dostosowanie umiejętności kadry organizacji 

pozarządowych z zakresu EFS do potrzeb samych organizacji. Projekt jest efektem 

doświadczeń zgromadzonych przez FLOP podczas realizacji trzech edycji Regionalnego 

Ośrodka EFS w Lublinie.    
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Projekt zakłada ponadto: 

 przekazanie wiedzy o możliwościach wsparcia z EFS;  

 rozwój kompetencji do przygotowywania i realizacji dobrych projektów 

społecznych; 

 rozwinięcie umiejętności wdrażania/zarządzania projektem społecznym  

z uwzględnieniem wszystkich aspektów jego realizacji od przygotowania do 

zarządzania dla organizacji bez doświadczeń projektowych oraz realizujących 

projekty;  

 wsparcie szkoleniowe w zakresie zagadnień prawnych związanych z projektami 

w ramach EFS wzrost świadomości partnerskiego podejścia w rozwiązywaniu 

problemów społecznych; 

 nabycie umiejętności myślenia strategicznego i projektowego. 

 

Grupą docelową jest 60 osób powyżej 18 roku życia pracujących w sektorze 

organizacji pozarządowych, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub na 

podstawie umów cywilno-prawnych zamieszkujących powiaty: kraśnicki, opolski, 

puławski, rycki, parczewski, Łęczyński, lubartowski i świdnicki, które z własnej 

inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

kwalifikacji i umiejętności. 

Uczestnicy projektu skorzystają z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-warsztatowego.  

1. Szkolenie „EFS – funduszem dla NGO”  

3-dniowe szkolenie w wymiarze 24 godzin lekcyjnych. Szkolenie prezentujące 

możliwości korzystania z EFS, które dostarczy uczestnikom wiedzę niezbędną do 

efektywnego udziału w warsztatach.   

Warsztaty „Od pomysłu do projektu – od projektu do wniosku”  

4 dwudniowe warsztaty w wymiarze 40 godzin lekcyjnych. Warsztaty mające na celu 

przygotowanie krok po kroku projektu w ramach EFS. 

Szkolenia i warsztaty odbywają się poza godzinami pracy w weekendy i/lub piątkowe 

popołudnia w miastach powiatowych objętych wsparciem.  
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W 2008 r. zrealizowano 24 godziny dydaktyczne szkolenia "EFS funduszem dla NGO", 

w którym udział wzięło 20 osób spełniających kryteria rekrutacji (1 grupa  

20-osobowa). Szkolenie zostało zorganizowane w Świdniku. Zrealizowano ponadto  

80 godzin dydaktycznych warsztatów "Od pomysłu do projektu, od projektu do 

wniosku" również w Świdniku. W warsztatach udział wzięło 20 osób (2 grupy  

10-osobowe), które uczestniczyły wcześniej w szkoleniu "EFS funduszem dla NGO".  

Kolejne szkolenia oraz warsztaty planowane są w 2009 r. Wsparciem zostanie objęte 

jeszcze 40 osób. 

 

- „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie”. Projekt 

finansowany w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.  Umowa ramowa podpisana została na okres od 01.12.2008 r. do 

31.12.2010 r. 

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. 
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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. 

Czas realizacji 01.12.2008 r. – 31.12.2008 r. 

Kwota dofinansowania 45 000,00 PLN (w grudniu 2008 r., 540 000,00 w roku 2009). 

 
- Partnerstwo z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA  przy 

realizacji projektu „Społeczność w szkole. Szkoła w społeczności” w ramach 

Priorytetu 2, Działania 2.1, schemat a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich 2004-2006. 

Projekt stanowił kompleksowe wsparcie dla szkół wiejskich z województwa 

lubelskiego w opracowaniu i wdrożeniu własnych programów rozwojowych 

skierowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Dofinansowanie i pomoc 

we wdrażaniu tych programów otrzymało 60 szkół. 

Kwota dofinansowania: 90 550,00 PLN  (całość dofinansowania: 3 957 608,00 PLN) 

Czas realizacji: 01.01.2007 r. - 31.03.2008 r. 

 
- "Budowa niemiecko - polsko - białoruskich sieci ośrodków samopomocy dla ludzi 
niepełnosprawnych” 
 
Projekt realizowany przez FLOP w latach 2007 – 2008, w partnerstwie z:  Białoruską 

Asocjacją Pracowników Socjalnych i Niemieckim Parytetowym Związkiem Organizacji 

Socjalnych – Kraju Związkowego, finansowany ze środków niemieckiej Fundacji Akcja 

Człowiek. 

Beneficjentem projektu były osoby niepełnosprawne i ich bliscy z trzech białoruskich 

miast: Dzierżyńsk, Soligorski i Vilejka, z różnym rodzajem  niepełnosprawności.  
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Ich partnerami były osoby niepełnosprawne, grupy samopomocowe i organizacje  

z trzech miast województwa lubelskiego; Janowa Lubelskiego, Łęcznej i Dęblina.  

Projekt przewidywał następujące cele:  

 tworzenie sieci Centrów Samopomocy w Polsce i na Białorusi przy współudziale 

Parytetu Bawarii; 

 poprawa sytuacji socjalnej i partycypacji społecznej grupy docelowej projektu 

w trzech białoruskich miejscowościach: Soligorsku, Vilejce i Dzierżyńsku; 

 tworzenie kooperacji pomiędzy stroną polską i białoruską w ramach wspierania 

samopomocy w Polsce i na Białorusi. 

Etapy projektu: 

1) Konferencje otwierające projekt na Białorusi: Dzierżyńsk, Vilejka, Sologorsk; 

II połowa 2007r.  

2) Ewaluacja realizacji projektu:     

 spotkanie ewaluacyjne w Soligorsku: X.2007 r.; 

  uczestnictwo w konferencji ewaluacyjnej w Mińsku: XI 2007 r.; 

 sprawozdanie i kontrola projektu w Polsce; 

 spotkanie stron niemieckiej i polskiej w Krakowie: I. 2008 r.; 

 Regularne spotkania koordynatorów w siedzibie FLOP w Lublinie; 

 sieciowanie aktywności samopomocy w miastach białoruskich przy 

współudziale Polskich Centrów Samopomocy i Parytetu Bawarii; 

3) Konferencja podsumowująca projekt w Mińsku :V.2008 r.; 

4) Wizyta studyjna przedstawicieli partnera białoruskiego na Lubelszczyźnie: 

VI. 2008 r.; 

5) Seminarium podsumowujące projekt w Lublinie: VII.2008 r. 
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Założenia, które zostały osiągnięte w ramach realizacji projektu: 

 

 wniesienie praktycznych doświadczeń z Polski, 

 uczestniczenie w imprezach i wydarzeniach w ramach projektu, 

 komunikacja mailowa i telefoniczna, 

 powstanie dziewięciu grup samopomocowych na Białorusi: po trzy w każdym  

z miast partnerskich; utworzenie ponadlokalnej sieci grup samopomocowych 

w celu wymiany informacji, dobrych praktyk celem wspierania integracji 

społecznej, 

 stworzenie trzech ofert doradczych na rzecz integracji zawodowej i społecznej 

w celu wspierania grup samopomocy w trzech białoruskich miejscach projektu.  

 stworzenie sieci polskich i białoruskich Centrów Samopomocy oraz struktur 

wspierania samopomocy Bawarii: trwała wymiana doświadczeń i wspieranie 

rozwoju samopomocy na Białorusi z włączeniem grupy roboczej projektu i po 

zakończeniu projektu biura FLOP i BASW, 

 utworzenie publikacji porównawczej, w językach: niemieckim, polskim  

i białoruskim, jako materiał roboczy dla dalszego rozwoju aktywności 

samopomocy w Polsce i na Białorusi. Autor: dr Wiktor Owsiak, Katolicki 
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Uniwersytet Lubelski, Tytuł publikacji: Samopomoc jako element rozwoju 

społecznego. Studium porównawcze. 

 

§ 3 

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

 

Nie dotyczy. 

§ 4 

Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 

 

W załączniku. 

§ 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 powadzono działalność 
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu 
osiągnięty z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 

 

Przychody uzyskane z tytułu realizowanych umów – 545 666,22 PLN 

Składki członkowskie – 1 420,00 PLN 

Darowizny osób fizycznych – 11 256,00 PLN 

Pozostałe przychody działalności statutowej, ogólne – 4 098,56 PLN 

Przychody z dotacji na zakup środków trwałych do wysokości amortyzacji – 

25 930,96 PLN 

§ 6 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych, 

Koszty z tytułu realizowanych umów – 545 666,22 PLN 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) – 48 169,35 PLN 

w tym: 
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- zużycie materiałów i energii – 2 607,55 PLN 

- usługi obce – 10 149,83 PLN 

- podatki i opłaty – 2 445,08 PLN 

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne – 2 994,09 PLN 

- amortyzacja – 24 951,00 PLN 

- pozostałe koszty administracyjne – 5 021,80 PLN 

 

c) działalność gospodarczą, 

Nie dotyczy. 

 

d) pozostałe koszty, 

Brak. 

§ 7 

Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej, 

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych nie prowadzi 

działalności gospodarczej. 

 

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

następujących stanowiskach: 

- koordynatorzy (5 osób), 

- specjalista ds. kontaktów zewnętrznych i informacji (1 osoba), 

- doradca/animator (3 osoby), 

- księgowa (1 osoba)  

 

b) łącznej kwocie wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej, 
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- koordynatorzy (5 osób) – 105 969,28 PLN 

- doradca/animator (3 osoby) – 108 632,44 PLN 

- specjalista ds. kontaktów zewnętrznych i informacji (1 osoba) -  20 496,53 PLN 

- księgowa (1 osoba) – 19 148,90 PLN 

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 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 zlecenia, 

 

Wydatki w 2008 r. z tytułu umów zlecenia 70 148,04 PLN, umowy o dzieło 

9 097,50 PLN 

 

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, 

 

Bank PKO S.A IV Oddział Lublin, ul. Chopina 26, kwota środków na rachunkach 

bankowych 13 607,53 PLN. 

Środki w kasie 5,00 PLN 
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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, 

 

- szafa 1 200,00 PLN 

- 2 laptopy 6 999,99 PLN 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych do celów statystycznych, 

 

Wartość aktywów – 81 495,96 w tym: 

- rzeczowe aktywa trwałe 46 569,74 PLN, 

- należności krótkoterminowe 20 693,66 PLN, 

- środki pieniężne 13 612,53 PLN 

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 620,03PLN 

 

Wartość pasywów – 81 495,96 PLN: 

- fundusz statutowy 17 164,84 PLN 

- nadwyżka kosztów nad przychodami – 6 526,48 PLN, 

- pożyczki – 15 000,00 PLN, 

- inne zobowiązania krótkoterminowe 2 962,56  PLN, 

- inne rozliczenia międzyokresowe przychodów 52 895,04 PLN. 

 

§ 8 



Sprawozdanie merytoryczne z działalności FLOP  w 2008 r. 
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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 z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych składa 

comiesięczne deklaracje PIT – 4 oraz VAT -  7 do I Urzędu Skarbowego w Lublinie. Jest 

zwolniony ze składania 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. 

 

Nie dotyczy 


