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                   Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

za 2014 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 kwietnia 2001 

nr KRS 0000009613 

nr REGON 431238297 

 

Skład Zarządu: 

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

2) Wiceprezes – Ewelina Jocek, zam. ul. Lotnicza 4/5, 20-322 Lublin  

3) Wiceprezes – Piotr Marzęda, zam. ul. Przyjaźni 14/6, 20-314 Lublin 

4) Członek Zarządu – Jolanta Bodo, zam. ul. Bazylianówka 75/1, 20-144 Lublin  

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

6) Członek Zarządu Krzysztof Jakubowski, zam. Sowia 2/6, 20-323 Lublin 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

1) Przewodnicząca - Maria Wawer  

2) Członek Komisji Rewizyjnej - Aneta Sapuła - Kołodziejczyk 

3) Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Nakonieczny 

 

Obecny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej został wybrany przez Walne Zebranie Członków 

w dn. 21 marca 2014 r.  
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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, 

h) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

i) promocję i organizację wolontariatu, 

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

członków Forum oraz inne organizacje pozarządowe. 
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Misja FLOP: 

Utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na obszarze 

województwa lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć. 

 

Wizja FLOP do 2020 r.: 

Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ - stanowimy wiodącą ponadbranżową regionalną federację organizacji 

pozarządowych na Lubelszczyźnie do której warto należeć. W swoich działaniach kierujemy się 

wartościami sektora pozarządowego, jesteśmy silnym i wiarygodnym partnerem społecznym 

dla administracji publicznej oraz atrakcyjnym pracodawcą na lubelskim rynku pracy. 

 

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 51 organizacji pozarządowych z Lublina i Lubelszczyzny (stan z 31 

grudnia 2014 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.  

 

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest jednym z pierwszych porozumień 

regionalnych organizacji pozarządowych w Polsce.  Idea powołania FLOP została 

zapoczątkowana przez grupę lubelskich organizacji pozarządowych w dn. 2-3 maja 1995 

r. podczas Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Lublinie (FIP). W dn. 28 listopada 

1996 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie przedstawiciele 23 lubelskich organizacji 

pozarządowych podpisali "Umowę o współpracy w ramach Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych" 

 

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 Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie 

numer 0000009613.  

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

 

W dn. 19 grudnia 2013 r. przyjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków FLOP 

„Strategię Rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

na lata 2014-2020”, która zakłada następujące cele: 

 

mailto:biuro@flop.lublin.pl
http://www.flop.lublin.pl/


Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 
 

ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin  
tel./fax: 081 534 70 04 

e-mail: biuro@flop.lublin.pl 
www.flop.lublin.pl 

 

KRS: 0000009613; NIP: 712-25-96-144 

  

4 
 

Cel strategiczny 1:  

AKTYWNA LUBELSZCZYZNA - zdobycie i utrzymanie pozycji lidera wśród federacji organizacji 

pozarządowych w Lublinie i na Lubelszczyźnie poprzez: 

1. Wzmocnienie potencjału działań FLOP, jako organizacji parasolowej NGOs. 

2. Podniesienie poziomu jakości oferty skierowanej do NGOs i organizacji członkowskich   

FLOP. 

3. Zbudowanie silnej marki FLOP oraz pozytywnego wizerunku wokół organizacji 

członkowskich FLOP. 

4. Wzmocnienie wszechstronnego rozwoju aktywności społecznej obywateli i ich 

organizacji. 

5. Wzmocnienie procesu federalizacji NGOs na poziomie lokalnym i regionalnym. 

 

Cel strategiczny 2:  

FORUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO – wzmocnienie roli FLOP w procesie kształtowania 

polityk publicznych w regionie i w kraju poprzez: 

1. Wzmocnienie roli FLOP w budowaniu mechanizmów monitoringu i rzecznictwa 

interesów trzeciego sektora. 

2. Wzmocnienie roli FLOP w diagnozowaniu aktywności społeczeństwa obywatelskiego. 

3. Wzmocnienie roli FLOP w kreowaniu rozwoju  dialogu obywatelskiego i partycypacji 

obywatelskiej. 

 

Cel strategiczny 3:  

PARTNERSTWO BUDUJE POMOSTY – wzmocnienie pozycji FLOP, jako silnego i wiarygodnego 

partnera społecznego poprzez: 

1. Wzmocnienie roli FLOP w rozwoju współpracy międzysektorowej 

2. Wzmocnienie współpracy FLOP z partnerami krajowymi na poziomach: lokalnym, 

regionalnym i ogólnopolskim. 

3. Wzmocnienie współpracy FLOP z partnerami zagranicznymi. 

 

Cel strategiczny 4:  

EKONOMIZACJA TRZECIEGO SEKTORA – wzmocnienie roli FLOP w rozwoju zatrudnienia w 

sektorze pozarządowym i w przedsiębiorczości społecznej poprzez: 

1. Stworzenie stabilizacji finansowej FLOP. 

2. Promowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej na terytorium odpowiedzialnym 

społecznie. 

3. Promowanie i wspieranie działań na rzecz włączania osób z grup zagrożonych 

wykluczeniem do aktywności w życiu społecznym i zawodowym. 

4. Promowanie i wspieranie działań na rzecz zatrudnienia w sektorze pozarządowym. 

 

FLOP dysponuje dwoma biurami w centrum Lublina: 

1) Biuro przy Al. Racławickich 22  -  94,77 m2 (do 31 grudnia 2014 r. Siedziba Regionalnego 

Ośrodka EFS w Lublinie). 

2) Biuro FLOP przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 - 33,00 m2. 
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Biura są w pełni wyposażone w sprzęt komputerowy i biurowy. Do dyspozycji jest również 

samochód służbowy. Sekretariat FLOP prowadzi Dyrektor biura. 

 

W 2014 r. odbyło się 11 protokołowanych zebrań Zarządu FLOP w dniach: 

1) 16.01.2014 r. 

2) 13.02.2014 r. 

3) 13.03.2014 r. 

4) 21.03.2014 r. 

5) 29.04.2014 r. 

6) 27.05.2014 r. 

7) 08.07.2014 r. 

8) 02.09.2014 r. 

9) 16.10.2014 r. 

10) 27.11.2014 r. 

11) 11.12.2014 r. 

 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., na podstawie dokumentów 

zgłoszeniowych Zarząd FLOP przyjął w poczet członków Związku Stowarzyszeń Forum 

Lubelskich Organizacji Pozarządowych następujące organizacje: 

1) Fundacja na rzecz Seniorów Bonum Vitae 

2) Fundacja W Drodze 

3) Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku 

4) Fundacja Centrum Rachunkowości i Innowacji NOVARUM 

5) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich DoKwadratu 

6) Stowarzyszenie Horyzont Plus 

7) Fundacja Szkoły Polskie 

8) Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą 

9) Fundacja „Debitores” 

10) Stowarzyszenie „Jesteśmy Kroplą” 

11) Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”  

12) Polskie Centrum Mediacji Oddział w Lublinie 

13) Fundacja dla Osób po Urazach Neurologicznych BEZ OGRANICZEŃ 

14) Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 

15) Fundacja im. Kazimierza Wielkiego 

16) Fundacja Bądź Między Nami 

 

W 2014 r. wykluczono z FLOP następujące organizacje: 

1) Stowarzyszenie FIRST HELP 

2) Stowarzyszenie Kreatywnego Rozwoju 

3) Fundacja Wzajemnego Wsparcia KLUCZ  

4) Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej SOPRA 
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Skład członków FLOP (stan z 31 grudnia 2014 r.): 

1) Fundacja „Między Nami” 

2) Stowarzyszenie Emaus 

3) Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 

4) Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

5) Stowarzyszenie Skaut 

6) Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Tacy Sami” 

7) Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo 

8) Fundacja Fuga Mundi 

9) Stowarzyszenie Na rzecz Eko-Rozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie – Idalin 

10) Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej SOPRA 

11) Lubelski Ośrodek Samopomocy  

12) Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 

13) Lubelskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego  

14) Fundacja “Pomoc Potrzebującym” 

15) Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy “Humanus” 

16) Stowarzyszenie Kijańczyk 

17) Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych "U Źródła" 

18) Fundacja Dla Jedności  

19) Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS 

20) Centrum Wolontariatu w Kraśniku 

21) Fundacja Animacji Lokalnej Fraktal 

22) Fundacja Współpracy Regionalnej „EUROPROGRES”  

23) Fundacja Rozwiń Skrzydła 

24) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Węglin Północny 

25) Polski Klub Ekologiczny - Okręg Środkowo-Wschodni 

26) Lubelskie Stowarzyszenie „Równe Szanse” 

27) Stowarzyszenie Kreatywnego Rozwoju 

28) Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń” 

29) Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta 

30) Lubelski Klub Jeździecki 

31) Stowarzyszenie Obrońców Wąwozów „Zimne Doły” 

32) Fundacja Wolności 

33) Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie 

34) Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna 

35) Brama Wschodu 

36) Lubelskie Ligii Futsalu 

37) Fundacja W Drodze 

38) Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku 

39) Fundacja Centrum Rachunkowości  i Innowacji NOVARUM 

40) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich DoKwadratu 
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41) Stowarzyszenie Horyzont Plus 

42) Fundacja Szkoły Polskie 

43) Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą 

44) Fundacja „Debitores” 

45) Stowarzyszenie „Jesteśmy Kroplą” 

46) Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”  

47) Polskie Centrum Mediacji Oddział w Lublinie 

48) Fundacja dla Osób po Urazach Neurologicznych BEZ OGRANICZEŃ 

49) Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 

50) Fundacja im. Kazimierza Wielkiego 

51) Fundacja Bądź Między Nami 

 

 

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA FLOP W 2014 R.: 

 

a) ROZWÓJ DIALOGU OBYWATELSKIEGO I WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA  

 

1. W 2014 r. FLOP uczestniczył w pracach Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji 

Socjalnych WRZOS z siedzibą w Warszawie. Federacja WRZOS zrzesza regionalne 

porozumienia związków organizacji pozarządowych. Jej głównym celem jest stworzenie 

forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami socjalnymi na terenie całego 

kraju a sektorem administracji publicznej i biznesem. 

2. W 2014 r. FLOP uczestniczył w pracach Regionalnego Panelu Ekspertów i Krajowego Panelu 

Ekspertów przygotowujących wieloletnią Strategię Rozwoju Sektora Obywatelskiego w 

Polsce. W tym zakresie FLOP podpisał porozumienie o współpracy z Siecią Wspierania 

Organizacji Pozarządowych SPLOT w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego 

„Ogólnopolska Debata - III Sektor dla Polski”.  

3. W 2014 FLOP uczestniczył w pracach ogólnopolskiej sieci organizacji pozarządowych 

„Europa Cafe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. „Europa Cafe” 

jest oddolną inicjatywą kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z Polski, które 

uczestniczyły w 2013 r. w trzech edycjach wyjazdów studyjnych do instytucji Unii 

Europejskiej w Brukseli. 

4. W dn.14-15 września 2014 r. FLOP był współgospodarzem sesji tematycznej: „Społeczny – 

obywatelski – publiczny? Czyli o różnych zasadach dialogu – woj. lubelskie” podczas VII 

Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.  

5. Przedstawiciel FLOP – Wojciech Dec, uczestniczył w pracach Regionalnego Forum 

Terytorialnego powołanego przy Marszałku Województwa Lubelskiego. 

6. FLOP posiada 6 reprezentantów w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin  

oraz 3 reprezentantów w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Lubelskiego. 
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7. Przedstawiciel ROEFS w Lublinie przy FLOP – Marcin Giza, uczestniczył w 

pracach Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego, 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.  

8. Przedstawiciel ROEFS w Lublinie przy FLOP – Marcin Giza, uczestniczył w pracach Miejskiej 

Rady Zatrudnienia w Lublinie, który jest organem opiniodawczo-doradczym przy 

Prezydencie Miasta Lublin w sprawach polityki rynku pracy. 

9. FLOP uczestniczył w pracach Grupy roboczej ds. wsparcia przygotowania Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020. 

10. W 2014 r. FLOP we współpracy z Fundacją Wolności i Lubelskim Stowarzyszeniem 

Alzheimerowskim prowadził Sekretariat Techniczny Lubelskiego Porozumienia Organizacji 

Pozarządowych (LPOP).   

11. W 2014 r. FLOP realizował w partnerstwie z Miastem  Lublin projekt „Lubelska Busola – 

wyznaczanie kierunku rozwoju sytemu konsultacji społecznych Gminy Lublin 

z organizacjami pozarządowymi” Podz. 5.4.2 PO KL. Rezultatem projektu jest aplikacja 

mobilna do prowadzenia konsultacji społecznych „Obywatelski Lublin”, której integralną 

częścią jest portal internetowy www.obywatelski.lublin.eu.  

12. W 2014 r. FLOP zorganizował cykl „Kawiarenek Obywatelskich” w Lublinie z udziałem 

przedstawicieli Rad Dzielnic, samorządu miejskiego, organizacji pozarządowych 

i mieszkańców. 

13. W 2014 r. przedstawiciele FLOP uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących 

m.in.: Budżetu Obywatelskiego dla Lublina, inicjatyw społecznych, wyboru przedstawicieli 

organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, 

program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. 

14. W maju 2014 r. FLOP współorganizował z Gminą Lublin II Kongres Organizacji 

Pozarządowych Miasta Lublin, który wybrał 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych 

do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. 

15. W dn. 25-27 czerwca 2014 r. FLOP wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

w Lublinie przygotował i zrealizował Konwent Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne 

Forum Inicjatyw Pozarządowych w Nałęczowie. 

16. W grudniu 2014 r. FLOP podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę o 

przystąpieniu do „Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, 

Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży”. 

 

b) ROZWÓJ EDUKACJI 

 

1. W 2014 r. Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie przy FLOP prowadził szkolenia w zakresie: 

a) Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych w ramach PO KL  
b)   Realizowanie wydatków w projektach finansowanych w ramach POKL  
c)    Zarządzanie Projektami Społecznymi 
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c) ROZWÓJ DORADZTWA I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

 

1. W 2014 r. 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).   

2. W 2014 r. doradcy FLOP udzielili 250 godz. porad obywatelskich 90 mieszkańcom Lublina 

(przedstawicieli organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Lublin ) 

3. W 2014 r. Regionalne Biuro Doradztwa i Kariery przy FLOP udzieliło godz. 1578  doradztwa 

(doradcy zawodowego, pośrednika pracy, konsultacji psychologów) 189 dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

d) ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

 

1. FLOP jest członkiem powołanego 4 marca 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.  

2. W 2014 r. FLOP prowadził Biuro LPnRzRES wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy i 

Bractwem Miłosierdzia im. św. Brata Alberta. 

3. Reprezentanci FLOP uczestniczyli w pracach Zespołu Ekspertów ds. wdrażania i promocji 

ekonomii społecznej województwa lubelskiego przy Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej w Lublinie. 

4. W 2014 r. FLOP prowadził Regionalne Biuro Doradztwa i Kariery w Lublinie dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

 

e) PROMOCJA I INFORMACJA 

 

1. W 2014 r. FLOP prowadził dwie strony internetowe: 

 www.flop.lublin.pl 

 www.forumlublin.eu 

Ponadto FLOP miał swój profil fanpage na Facebooku: www.facebook.com/flop.lublin  

2. W 2014 r. w ramach Punktu Informacyjno-Promocyjnego prowadzonego przez ROEFS w 

Lublinie przy FLOP udzielono informacji: 

 bezpośrednio – 244 os.,  

 e-mailowo – 42 os.,  

 telefonicznie – 200 os. 

Rozesłano 11 newsletterów.  Odbyło się 4 spotkań informacyjnych dotyczących EFS.  
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f) ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 

 

1. W 2014 r. FLOP realizował współpracę partnerską w zakresie realizacji międzynarodowych 

projektów z organizacjmai: 

 EUROSOZIAL e. V. Paritätischer Verein für deutsch-polnische und europäische 

Zusammenarbeit (EUROSOZIAL e. V, parytetowe Stowarzyszenie Współpracy 

Niemiecko-Polskiej i Europejskiej), 

 Громадська організація “Європейський діалог” (Stowarzyszenie „Europejski Dialog”), 

 Stowarzyszenie „Centrum Współpracy Polska-Wschód” (NGO Poland-East Cooperation 

Centre). 

 

g) DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 

  

W 2014 r. wydano publikację „Mapa aktywności obywatelskiej w Lublinie. Aktywność 

organizacji pozarządowych w 27 dzielnicach w Lublinie,”, która jest podsumowaniem z badań 

przeprowadzonych przez Instytut Socjologii KUL Jana Pawła II na zlecenie FLOP. Integralną 

częścią publikacji są raporty z badań: 

1) Świat lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy. Mapa 

aktywności obywatelskiej. Raport z badań. 

2) Zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelska w Lublinie. Wyniki badań 

fokusowych. 

3) Organizacje pozarządowe w Lublinie. Raport z badań przeprowadzonych 

kwestionariuszem wywiadu.  

4) Aktywność organizacji społecznych w Lublinie. Analiza na podstawie danych zastanych. 

5)  

W 2014 r. FLOP prowadził badania dotyczące monitorowania konsultacji  przez Gminę Lublin 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dział.statutowej NGO’s. 

W 2014 r. dokonano także diagnozy potencjału i deficytu NGO zrzeszonych sieci FLOP (badania, 

analizy SWOT, wywiady pogłębione, badania fokusowe). 

 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ FLOP W 2014 R.: 

 

a) „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie” 

 

Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 10.1 

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Celem projektu 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 projektu: 01.12.2008 r. – 31.12.2014 r.  

 

b) „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” 

 

Projekt jest realizowany przez FLOP w partnerstwie z Fundacją Współpracy Regionalnej 

„EUROPROGRES” i EUROSOZIAL e. V., Paritätischer Verein für deutsch-polnische und 

europäische Zusammenarbeit 

Dofinansowanie projektu z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko - 

Polskiego Programu Współpracy. 

 

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 
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 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 

 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 zakładał  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 zrealizowano 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. 

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 31.05.2014 r 

Dofinansowanie projektu w wysokości:  539.784,00 PLN.  
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c)  „Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju sytemu konsultacji społecznych 

Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi” 

 

Projekt był  realizowany przez FLOP w partnerstwie z Gminą Lublin. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. „Dobre 

rządzenie”, Poddz. 5.4.2  „Rozwój dialogu obywatelskiego”. 

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie mechanizmów współpracy międzysektorowej 

w procesie partycypacji społecznej na terenie m. Lublina, jako istotnego czynnika aktywności 

mieszkańców i ich organizacji w życiu publicznym. 

Cele szczegółowe 

 rozwój efektywnych mechanizmów oceny i monitorowania konsultacji społecznych, jako 
istotnego czynnika rozwoju dialogu społecznego i przejrzystości życia publicznego 

 rozwój systemu komunikacji przestrzennej ukierunkowanej na konsultacje społ. 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych ICT 

 wzmocnienie poziomu kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania metod i technik prowadzenia 
konsultacji społecznych. 

 

Grupę docelową projektu stanowili przedstawiciele kadr administracji samorządowej w Gminie 

Lublin (radni, pracownicy Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych samorządu 

miejskiego itp.) oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę lub realizujących zadania 

publiczne na terenie m. Lublina. 

Główne działania w projekcie 

1. „Lubelskie Obserwatorium Partycypacji Społecznej”.  
 Zdiagnozowanie efektywności procesu konsultacji społecznych Gminy Lublin 

z organizacjami pozarządowymi 
2. „Lubelska Platforma Konsultacji Społecznych”.  

 Utworzenie aplikacji do systemu konsultacji społecznych na urządzenia mobilne 
zintegrowane z portalem internetowym Gminy Lublin. 

 Realizacja seminarium „ICT w służbie demokracji - wykorzystanie nowych technologii 
komunikacyjno-informacyjnych w procesie dialogu i konsultacji społecznych” 

 Udział w organizacji konsultacji społecznych dotyczących m.in.: wyborów do Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, programu współpracy Gminy Lublin z 
organizacjami pozarządowymi w 2015 r. 

3. „Lubelscy Edukatorzy Partycypacji Społecznej” 
 Realizacja 5 edycji szkoleń modułowych po 32 godz., podnoszących kompetencje 75 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji samorządowej, w zakresie 

konsultacji społecznych, w tym 

Szkolenia podstawowe: 

M1. Warsztaty animujące partycypację obywatelską 

M2. Metody i techniki prowadzenia konsultacji społecznych – krok po kroku 
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Jedno wybrane szkolenie pogłębione: 

M3. Prawne aspekty prowadzenia konsultacji społ., partycypacji obywatelskiej i 

współpracy międzysektorowej 

lub 

M4. Wykorzystanie nowych technologii ICT w procesie dialogu i konsultacji społecznych 

– dobre praktyki 

 Doradztwo indywidualne/grupowe w zakresie konsultacji społecznych, w wymiarze 225 

godz. (śr. 3 godz./osobę). 

  

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. 

Dofinansowanie projektu w wysokości:  246.552,45 PLN. 

 

d)  „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 współfinansowany przez PFRON. 

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.  
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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. – 31.03.2014 r.  

Dofinansowanie projektu w wysokości: 612.200 PLN 

 

e) Europejski N@auczyciel” 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.4 

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty . 

 

Celem  projektu było  zwiększenie mobilności i potencjału zawodowego przedstawicieli 

i przedstawicielek kadry systemu oświaty zatrudnionych na terenach wiejskich woj. lubelskiego 

w zakresie uczestnictwa w rynku kształcenia ustawicznego osób dorosłych. 

  

Grupę docelową projektu stanowili nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

zatrudnionych na terenach wiejskich województwa lubelskiego. 

  

Główne działania w projekcie: 

1. Kurs @ndragogiki  

Blok 1: 

M1. Andragogika – metodyka kształcenia osób dorosłych. 

M2. Umiejętności psychologiczne w kształceniu dorosłych. 

M3. Organizacja procesu doskonalenia nauczycieli 

M4. Zasady kształcenia ustawicznego osób dorosłych 

M5. Kompetencje komunikacyjne i interpersonalne w procesie edukacji osób dorosłych 

Blok 2: 

M6. ABC Przedsiębiorczości. 

M7. Źródła finasowania działalności gospodarczej. 

M8. Biznesplan. 

M9. Podstawy księgowości, podatki i prawo pracy. 

Blok 3 

M10. Przygotowanie do praktyki. 

M11. Praktyki, 

2. Indywidualne doradztwo Metodyczno – Zawodowe  

3. ICT w pracy nowoczesnego nauczyciela 

4. Fundusze Unii Europejskiej dźwignią rozwoju polskiej oświaty  
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Okres realizacji projektu: 01.02.2013 r. – 31.01.2014 r.   

Dofinansowanie projektu w wysokości:  395.003,85 PLN 

 

f) LAJK – Lubelska Akademia Językowej Komunikacji 

 

Projekt realizowany przez FLOP  w partnerstwie ze Szkołą Języków Europejskich UNIVERSUS 

Sławomir Nadłonek  w Lublinie.   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Podz. 9.6.2 

Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. 

 

Celem  projektu było nabycie umiejętności językowych na poziomie A1, A2, B1, B2 z języka 

angielskiego oraz wzrost konkurencyjności na rynku pracy. 

  

Grupę docelową projektu stanowili osoby w wieku 50+ oraz 18-26, bezrobotne lub uczące się, 

nieaktywne zawodowo, posiadające co najwyżej wykształcenie średnie, zamieszkujące powiaty 

łęczyński, świdnicki, lubartowski, lubelski, miasto Lublin. 

  

Główne działania w projekcie 

1. KURS Z J. ANGIELSKIEGO poziom podstawowy A1 i A2, 240 godz. w grupach 12-osobowych.  

2. KURS Z J. ANGIELSKIEGO poziom średniozaawansowany B1 i B2, 240 godz. w grupach 12-

osobowych. 

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 r. - 01.10.2014 r.  

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 552.937,32 PLN 

 

g) Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim i 

zakarpackim - II etap 

 

Projekt zrealizowany w partnerstwie Stowarzyszenie „Centrum Współpracy Polska-Wschód” 

(NGO Poland-East Cooperation Centre) oraz Громадська організація “Європейський 

діалог” (NGO „European Dialog”) 

Projekt był współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w 

ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 

2014 r. 

 

Projekt stanowił kontynuację działań z 2013 r. realizowanych w ramach  projektu „Centra 

Informacji Publicznej w obwodzie lwowskim”. 
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Projekt zakładał osiągnięcie następujących rezultatów: 

 Stworzenie sieci 20 Centrów Informacji Publicznej, 4 obwodowe biura koordynacyjne 

(OBK) w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim i zakarpackim, rozpoczęto ich 

funkcjonowanie. Jest to rozbudowanie sieci 20 CIP stworzonych w obw. lwowskim w 

2013 r. 

 Przeprowadzenie 20 analiz sytuacji świadczenia e-usług mieszkańcom, opracowanie 

„Ramowego projektu funkcjonowania centrów świadczenia usług publicznych” na 

podstawie opracowań z 2013 r. przez 20 grup roboczych (śr. po 4 osoby, łącznie 80 

osób) w 4-ch obwodach. 

 Przeszkolenie 24 lokalnych konsultantów - przedstawicieli OBK i CIP, którzy będą 

przekazywać mieszkańcom, w tym z pracownikami CIPów, wiedzę w zakresie 

korzystania z e-usług. Udzielono 800 usług w ciągu 2 miesięcy funkcjonowania (średnio 

40 x 20 Centrów). 

 Przekazanie najlepszych doświadczeń w zakresie dobrego rządzenia i konsultacji 

społecznych dla ok. 150 przedstawicieli administracji, NGO i bibliotek 4-ch obwodów 

oraz 60 uczestnikom konferencji podsumowującej z całej Ukrainy we Lwowie. 

 Opracowanie 20 blogów CIP w 4-ch obwodach łączących się z nową regionalną stroną 

www „E-usługa” i 20 CIP z 2013 r.; przeprowadzono kampanię popularyzacji e-usług 

oraz mechanizmów i zasad funkcjonowania e-administracji. 

 Wsparcie Rady Obwodu Lwowskiego w aktualizacji „Programu e-zarządzania obwodu 

lwowskiego do 2018 r.” 

 Opracowanie min 20 wniosków projektowych do złożenia w regionalnych programach 

dot. rozwoju/wzmocnieniu sieci CIP w 4ch obwodach. 

 Wydanie 500 broszur i 2000 CD „E-ZARZĄDZANIE” z najlepszymi przykłady 

funkcjonowania CIP oraz świadczenia e-usług w Polsce i Ukrainie dla promocji efektów i 

przekazania wiedzy na Ukrainie. Wzmocnienie teoretyczno-praktyczne podstawy dla 

kolejnych działań rozwoju e-usług oraz mechanizmów i zasad funkcjonowania e-

administracji i rozwoju samorządności lokalnej. 

  

Grupę docelowa projektu stanowiły biblioteki oraz organizacje pozarządowe, w tym organy 

samorządu lokalnego obwodów lwowskiego, rówieńskiego, winnickiego i zakarpackim, 

społeczność lokalna małych miast i wsi, pragnące poprawy jakość usług świadczonych przez 

samorządy lokalne poprzez tworzenie regionalnej sieci Centrów Informacji Publicznej. 

Bezpośrednimi beneficjentami projektu było min 800 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, bibliotek, samorządów i mieszkańców obwodów lwowskiego, rówieńskiego, 

winnickiego i zakarpackiego, m.in.: 24 lokalnych konsultantów (po 1 z każdego 

nowopowstającego CIP, w tym 4-ch przedstawicieli obwodowych biur koordynacyjnych (OBK), 

przedstawiciele organizacji pozarządowych i bibliotek) otrzymali wiedzę teoretyczną i 

praktyczną w danym zakresie podczas szkoleń i wizyty studyjnej w Polsce, którą będą 

wykorzystywać dla udzielenia konsultacji w zakresie e-usług mieszkańcom.   
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Główne działania w projekcie 

1. Rekrutacja ukraińskich beneficjentów oraz szkolenie dla 16 osób z Obwodowych Biur 

Koordynacyjnych. 

2. Regionalne szkolenia wprowadzające dla przedstawicieli CIPów w 4-ch obwodach Ukrainy 

(w miastach Lwów, Równe, Winnica i Użhorod). Przeprowadzenie analizy SWOT przez 

grupy robocze 20 CIPów.  

3. Szkolenia warsztatowe dla 24 programistów/informatyków we Lwowie. Tworzenie strony 

www i blogów CIP w obwodach: lwowskim, rówieńskim, winnickim i zakarpackim. 

4. Trzydniowa wizyta studyjno-szkoleniowa dla 28 ukraińskich przedstawicieli CIP, głównego 

konsultanta ds. e-usług i partnerów w woj. lubelskim 

5. Rozpoczęcie funkcjonowania 20 Centrów Informacji Publicznej oraz 20 prezentacji pracy CIP 

w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim  i zakarpackim Ukrainy 

6. Opracowanie „Programu rozwoju e-zarządzania w obwodzie lwowskim do 2018 r.” we 

współpracy z administracją i specjalistami województwa lubelskiego 

7. Konferencja podsumowująca dla 60 osób we Lwowie 

8. Konkurs dla powstających CIPów na otrzymanie sprzętu komputerowego/biurowego. 

9. Wydanie materiałów szkoleniowych „E-ZARZĄDZANIE”. 

 

Okres realizacji projektu:  01.03.2014 r.  -  30.11.2014 r. 

Dofinansowanie projektu w wysokości:  332.700.00 PLN 

 

h) IT w kształceniu zawodowym 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 

„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” 

Celem  projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie obsługi programów 

Photoshop/Corel/CAD/Sold Edge i na temat pracy z uczniem zdolnym oraz równości szans w 

edukacji u nauczycieli kształcenia zawodowego / instruktorów praktycznej nauki zawodu z woj. 

lubelskiego.   

Grupę docelową projektu stanowili nauczyciele kształcenia zawodowego i/lub i instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w szkołach zawodowych na terenie woj. lubelskiego. 

Główne działania w projekcie: 

1. IT – Szkolenie z grafiki komputerowej   (2 grupy po 12  osób), w tym: 
 szkolenia z CorelDRAWX6  (1 grupa  12  osobowa – 40 godz.) 
lub 

 szkolenia z Adobe Photoshop CS6 (1 grupa  12  osobowa – 40 godz.) 
2. IT – Szkolenie z projektowania komputerowej   (2 grupy po 12  osób), w tym: 
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 szkolenia z CAD 3D  (1 grupa  12  osobowa – 64 godz.) 
lub 

 szkolenia z obsługi programu Solid Edge   (1 grupa  12  osobowa – 64 godz.) 
3. Praca z uczniem zdolnym i równość szans w edukacji (4 grupy  12  osobowe  – 16 godz.) 
 

Okres realizacji projektu:  01.01.2014 r. - 30.06.2014 r. 

Dofinansowanie projektu w wysokości:  148.201,68 PLN 

 

 

i) Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ - ZS FLOP  jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny 

 

Projekt jest realizowany przez FLOP  w partnerstwie z Europerspektywa. Beata Romejko.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Priorytet V. „Dobre rządzenie”, Poddz. 5.4.2  „Rozwój dialogu obywatelskiego”. 

Celem projektu jest wzmocnienie FLOP jako sieć NGO skupiająca organizacje z ponad połowy 

powiatów województwa lubelskiego poprzez wypracowanie  3 kompleksowych standardów, 

akcję informacyjną i wzmocnienie oferty. 

W szczególności działania będą dotyczyć: 

 zdiagnozowania potencjału i deficytu NGO zrzeszonych sieci FLOP (badania, analizy 

SWOT, wywiady pogłębione, badania fokusowe), 

 wypracowania 3 kompleksowych standardów tj. 1. Standard komunikacji, 2. Standard 

animacji i współpracy na płaszczyźnie FLOP, 3. Standard wymiany informacji i zasobów 

pomiędzy organizacjami na płaszczyźnie FLOP (szkolenia wyjazdowe, spotkania w 

Lublinie, opieka mentorska, pomoc ekspercka, opracowanie Indywidualnych Planów 

Wdrażania standardów dla poszczególnych organizacji członkowskich), 

 podniesienia świadomości członków i pracowników NGO na temat roli funkcjonowania 

sieci NGO i FLOP (spotkania w gminach i powiatach, akcje informacyjne oraz 

promocyjne, organizacja dwudniowego Forum Inicjatyw Pozarządowych), 

 podniesienia jakości oferowanego wsparcia przez FLOP i współpracy pomiędzy  

organizacjami członkowskimi poprzez opracowanie nowej i wzmocnienie istniejącej 

oferty (Wypożyczalnik dla NGO – komputery, rzutniki, aparaty, ekrany itp., usługa 

mentorska dużych organizacji dla małych, ewaluacja działań). 

Grupą docelową projektu jest FLOP, organizacje członkowskie i organizacje pozarządowe z 

województwa lubelskiego.  
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Główne działania w projekcie: 

1. Diagnoza silnych stron i deficytów NGO i FLOP w zakresie funkcjonowania i w perspektywie 

wprowadzenia nowych standardów działania i oferty  

2. Opracowanie i wdrożenie 3 kompleksowych standardów działania FLOP  

3. Wypracowanie nowej oraz wzmocnienie istniejącej ofert dla organizacji członkowskich 

4. Akcja promocyjno–informacyjna. 

 

Okres realizacji projektu:  01.09.2014 r. - 30.06.2015 r. 

Dofinansowanie projektu w wysokości: 648.755,46 PLN 

 

3) Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

Nie dotyczy. 

 

4) Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 

 

Lublin dn. 16.01.2014r. 

UCHWAŁA NR  1/2014 Z DNIA 16.01.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu 

w dniu 16.01.2014 roku postanowił wykluczyć z grona członków Fundację Wzajemnego 

Wsparcia KLUCZ. 

 

Lublin dn. 13.02.2014r. 

UCHWAŁA NR 2/2014 Z DNIA 13.02.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu 

w dniu 13.02.2014 roku podjął decyzję o przyjęciu do grona członków organizację FUNDACJA 

NA RZECZ SENIORÓW „BONUM VITAE”. 
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Lublin dn. 13.02.2014r. 

UCHWAŁA NR 3/2014 Z DNIA 13.02.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu 

w dniu 13.02.2014 roku wykluczył z członkostwa w Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej. 

 

Lublin dn. 13.03.2014r. 

UCHWAŁA NR 4/2014 Z DNIA 13.03.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu 

w dniu 13.03.2014 roku przyjął do grona członków  Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych następujące organizacje: Fundacja W DRODZE, Lubelski Uniwersytet 

Drugiego Wieku, Fundacja Centrum Rachunkowości i Innowacji NOVARUM, Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich DO KWADRATU oraz Stowarzyszenie Horyzont Plus. 

 

Lublin dn. 21.03.2014r. 

UCHWAŁA NR 5/2014 Z DNIA 21.03.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu 

w dniu 21.03.2014 roku zatwierdził bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe za 2013 rok. 

 

Lublin dn. 21.03.2014r. 

UCHWAŁA NR 6/2014 Z DNIA 21.03.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu 

w dniu 21.03.2014 roku ukonstytuował Zarząd ZS FLOP. 

 

Lublin dn.29.04.2014r. 

UCHWAŁA NR 7/2014 Z DNIA 29.04.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu 

w dniu 29.04.2014 roku przyjął do grona członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych następujące organizacje: Fundacja Szkoły Polskie, Koło Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą oraz Fundacja „Debitores”. 
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Lublin dn. 27.05.2014r. 

UCHWAŁA NR 8/2014 Z DNIA 27.05.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu 

w dniu 27.05.2014 roku przyjął do grona członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych następujące organizacje: Stowarzyszenie „Jesteśmy Kroplą” oraz 

Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”. 

 

Lublin dn. 27.05.2014r. 

UCHWAŁA NR 9/2014 Z DNIA 27.05.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu 

w dniu 27.05.2014 roku przyjął dokument Regulamin Pracy Biura.  

 

Lublin dn. 08.07.2014r. 

UCHWAŁA NR 10/2014 Z DNIA 08.07.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu w 

dniu 08.07.2014 roku przyjął do grona członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych następujące organizacje: Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji 

Oddział w Lublinie oraz Fundację dla osób po Urazach Neurologicznych BEZ OGRANICZEŃ. 

 

 

Lublin dn. 02.09.2014r. 

UCHWAŁA NR 11/2014 Z DNIA 02.09.2014R. 

 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu w 

dniu 02.09.2014 roku przyjął uchwałę stwierdzającą, że sprawozdanie finansowe będzie 

sporządzane zastosowaniem   art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, 

art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z art. 7 ust. 2a ZS FLOP 

jako  jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. la pkt 2, rezygnuje z zachowania zasady 

ostrożności przy wycenie poszczególnych aktywów i pasywów. 
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Lublin dn. 16.10.2014r. 

UCHWAŁA NR 12/2014 Z DNIA 16.10.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu w 

dniu 16.10.2014 roku przyjął do grona członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych następujące organizacje: Stowarzyszenie  Inicjatyw Samorządowych 

Fundację Bądź Między Nami. 

 

 Lublin dn. 27.11.2014r. 

UCHWAŁA NR 13/2014 Z DNIA 27.11.2014R. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych na zebraniu w 

dniu 27.11.2014 roku przyjął do grona członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych następujące organizacje:  Fundację im. Kazimierza Wielkiego.  

 

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.  

Łączne przychody FLOP w 2014 r. wyniosły   1.639.045,71 PLN, w tym m.in.: 

                                           

 Łącznie    przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi wyniosły                                                    

1.625.236,10 PLN 

 działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego –1.577.658,58 PLN 

 działalność odpłatna pożytku publicznego – 13.405,90 PLN (wynajem pomieszczenia na 

biuro dla Wspólnoty Roboczej związków Organizacji Społecznych WRZOS na projekt 

„Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z                                                                                                      

 niepełnosprawnościami” i dla Fundacji „Dla Jedności” 

 składki członkowskie     200,00 PLN  

 pozostałe przychody określone statutem: 33.971,62 PLN 

w tym; 

 darowizny od osób fizycznych    26.693,52 PLN 
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 darowizny z 1% podatku dla OPP –                     370,10 PLN 

 nadwyżka przychodów nad kosztami-                      6908PLN 

            pozostałe przychody i zyski                         13.809,61 PLN 

 w tym: 

 przychody do wysokości amortyzacji  1999,92 

 odszkodowania  397,26 

 dofinansowanie PFRON 11412,43 

         -   przychody finansowe   0,00PLN 

 

6)Informacja o poniesionych kosztach na:  

Łączne koszty FLOP w 2014 r. wyniosły – 1 622 624,50PLN, w tym m.in.: 

 koszty  podstawowej działalności operacyjnej – 1.558.735,98 PLN   gdzie działalność 

statutowa nieodpłatna wynosi 1.545.321,97 oraz działalność statutowa odpłata wynosi 

13.414,01 w tym: 

 zużycie materiałów i energii-22.583,93 

 wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -550.109,58 

 pozostałe koszty-986.042,47 

 Pozostałe koszty i straty  63.888,52 

            w tym: 

koszty finansowe  132,13 PLN 

zużycie materiałów i energii   3633,49 

usługi obce  5712,39 

podatki i opłaty  1,49 

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  50739,17 

amortyzacja    1999,92 

pozostałe koszty   1669,93 
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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 (7osób) 

 kierownik (1 osoba) 

 doradca/animator (5 osoby) 

 specjalista ds. finansowych (1 osoba) 

 asystent koordynatora (3 osoba) 

 specjalista ds. monitoringu (2 osoby ) 

 dyrektor biura (1 osoba) 

 specjalista ds. rozliczeń (1 osoba) 

 pracownik administracyjno-biurowy (1 osoba) 

 

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

całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

 

Wynagrodzenia w 2014 r. z tytułu umów o prace wyniosło: 315.380,04 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.  
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d) wydatkach na wynagrodzenia z umów z zlecenia, umów o dzieło 

Wydatki w 2014 r. z tytułu: 

 umów zlecenia: 168.479,60 PLN  

 umowy o dzieło: 37.960,04 PLN   

 stypendia: 0,00 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: 30.723,64.PLN 

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 2014 r. nie nabyto środków trwałych 

 

j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych do celów statystycznych 

Wartość aktywów: 306.023,96 PLN  

mailto:biuro@flop.lublin.pl
http://www.flop.lublin.pl/


Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 
 

ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin  
tel./fax: 081 534 70 04 

e-mail: biuro@flop.lublin.pl 
www.flop.lublin.pl 

 

KRS: 0000009613; NIP: 712-25-96-144 

  

27 
 

 rzeczowe aktywa trwałe: 1.000,36  PLN  

 należności krótkoterminowe: 30.173,48 PLN 

 środki pieniężne: 274.314,00 PLN  

 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 536,01 PLN 

 

Wartość pasywów: 306.023,96 PLN  

 fundusz statutowy: 20.000,00PLN  

 nadwyżka kosztów nad przychodami: 16.421,21 PLN 

 pożyczki: 18.000,00PLN 

 inne zobowiązywania krótkoterminowe: 23.675,32 PLN 

 inne rozliczenia międzyokresowe przychodów: 227.927,43 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. 

 

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 2014 r. we FLOP odbyły się kontrole: 
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-  odbyła się kontrola ROEFS w Lublinie. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono 

żadnych poważnych uchybień. 

-  odbyła się kontrola w projekcie „Europejski N@uczyciel”, która nie stwierdziła żadnych 

poważnych uchybień. 

-  odbyła się kontrola z PFRON dotycząca zatrudnienia pracownika FLOP. Kontrola nie 

stwierdziła  żadnych uchybień. 
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