
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 

Z działań realizowanych przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - 
Sejmik Wojewódzki w 2008roku: 

 
1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i 
numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane 
dotyczące członków zarządu stowarzyszenia oraz określenie celów statutowych 
stowarzyszenia. 
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki 
wpis KRS 17.05.2001 nr 0000012639      20-043 Lublin Aleje Racławickie 44D 
NIP 946 182 01 02   Regon 430401170 
 
Zarząd LFOON-SW 
 
Alicja Jankiewicz- Prezes 
Alina Gucma- vice Prezes 
Tadeusz Ćwikła –vice Prezes 
Wanda Kociuba - sekretarz zarządu 
Honorata Kruk- członek zarządu 
Adam Orzeł – członek zarządu 
Zofia Brzozowska- skarbnik zarządu 
Maria Lisek - Zięba - członek zarządu 
Wiesław Podgórski – członek  zarządu 
 
Cele statutowe Stowarzyszenia 
 
integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych 
 promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką osób 
niepełnosprawnych  
wspieranie ruchu samopomocowego  
upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami samopomocowymi, krajowymi i 
zagranicznymi  
reprezentowanie interesów organizacji osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych 
i samorządowych  
 podejmowanie innych działań wspierających niepaństwowe organizacje samopomocowe  
 
Realizacja zadań w roku 2008 
 
Realizacja zadań realizowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w roku 2008 
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki :  
W ramach działań podejmowanych w trakcie realizacji zadań : 
1/ Zorganizowano 3 szkolenia komputerowe dla środowiska osób niepełnosprawnych . 
Zajęcia były prowadzone dwa lub trzy  razy w tygodniu. Pomieszczenia szkoleniowe , 
laboratorium komputerowe zaplecze techniczno – sanitarne było w pełni przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
a/  kurs – podstawy obsługi komputera i Internetu dla dorosłych osób niepełnosprawnych – 
2 edycje ,wzięło w nich udział 21 osób, w  trakcie kursu otrzymali wsparcie doradcy 
zawodowego, psychologa i mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnika  



 
b/Kurs obsługi komputera i Internetu dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej Wzięło w 
nim udział 11 osób- młodzież gimnazjalna będąca w systemie edukacji  w nauczaniu 
indywidualnym .9 uczestników poruszało się na wózku inwalidzkim. Dzięki temu ,że 
zapewniliśmy dowóz na zajęcia- była bardzo dobra frekwencja, kurs ukończyli wszyscy 
uczestnicy i szkolenie dało nam i uczestnikom dużo satysfakcji. Dodatkowo  w czasie kursu 
zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami Policji i Staży Pożarnej dotyczące 
zasad bezpieczeństwa.  
 
2. Kurs językowy dla osób niepełnosprawnych – wzięło udział  10 osób, ukończyło 7. 
Uczestnicy szkolenia językowego korzystali z materiałów dydaktycznych FILE 1 i New 
FILE1.Uczestnicy programu mieli zapewniony poczęstunek podczas przerw. 
 
3. W ramach realizacji projektu „Wojewódzka Sieć Informacyjno – Doradcza „ stworzono 
możliwości do funkcjonowania 10 Punktów Informacji / Lublin, Świdnik, Hrubieszów, 
Krasnystaw, Kraśnik , Poniatowa, Parczew/ do lipca 2008r/ ,Dęblin , Janowica, Muratyn 
,Biała Podlaska/ od lipca / .Oprócz Parczewa Punkty zlokalizowane są w pomieszczeniach 
współpracujących stowarzyszeń .W ramach Partnera 3 zatrudnione były  w nich osoby 
koordynujące pracę Punktu i współpracujące z wolontariuszami Punktów. W Punkcie w 
Lublinie w czwartki/12-14/ dyżurował prawnik. Od czerwca zafunkcjonował  Biuletyn Sieci 
na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Realizowane były również działania dotyczące 
zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz doradztwo 
psychologiczne i doradztwo zawodowe. Zrealizowano zaplanowane szkolenia dla kadry 
projektu / Komunikatory internetowe, poczta elektroniczna, telekonferencje; Komunikacja 
,przepływ informacji, Nowe technologie w komunikacji-; Ekonomia społeczna i aktywizacja 
zawodowa osób niepełnosprawnych; Praktyczne aspekty zatrudniania osób 
niepełnosprawnych – z punktu widzenia pracodawców; Edukacja i szkolenia dla osób 
niepełnosprawnych; Nowe metody leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; Prawo i 
jego nowelizacje. Rozszerzono  ich zakres w obszarze zatrudnianie osób niepełnosprawnych 
i edukacji. 
4.W okresie sprawozdawczym udzielono osobom ze środowiska  osób niepełnosprawnych  
5041   porad i informacji  bezpośrednich ./, w tym 174 wymagało pomocy prawnej/  i 7292  
pośrednich poprzez stronę internetową / statystyka biuletynu od 1.08 do 31.21.2008r.   
5. W zakresie działań dotyczących zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych udzielono 1924 porad, zarejestrowało się 158 osób, nawiązano kontakt z 
38 pracodawcami, 15 osób podjęło pracę a 28 osobom wydano skierowania na rozmowy 
kwalifikacyjne. 
6. Objęto pomocą  matki z terenów wiejskich i małomiasteczkowych /11/ wychowujące 
dzieci niepełnosprawne w ramach programu wsparcia psychologicznego. 
 7. Przystąpiono do realizacji projektu ,,Dla Zdrowia i urody życia II” dla 40 matek 
wychowujących dzieci niepełnosprawne w ramach POKL. 
8/ uczestniczono w 10 konferencjach lokalnych i krajowych dotyczących problematyki osób 
niepełnosprawnych, 
9. Uczestniczono w 14 konferencjach i szkoleniach ogólnopolskich i lokalnych dotyczących 
osób niepełnosprawnych 
10.Uczestniczono w organizacji  imprez okolicznościowych i promocyjnych— z okazji 
Światowego Dnia Inwalidy i  Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła i Twórczości  
Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych   
11.Kontynoowano  kontakty partnerskie z organizacjami osób niepełnosprawnych z  



 Anglii – będąc w Polsce  partnerem dla realizowanego przez nich projektu w ramach 
Leonardo da Vinci 
 12.Zakupiono sprzęt umożliwiający doskonalenie usług doradczych i szkoleniowych/ 
tablica interaktywna, ksero/. 
13. Pozyskano na cele projektu do  usprawnienie komunikacji i edukacji - oprogramowanie 
komputerowe - w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Drugiej Ręki –. 
14.Zoorganizowano Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych mieszkańców Lublina – 
wzięło udział 76 osób. Nagrodzone prace wydrukowano w formie Kalendarza 2009. 
15.Opracowanio i wydano ,,Poradnik teleadresowy dla środowiska osób niepełnosprawnych 
województwa lubelskiego 2008” 
16. Uczestniczono w pracach Ogólnopolskiej Federacji Związków Stowarzyszeń Osób 
Niepełnosprawnych. 
15. Zorganizowano : 
b/ spotkanie informacyjno - szkoleniowe ,,Niepełnosprawna Rzeczywistość - 2008",w 
którym wzięło udział ponad 150 osób oraz w czasie którego : 
- zostały wyróżnione osoby ,które od szeregu lat działają na rzecz osób niepełnosprawnych  
-odbyła się prezentacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych  
 
 
3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. - nie dotyczy 
 
4)  Uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
W trakcie roku 2008r. Zarząd podjął  uchwałę dotyczące przyjęcia do realizacji projektu ,, 
..Dla zdrowia i Urody II”, i zwrot kosztów podróży dla członka zarządu podpisującego 
dokumenty finansowe projektu. 
 
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 
i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach 
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; 
 
Przychody z działalności statutowej ogółem – 788 612,03 
Składki brutto określone statutem – 3700 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego  -784 912,03 
Dotacje i zadania zlecone- 754 928,72 
Darowizny osób fizycznych – 6291,41 
Wpływ 1% od podatku – 23 691,90 
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – nie dotyczy 
Przychody finansowe  - 0.09 
 
jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł.  -  nie dotyczy 
 
6) Informacja o poniesionych kosztach na: 
 
a) realizację celów statutowych-  
Koszty działalności statutowej- 860 339,79 



Działalność odpłatna pożytku publicznego: nie dotyczy 
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:  
Koszty realizacji dotacji i zadań zleconych-829640,39  
Koszty administracyjne-7916,68 
Koszty finansowe- 1573,02 
Pozostałe koszty operacyjne /wynik roku ubiegłego/ - 44753,66 
Działalność administracyjna wspierająca działalność statutową:  
c) działalność gospodarczą,  -  nie dotyczy 
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu -  nie dotyczy 
 
7) Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk 
W realizację zadań zostało włączonych w ramach umów 58 osób w tym 17 na umowę o 
pracę w różnym wymiarze etatowym.  
Stanowiska: 
Koordynator projektu – 3 
Asystent programu – 11 
Informatyk – 1 
Księgowa - 2 
W trakcie okresu sprawozdawczego 2 osoby odbywały staż w ramach projektu POKL i 1 
osoba  staż z Miejskiego Urzędu Pracy  
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  - nie dotyczy 
 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie  z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 
Działalność odpłatna – nie dotyczy 
Działalność nieodpłatna – 195 410,50 
Wynagrodzenia  zasadnicze – 195 410,50 
Nagrody - 0,00 zł 
Premie - 0,00 zł 
Inne świadczenia  - 0,00 zł 
 
Ogółem wynagrodzenia  z umów o pracę -195 410,50 
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej - nie dotyczy 
 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia - nie dotyczy 
 
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - nie dotyczy 
 
d) wydatkach   na wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych  – 173 022,16 
Działalność odpłatna-  nie dotyczy 
Działalność nieodpłatna -173 022,16 
 
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, 
60242,55 - Bank Pekao S.A. III O. Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 64 
 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek  -nie dotyczy 
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 
nabycie - nie dotyczy 
i) nabytych  środkach trwałych i pozostałych środkach trwałych –  37 903,20 
j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 
Należności 
Należność od kontrahentów- 1204,40 
Zobowiązania 
ZUS i US – 0,00 
Dostawcy- 575,50 
Wobec pracowników- 2500,86 
8) dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności) 
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - program " Partner 3" - 
wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych. - 308 689,51 
2.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej -  zadania: 
- Wojewódzka Sieć Informacyjno – Doradcza dla Osób Niepełnosprawnych – 6 000,00 
- Program Terapeutyczny -3000,00 
-  Poradnik Teleadresowy, Nowoczesna technika, reklama i promocja – istotny element 
systemu informacji dla osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego.- 50 118,92 
5. WUPLublin – EFS – PO KL 
-  Działanie 6.1 program ,, Dla zdrowia i urody życia II”-147 694,92 
4.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  -Lublin  
- W kierunku ECDL, Konkurs Plastyczny ,,Mój Lublin” – 16 500, 
 Wszystkie dotacje przyznane na realizacje wyżej wymienionych zadań zostały w 
wykorzystane zgodnie z umową.  
9) informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Deklaracje comiesięczne: 
- ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA, ZUS RSA 
Deklaracja roczna:-CIT 8,PIT-4R 
 10) Informacja o kontrolach  
W trakcie 2008r organizacja była kontrolowana z realizacji przyznanych dotacji i zadań 
zleconych przez:  
 
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Program ,, Biura Karier – 
Lubelska Sieć” . Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wynik kontroli pozytywny 
2.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Urząd Marszałkowski – zadania zlecane -
Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wynik kontroli pozytywny, bez zaleceń pokontrolnych . 
3. Państwowa Inspekcja Pracy – Kontrola Agencji Zatrudnienia. Wynik kontroli pozytywny 
Zalecenie –Umieszczania  na materiałach informacyjnych Agencji nr certyfikatu. 
 



11) Informacje dodatkowe 
 
Członkowie organizacji LFOON-SW społecznie uczestniczą w pracach Komitetu 
Monitorującego SPO RZL,  , Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Konsultacyjnych ds. 
Osób Niepełnosprawnych.  
Realizacja działań była możliwa dzięki współpracy organizacji członkowskich Forum, 
pomocy finansowej i merytorycznej ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ,Urzędu Miasta Lublin,  Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego,  
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wojewódzkiego i Miejskiego Urzędu Pracy, funduszy 
strukturalnych ,instytucji i firm prywatnych oraz wolontariuszy współpracujących z 
Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki.  
 
 


