
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 

Z działań realizowanych przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - 
Sejmik Wojewódzki w 2010roku: 

 
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 2010 
  
W 2010 r. w  ramach działań podejmowanych w trakcie realizacji zadań : 
1/ Zorganizowano dla 40 osób szkolenia komputerowe-/ 18 - kurs podstawowy, 10 - 
zaawansowany, 10- Bazy danych/ . Zajęcia były prowadzone dwa lub trzy  razy w tygodniu. 
Pomieszczenia szkoleniowe , laboratorium komputerowe zaplecze techniczno – sanitarne 
było w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
 
b/Kurs , ,Grafiki komputerowej i Tworzenia stron www” dla  młodzieży niepełnosprawnej 
Wzięło w nim udział 8 osób- młodzież gimnazjalna w tym z indywidualnym nauczaniem .4 
uczestników było niepełnosprawnych ruchowo. Dzięki temu ,że zapewniliśmy dowóz na 
zajęcia- była bardzo dobra frekwencja, kurs ukończyli wszyscy uczestnicy i szkolenie dało 



nam i uczestnikom dużo satysfakcji. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin i uzyskali 
międzynarodowe certyfikaty. Dodatkowo w trakcie kursu prowadzone były zajęcia przez 
psychologa i doradcę zawodowego.  
 
 3. Dokończono sprawozdawczość merytoryczną i finansową programu ,,Trama” 
realizowanego z partnerem francuskim w ramach programu Leonardo da Vinci 
 
4. .W okresie sprawozdawczym udzielono osobom ze środowiska  osób niepełnosprawnych  
2958   porad i informacji  bezpośrednich zawodowych i 460 porad psychologicznych.  
Wolotarystycznie prowadzono i aktualizowano Internetowy Biuletyn Informacyjny 
Wojewódzkiej Sieci Informacyjno- Doradczej Osób Niepełnosprawnych. 
 
5. W zakresie działań dotyczących zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych kontynuowano działanie  Biur Karier dla Osób Niepełnosprawnych / 
Lublin, Krasnystaw, Janowica , Muratyn – funkcja informacyjna/ .Działała Agencja 
Zatrudnienie i Doradztwa Personalnego dla Osób Niepełnosprawnych.  W trakcie 2010r. 
zarejestrowało się 243 osoby, wykonano205 IPD, ,  150 osobom wydano skierowania na 
rozmowy kwalifikacyjne, zorganizowano 22 mini giełdy pracy a  42 osoby podjęły pracę . 
  W Lublinie zorganizowano  konferencję dotyczącą rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych wzięli w niej udział prelegenci z Wrocławia i Olsztyna. Kadra Biur 
Karier wzięła udział w 4 konferencjach na terenie województwa dotyczących  rynku pracy 
dla osób niepełnosprawnych. Prowadzono i aktualizowano Internetowy Serwis 
Informacyjny Biura Karier. 
 
6. Przystąpiono przy współpracy z MOPR w Lublinie  do realizacji projektu systemowego 
,,Inwestuj w siebie” dla 40 osób niepełnosprawnych .W ramach, którego uczestnicy 
skorzystali z porad psychologa, doradcy zawodowego ,prawnika. Odbyły się warsztaty 
grupowe i indywidualne w zakresie treningu umiejętności społecznych , komunikacji, 
asertywności i przedsiębiorczości. 32  uczestników wzięło udział w szkoleniach 
komputerowych i 8 w warsztatach rękodzieła artystycznego. W ramach modułu dotyczącego 
profilaktyki zdrowotnej – 32 osób uzyskało specjalistyczną poradę lekarską a 31 
wykorzystało dobrane indywidualnie pakiety rehabilitacyjne .Dla uczestników projektu 
zorganizowano  2 wyjazdy integracyjne /Kozłówka, Krasnobród, Zamość/ i wyjście 
integracyjne /Stare Miast – Lublin/ oraz spotkanie integracyjne. 
 
 7.Dokończono realizację projektu ,,Dla Zdrowia i urody życia II” dla 40 matek 
wychowujących dzieci niepełnosprawne w ramach POKL. . Zrealizowano  34 umowy 
stażowe/ 3 miesięczne  staże u 31 pracodawców/.10 beneficjentek dodatkowo uczestniczyło 
w szkoleniu i warsztatach dotyczących pozyskiwania środków na działalność gospodarczą. 
Zorganizowano wyjazd studyjny i wydano Informator Teleadresowy Dla Środowiska Osób 
Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego/1000szt. 
  
8.  Zorganizowano 10 spotkań informacyjnych dla organizacji członkowskich  i 
uczestniczono w 12 konferencjach lokalnych i krajowych dotyczących problematyki osób 
niepełnosprawnych. 
 
9.Zakupiono sprzęt i pomoce  umożliwiające doskonalenie usług doradczych i 
szkoleniowych.  
 



10.Zoorganizowano2  Konkursy  plastyczne - ,,Lublin Europejską Stolicą Kultury – oczami 
osób niepełnosprawnych” – dla niepełnosprawnych mieszkańców Lublina i województwa 
Lubelskiego. Wzięło w nich  udział 276 osób ,które zgłosiły 353 prace. Wszystkie biorące 
udział w konkursie osoby otrzymały dyplomy a nagrodzone i wyróżnione prace zostały 
zamieszczone w 2 wydanych katalogach i zaprezentowane podczas Wystawy na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie i w Warszawie w Galerii Apteka Sztuki  . 
  
11. Uczestniczono w pracach Ogólnopolskiej Federacji Związków Stowarzyszeń Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
12.LFOON-SW został członkiem  Polskiej Federacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
13. Zorganizowano przy współpracy z Urzędem Pracy w Lublinie i Zamościu 4 staże 
zawodowe i przy współpracy z UMCS  praktykę studencką .  
 
14.Członkowie organizacji LFOON-SW społecznie uczestniczą w pracach 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.  
 
 
3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. - nie dotyczy 
 
4)  Uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
W trakcie roku 2010r. Zarząd podjął  uchwały dotyczące: 
1- członkowstwa 
a/ wykreślenie z tytułu niepłacenia składek członkowskich / 
b/ przystąpienia nowych członków do LFOON-SW.  
2.-zmian w polityce finansowej i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
3.Podniesienia wysokości składki członkowskiej – 120zł/rok 
4.Przystapienia do Polskiej Federacji Osób Niepełnosprawnych 
 
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 – 887 242,50 
Składki brutto określone statutem 5 100,00 
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego  - 887 242,50 
Dotacje i zadania zlecone- 365 344,97 
Darowizny osób fizycznych i prawnych  – 25 018,00 
Wpływ 1% od podatku – 3 496,40 – wydatkowano na działania na rzecz rehabilitacji  i 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych  



Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – nie dotyczy 
Przychody finansowe  - 9,37 
 
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-  811 278,86 
Koszty działalności statutowej-   811 278,86 
Działalność odpłatna pożytku publicznego: nie dotyczy 
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:  
 
Pozostałe koszty operacyjne /wynik roku ubiegłego/    44 451,00/ 
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 o pracę 12 osób w różnym 
wymiarze etatowym.  
 
W trakcie okresu sprawozdawczego 4 osoby odbywały staż z Urzędu Pracy Lublina i 
Zamościa   
LFOON-SW zorganizował  -3 miesięczne płatne staże dla 34 matek dzieci 
niepełnosprawnych. 
W realizacje zadań włączono na podstawie umów o wolontariacie  23  osób , które 
przepracowały ponad 5440  godzin. 
 
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 – 545 147,09   
Nagrody - 0,00 zł 
Premie - 0,00 zł 
Inne świadczenia  - 0,00 zł 
 
Ogółem wynagrodzenia  
a/ z umów o pracę                                                                            -  278 933,01  
b) wydatkach   na wynagrodzenia z umów cywilno – prawnych  –   207 195,12 
c/ubezpieczenie społeczne od umów /a.b/                                        -  59 018,96 
 
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej - nie dotyczy 
 
d) 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 
 
 
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, 
    47,34     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 –  0,00 
j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 
Należności 
Należność od kontrahentów- 954,39 
Zobowiązania 
ZUS i US – 0,00 
Dostawcy- 751,11 
Wobec pracowników- 2700,00 
8) dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności) 
Urząd Miasta 
Lublin   158 009  
      
Prowadzenie innowacyjnych form 
rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej :     28  784  
Konkurs Plastyczny  9 225 
Inwestuj w siebie  120 000 
      
Urząd Marszałkowski Woj..Lubelskiego 24 847,12  
PFRON  - PARTNER 2008  1 600,64  
    
PFRON -Biura Karier 2010  287 952,7  
Trama – Leonardo 
da Vinci   15 864,3  
EFS- WUP-Dla Zdowia i Urody Życia II 365 344,97  
 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 2010r organizacja była kontrolowana przez:  
 
1.Wojewódzki Urząd Pracy – Program ,,Dla zdrowia i urody życia II”. Wynik kontroli 
pozytywny. Realizacja zadania zgodna z umową. 
2.Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kontrola dotyczyła okresu 2007-2009 – zalecenia 
pokontrolne wykonano 
 
11) Informacje dodatkowe 
 
Członkowie organizacji LFOON-SW społecznie uczestniczą w pracach  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.  
 
 


