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 Fundacja Aktywności Obywatelskiej 
ul. Dolna 3-go Maja 6/3 

20-079 Lublin 

tel. / fax 81 532 25 52 

www.fao.org.pl; fundacja-fao@o2.pl 
 

 

 

 

Raport roczny z działalności 

Fundacji Aktywności Obywatelskiej 

w 2021 r. 
 

 

 
1. Nazwa fundacji: 

Fundacja Aktywności Obywatelskiej 

 

2.  Adres/siedziba, aktualny adres do korespondencji : 

20-079 Lublin 

ul. Dolna 3-go Maja 6/3 

 

3. Adres poczty elektronicznej: 

fundacja-fao@o2.pl 

 

4. Data wpisu do KRS:  

23.03.2005 r. 

 

5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

0000231024 

 

6. Regon: 

060021248 

 

7. Nazwiska i imiona osób statutowo upoważnionych do reprezentowania Fundacji: 

 

Do 19.01.2021 

Monika Dominik – Prezes Zarządu,  

Agnieszka Izabela Wojnarska –Wiceprezes Zarządu,  

Agata Ewa Czwórnóg – Wiceprezes,  

 

Od 20.01.2021 

Monika Dominik – Prezes Zarządu,  

Agnieszka Izabela Wojnarska –Wiceprezes Zarządu,  

Agata Ewa Czwórnóg – Wiceprezes,  

Anna Maria Maciąg-Pazik - Wiceprezes 
 

8. Celem działalności statutowej Fundacji jest: 

 

a) wsparcie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

b) upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich i działań 

wspomagających rozwój demokracji w Polsce i poza jej granicami, 

c) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i działania na rzecz rozwoju 

nowoczesnych technologii niezbędnych dla rozwoju społecznego 
 

http://www.fao.org.pl/
mailto:fundacja-fao@o2.pl
mailto:fundacja-fao@o2.pl
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Celami szczegółowymi działalności Fundacji jest: 
 

a) wspieranie, promowanie rozwoju społecznego i gospodarczego, w tym rozwoju 

przedsiębiorczości i turystyki, także na obszarach wiejskich, 

b) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

c) podejmowanie działań dążących do przezwyciężania i powstrzymywania się od 

faworyzowania lub dyskryminowania poszczególnych narodowości, grup etnicznych, 

ugrupowań religijnych czy światopoglądowych, 

d) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

e) działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

g) upowszechnianie i ochrona praw kobiet i działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn,  

h)wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

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

społeczeństwami, 

j) promocja i organizacja wolontariatu,  

k) upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz działania na rzecz rozwoju 

dzieci, młodzieży i ich rodzin, w szczególności z obszarów wiejskich, 

l) działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, wspomagające rozwój dzieci i rodzin 

poprzez poradnictwo, warsztaty, szkolenia, kursy, terapię, zajęcia indywidualne i grupowe 

ł) działania w zakresie profilaktyki, leczenia HIV/AIDS oraz informacji i edukacji w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kraju i za 

granicą, 

m) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji 

pozarządowych 

 

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 

a.współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, placówkami edukacyjno-

oświatowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą, 

b.współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami 

obranymi przez Fundację, 

c.wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami statutowymi Fundacji, 

d.prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej służących celom statutowym, 

e. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, szkoleń, kursów i staży 

indywidualnych jako formy kształcenia pracowników oraz innych osób zainteresowanych 

realizowaniem celów statutowych Fundacji, 

f.organizowanie  akcji pomocy humanitarnej na rzecz potrzebujących w Polsce i poza jej 

granicami, w szczególności prowadzenie programów adaptacyjnych dla mniejszości 

narodowych, imigrantów i uchodźców oraz powracającej do kraju ludności pochodzenia 

polskiego, 

g.podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych. 

 

9. Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej. 

 

10. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
 

11. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz form płatności: 

W roku 2021 Fundacja osiągnęła przychody z następujących tytułów: 
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12. Informacja o wysokości poniesionych kosztów, z wyodrębnieniem ich struktury oraz form płatności: 
 

W roku 2021 Fundacja poniosła następujące koszty: 

 

 

13. Dane o działalności zleconej fundacji  - opis działalności prowadzonej w 2021 r. 

 

Fundacja Aktywności Obywatelskiej działa zgodnie z przepisami prawa krajowego (zwłaszcza Ustawą z 

dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach oraz Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie), Statutem Fundacji Aktywności Obywatelskiej z dnia 10 lipca 2012 r. oraz 

wewnętrznymi procedurami – Standardami działania Fundacji – przyjętymi Uchwałami Zarządu. 

 

A. Projekty realizowane samodzielnie: 

 

Nr  1 

Tytuł projektu: Osobom starszym – wsparcie i szacunek 

Okres realizacji: 1.05.2021 – 31.12.2021 – projekt zakończony 

Partner: brak 

Cel projektu: 

1.Wzrost poczucia bezpieczeństwa w różnych obszarach np. prawnym, 

zdrowotnym, psychospołecznym u 40 seniorów 60+ z Lublina  w okresie VI-XII 

2021 

2. Zwiększenie dostępu do pomocy sąsiedzkiej dla 40 seniorów z Lublina, z 

ograniczoną samodzielnością, w miejscu ich zamieszkania  poprzez realizację 

pomocy sąsiedzkiej przez 40 seniorów-uczestników proj.,  w okresie VII-XII 2021 

3. Upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie  

wpływającego na zmianę stereotypowego  postrzegania osób starszych, w okresie 

V-XII 2021 

Lp. Tytuł przychodu Forma płatności – 

gotówka – w zł 

Forma płatności – 

przelew – w zł 

Suma przychodu 

1 Darowizny 0,00  1 535,00 1 535,00 

2 Środki pochodzące ze źródeł 

publicznych, w tym: 

0,00 1 693 460,41 1 693 460,41 

          - środki z budżetu państwa 0,00 1 691 460,41 1 691 460,41 

- środki z budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego 

0,00 2000,00 2000,00 

3 Działalność odpłatna 0,00 0,00 0,00 

4 Inne 0,00 0,00 0,00 

SUMA 0,00 1 694 995,41  1 694 995,41 

Lp. Tytuł kosztu Forma płatności – 

gotówka – w zł 

Forma płatności – 

przelew – w zł 

Suma kosztów 

1 Realizacja celów statutowych 8 962,79 1 684 497,62 1 693 460,41 

2 Koszty administracyjne 0,00 33 450,07 33 450,07 

3 Koszty działalności odpłatnej 0,00 0,00 0,00 

4 Pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 

SUMA 8 962,79 1 717 947,69 1 726 910,48 
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Główne działania: 

W ramach projektu zrealizowana została Akademia Bezpieczeństwa Osób 

Starszych (obejmująca warsztaty i poradnictwo specjalistyczne).  

Ponadto zrealizowane zostały w ramach Akademii dwa warsztaty wyjazdowe na 

terenie woj. lubelskiego, w miejscach dostosowanych dla osób starszych (w tym z 

niepełnosprawnościami) oraz z zapewnieniem środków transportu. 

Pomoc sąsiedzka na rzecz mniej sprawnych seniorów, świadczona była przez 

seniorów-uczestników projektu na terenie miasta Lublin. Równolegle trwał 

coaching wspierający seniorów w ramach działania. 

Kampania społeczna pod nazwą "Osobom starszym - wsparcie i szacunek" była 

prowadzona w mediach lokalnych, regionalnych (publiczne Radio Lublin objęło  

kampanię społeczną patronatem medialnym) i w mediach internetowych 

(ogólnodostępnych). 

Źródło finansowania: 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na 

rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. 
Wartość projektu: 253 953,60 zł  

 

 
Nr  2 

Tytuł projektu: Osobom starszym – wsparcie i szacunek - projekt na wkład własny 

Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.12.2021 – projekt zakończony 

Partner: brak 

Cel projektu: 

Realizacja kampanii społecznej, której celem było przedstawienie pozytywnych 

wzorców starości, prezentacja aktywnych seniorów  

i seniorek, którzy dzięki swojej aktywności dłużej pozostają w dobrej formie 

psycho-fizycznej, bardziej cieszą się życiem i ogólnie czują się szczęśliwsi niż ich 

rówieśnicy siedzący przed telewizorami. Kampania miała uświadomić 

mieszkańcom Lublina, że osoby starsze są wartościową grupą społeczną, która 

może być i bardzo często jest przydatna, że nie należy seniorów traktować z 

pogardą lub podchodzić do nich infantylnie. Kampania miała na celu przywrócenie 

pozytywnego wizerunku starości i osób starszych w społeczeństwie - w różnych 

grupach wiekowych. 

Główne działania: 

1. Strona internetowa prezentująca pozytywny wizerunek osób starszych 

www.osobomstarszym.pl 

2. Bilbordy, plakaty, ulotki  

3. Konkurs dla uczniów szkół średnich na hasło promujące szacunek do osób 

starszych, dla seniorów pt. Moja aktywna jesień życia i dla wszystkich 

mieszkańców Lublina na fotografie ukazującą aktywnych seniorów i seniorki. 

Źródło finansowania: Urząd Miasta Lublin 

Wartość projektu: 20 552,50 zł 

 

 

B. Projekty realizowane w partnerstwie: 

Nr 1 

Tytuł projektu: Droga do Pracy! 

Okres realizacji: 1.11.2020 – 31.12.2021 – projekt zakończony 

Partnerzy: Inspires Sp. z o.o. 

Cel projektu: 

Celem głównym projektu jest  podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 

78  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na 

terenie podregionu radomskiego poniżej progu defaworyzacji poprzez aktywizację 

społeczno-zawodową 

Główne działania: 
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań: indywidualne doradztwo 

zawodowe i psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, 

http://www.osobomstarszym.pl/
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pośrednictwo pracy,  szkolenia zawodowe i staże zawodowe. 

Źródło finansowania: 
Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 9.1 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Wartość projektu: 1 010 362,93 zł 

Z tego środki  na 

realizację zadań przez 

Fundację  

533 165,38 zł 

 

Nr 2 

Tytuł projektu: Uwierz w siebie! 

Okres realizacji: 1.09.2021 – 30.09.2022 – projekt w trakcie realizacji 

Partnerzy: Inspires Sp. z o.o. – Lider projektu 

Cel projektu: 

Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia 

u 84 osób z niepełnosprawnościami, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, z woj. lubelskiego w wieku powyżej 18 roku życia (55 kobiet i 29 

mężczyzn) do września 2022 r., przez realizację kompleksowego programu 

aktywizacji społeczno-zawodowej obejmującego: diagnozę indywidualnych 

potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu, warsztaty kompetencji i 

umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne, pośrednictwo pracy, 

szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe oraz staże. 

Główne działania: 

Diagnozowanie Indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu 

– ścieżka reintegracji; warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia 

optymizmu; poradnictwo specjalistyczne – w tym poradnictwo socjalne, 

poradnictwo psychologiczne, wsparcie specjalistyczne dla Osoby 

Niepełnosprawnej; pośrednictwo pracy; szkolenie komputerowe; szkolenia 

zawodowe: pracownik administracyjno - biurowy, opiekun/ka dziecka/ os. starszej, 

sprzedawca; staże 3 miesięczne - dla 68 osób. 

Źródło finansowania: 
Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 11.1 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 

Wartość projektu: 1 606 690,66 zł 

Z tego środki  na 

realizację zadań przez 

Fundację  

681 707,42 zł 

 

Nr 3 

Tytuł projektu: Przedsiębiorczość kluczem sukcesu! 

Okres realizacji: 1.09.2019 – 31.05.2021 – projekt w trakcie realizacji 

Partnerzy: Inspires Sp. z o.o. 

Cel projektu: 

Celem głównym projektu było Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w 

województwie lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 56 przedsiębiorstw 

przez 56 osób oraz powstanie minimum 67 nowych miejsc pracy na terenie 

województwa lubelskiego  

Główne działania: 

Cel został osiągnięty poprzez realizację działań: indywidualne doradztwo 

biznesowe, szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

przyznanie bezzwrotnych dotacji oraz wsparcia pomostowego przez pierwsze 12 

miesięcy funkcjonowania firm.. 

Źródło finansowania: 
Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 9.3 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 

Wartość projektu: 3 685 416,68 zł 

Z tego środki  na 

realizację zadań przez 

Fundację  

1 743 752,09 zł 
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Nr 4 

Tytuł projektu: Kierunek włączenie! Seniorki i Seniorzy są wśród nas 

Okres realizacji: 31.12.2021 – 31.01.2023 – projekt w trakcie realizacji 

Partnerzy: Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej w Lublinie 

Cel projektu: 

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia 40 osób starszych 60+ (80%K i 

20%M) w tym zagrożonych przemocą rodzinną z Lublina w różnych obszarach i 

aspektach życia np. indywidualnego, społecznego, rodzinnego, zawodowego, 

kulturalnego oraz integracja ze społecznością lokalną. 

Główne działania: 

Cel zostanie osiągnięty przez główne działania: 

- „Akademia Silnych Seniorek i Seniorów” - realizację warsztatów dla seniorów- 

liderów, którzy będą pomagać wykluczonym seniorom 

- "Pomoc na Miarę Potrzeb"- realizację spersonalizowanej ścieżki pomocy dla 

seniorów wykluczonych, w tym doświadczających przemocy w rodzinach 

- Inicjatywy „Seniorzy i Seniorki są wśród nas” - realizację inicjatyw 

integrujących/włączających osoby starsze w życie społeczności lokalnej 

- Poradnictwo psychologiczne „Jestem seniorem/ką – Mam marzenia” dla seniorów 

wykluczonych oraz doświadczających przemocy 

- działania promocyjno-edukacyjne skierowane do grup większościowych. 

Bezpośrednimi odbiorcami będzie 40 seniorów wykluczonych jw. oraz 40 seniorów 

- liderów, którzy trafią ze spersonalizowaną pomocą do tej grupy. Ponadto 

pośrednimi odbiorcami działań będzie społeczność lokalna - uczestnicy inicjatyw, 

w tym młodzież oraz odbiorcy działań informacyjno-edukacyjnych ok. 500 osób. 

Źródło finansowania: 
Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię  

z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

Wartość projektu: 87 755,48 EUR 

Z tego środki  na 

realizację zadań przez 

Fundację  

87 755,48 EUR 

 

Wyjaśnienie do sprawozdania: 

 Programy opisane w punkcie B podpunkt 1, 2 i 3 to projekty partnerskie, realizowane w partnerstwie 

z Inspires Sp. z o.o. i zakładające przepływy finansowe między partnerami. 

 Kwota: odpowiednio 1)  1 010 362,93 zł, 2) 1 606 690,66 zł i 3) 3 685 416,68 zł to koszt realizacji 

projektów ogółem. W związku z tym, iż umowa partnerska przewidywała przepływy finansowe między 

partnerami, dla Fundacji Aktywności Obywatelskiej przeznaczone było na realizację jej zadań projektowych 

1) 533 165,38 zł, 2) 681 707,42 zł i 3) 1 743 752,09 zł. Różnica między wartością projektów a kwotą 

zarządzaną przez FAO to środki, którymi zarządzali Partnerzy (projekt 1 i 3) oraz Lider (projekt 2) ww. 

projektów. 

 

C. Inne inicjatywy pozaprojektowe podejmowane przez Fundację w 2021:  

 

a) Centrum Aktywności Seniora i Seniorki. To inicjatywa Fundacji, która odpowiada na potrzeby 

aktywizacji osób starszych z Lublina i okolic. W ramach Centrum organizujemy spotkania, 

warsztaty, grupę wsparcia, wycieczki, wspólne inicjatywy, promocję aktywności Seniorów. 
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Działania Centrum realizujemy w ramach wolontariatu oraz projektów. 

b) Fundacja od początku swojej działalności współpracuje z Fundacją Pomocy Dzieciom „Krzyk” przy 

realizacji akcji promujących dzieci i młodzież niepełnosprawną jako pełnoprawnych członków 

społeczeństwa. Metody najczęstszych działań to organizacja imprez integracyjnych, przedstawień i 

konkursów angażujących przede wszystkim niepełnosprawnych. 

 

c) Fundacja w ramach swojej działalności statutowej zaangażowała się w 2020 r. w zbiórkę środków 

finansowych na potrzeby jednej z Seniorek – Uczestniczki kilku fundacyjnych projektów – której 

dom został uszkodzony podczas jednej z burz. Dzięki założonej na tę potrzebę zbiórce na portali 

www.zrzutka.pl udało się zebrać kwotę 2212,00 zł, które to środki zostały przekazane Seniorce na 

potrzebny remont. Rozliczenie zbiórki zostało dokonane w 2021 roku. Środki zostały wydatkowane 

zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 

14. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w 

sprawie składanych deklaracji podatkowych:  

 

           Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. Na koniec roku 2021 składana była deklaracja 

CIT 8. 

 

15. Fundacja Aktywności Obywatelskiej nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustaw z dnia 1 marca 

2019 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 

16. W roku 2021 Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 

pojedyncza operacja czy kilak operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

 

 

17. W Fundacji Aktywności Obywatelskiej były przeprowadzane następujące kontrole zewnętrzne: 

a) w dniach 20-21.05.2021 oraz 24-25.05.2021 - kontrola realizacji projektu „Droga do pracy!”, kontrola 

prowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, kontrola nie wykazała 

nieprawidłowości w odniesieniu do wydatków i kosztów rozliczanych przez Fundację.  

 

Załącznik: 

- sprawozdanie finansowe za 2021 r. 

 

 

Lublin, 30 czerwca 2022 r. 

http://www.zrzutka.pl/

