Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Homo Faber za rok 2010 data
sporządzenia: 30 czerwca 2011 r.

1. Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Homo Faber
ul. Krakowskie Przedmieście 39
20-076 Lublin
nr KRS 0000222437
REGON 432738790
data rejestracji: 25.11.2004 r.

członkowie zarządu: Anna
Dąbrowska - prezeska
[...]

Piotr Skrzypczak - członek zarządu
[...]

Alicja Kawka - członkini zarządu
[...]

Aleksandra Gulińska - członkini zarządu

[...]

Celami Stowarzyszenia są:

f. upowszechnianie

i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań

wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;

g. działanie na rzecz samorządu i społeczności lokalnych;
h.działania

na

rzecz

integracji

europejskiej

oraz

rozwijania

kontaktów

i

współpracy

społeczeństwami;

i. działania zmniejszające obszary dyskryminacji występujące w społeczeństwie;
j. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
k.

działania na rzecz mniejszości narodowych;

l. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
m.

działania na rzecz praw osób należących do mniejszości seksualnych,

między

i. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
j. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju;
k. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
1.upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
ł. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; m. praca na
rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej; n. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych,

Projekt: Witamy w Lublinie
Program skierowany jest do cudzoziemców mieszkającyc, pracujących lub studiujących w Lublinie. Jest
realizowany od 2009 roku. W 2010 został wsparty przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli
Państw Trzecich (255 146,42 zł) oraz oraz Urząd Miasta Lublin (20 000 zł). W jego ramach przybliżamy
studentom życie Lublina, jego historię, topografię. Prowadzimy także punkt informacyjny, portal i infolinię
dla studentów z zagranicy. Ukazuje się także przewodnik/kalendarz studencki w trzech językach.
Projekt realizuje cele statutowe: a, b, c, d, m

Projekt: Wsparcie infrastrukturalne z Fundacji im. St. Batorego
W 2010 roku pozyskaliśmy wsparcie infrastrukturalne z Fundacji im. St. Batorego w wysokości 34 310,41
zł. Dzięki tym środkom opłacamy funkcjonowanie biura Stowarzyszenia.

Projekt realizuje cele statutowe: a, b

Projekt: Szeptany Lublin
Projekt jest nową metodą opowiadania o Lublinie i oprowadzania po nim. W jego ramach zostały
przygotowane nagrania z przewodnikami po Lublinie. Przewodnikami są osoby znaczące dla historii i
kultury miasta. Opowiadają o Lublinie w różnych aspektach - opozycja lat 80., Lublin przedwojenny,
architektoniczny. Zostało przygotowanych także kilka przewodnikach w

językach obcych (białoruski, rosyjski, ukraiński i in.) Została stworzona specjalna strona z
opowieściami. Projekt został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski (kwotą 27 100 zł).
Oraz Urząd Marszałkowski (lOOOzł).
Projekt realizuje cele statutowe: a, b, m
Projekt: Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS

Po raz 8 zorganizowaliśmy Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Miał miejsce w marcu w
Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka" i w siedzibie Homo Faber. Był przygotowany
wolontariacko, bez dotacji.
Projekt realizuje cele statutowe: a, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m
Projekt: Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. Edycja lubelska.

Po raz 3 zorganizowaliśmy lubelską edycję festiwalu Żydowskie Motywy. Festiwal odbył się
jesienią 2010 w siedzibie Stowarzyszenia Homo Faber. Został wsparty kwotą 4000 zł (Urząd
Miasta) i 1000 zł (Urząd Marszałkowski).
Projekt realizuje cele statutowe:c, d, f, m.
Projekt: "Otwarty Lublin - monitoring funkcjonowania instytucji, urzędów i podmiotów
komercyjnych w zakresie, w jakim korzystają z nich cudzoziemcy przebywający w Lublinie"

Projekt jest próbą głębszego zanalizowania problemów na jakie natykają się cudzoziemcy w
Lublinie w codziennych kontaktach w urzędach, z funkcjonariuszami służb mundurowych i w
podmiotach usługowych. Efektem projektu będzie raport przygotowywany na 2011 r. Projekt
został wsparty kwotą 60 000 zł przez Fundację im. St. Batorego.
Projekt realizuje cele statutowe:a,b, d, m.
Projekt: „Centrum Spotkań - otwarty Lublin".

Projekt miał na celu uporządkowanie i poszerzenie współpracy Homo Faber z organizacjami
pozarządowymi (m.in. lubelskie grupy Amnesty International, Kampania przeciw Homofobii,
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne). Oprócz udostępniania im wyposażonej sali na
spotkania, członkowie Homo Faber prowadzili zajęcia, służyli pomocą i radami. Projekt został
wsparty przez Urząd Miasta Lublin kwotą 15 000 zł.
Projekt realizuje cele statutowe: a, b, d, m.

Projekt: „Kierunek południowy - wsparcie osób pracujących w tematyce edukacji globalnej"
Projekt zakładał cykl szkoleń z zakresu edukacji globalnej dla nauczycieli, pracowników
socjalnych, a także osób, które w pracy stykają się z tematyką rozwojową lub zjawiskiej
uchodźctwa. Projekt dofinansowany został przez Fundację „Edukacja dla Demokracji" kwotą 13
435,98 zł

Projekt realizuje cele statutowe: a, c, d, j, k, m.

Projekt: Akademia Homo Faber
Był to cykl spotkań, wycieczek, warsztatów dla chętnych mieszkańców i mieszkanek Lublina dotyczących
takich tematów jak ekologia, etyczna konsumpcja, prawa człowieka, aktywność obywatelska. Uczestnicy i
uczestniczki miały także okazję wziąć udział w Majówce Fair Trade organizowanej w Ogrodzie Saskim.
Projekt został sfinansowany przez Urząd Miasta Lublin (7500zł).

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

Stowarzyszenie Homo Faber nie prowadzi działalności gospodarczej.

6. Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia przyjął uchwałę zatwierdzającą jednogłośnie sprawozdanie merytoryczne i
finansowe za rok 2010 r.

7. Informację 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 fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,

Przychody pochodzące ze składek wyniosły w 2010 roku 5 200 zł, przychody z darowizn wyniosły
8 322 zł, natomiast przychody z dotacji wyniosły 426 317,19 zł. Stowarzyszenie Homo Faber otrzymało
następujące dotacje na realizację projektów:
Projekt Witamy w Lublinie
EFI:

255 146,42 zł

Urząd Miasta Lublin:
Projekt Szeptany Lublin:

20 000,00 zł

Urząd Marszałkowski: 1 000,00zł
Muzeum Historii Polski:
27 100,00 zł
Projekt Festiwal Żydowskie Motywy
Urząd Miasta Lublin: 4000,00 zł
Urząd Marszałkowski: 1 000,00 zł
Fundacja Batory- Infrastruktura: 34 310,41 zł
Fundacja Batory- Monitoring:

27 515,88 zł

Urząd Miasta Lublin- Akademia Homo Faber:
Urząd Miasta Lublin- Centrum Spotkań:
Polsko niemiecka wymiana młodzieży:

7 500,00 zł

15 000,00 zł
20 308,50 zł

FED- Kierunek południowy: 13 435,98 zł
W 2010 roku Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności statutowej otrzymało środki w
wysokości 45 757,53 zł na realizację następujących działań:
Urząd Marszałkowski - Projekt Koniec Cenzury: 3 000,00 zł
Urząd Miasta Lublin -Organizacja wystawy:

9 455,00 zł

Wielokulturowa Lubelszczyzna (wycieczki):
15 202,53 zł
SPLOT- Projekt Fundusze nudne być nie muszą:
10 700,00 zł
SPLOT- Projekt Forum Pełnomocników: 7 000,00 zł wynajem
sali:

400,00 zł

Część środków (w kwocie: 24 142,42 zł) jakie wpłynęły w 2010 roku w związku z prowadzoną odpłatną
działalnością zostanie wykorzystane w roku 2011 na kontynuację działań, a tym samym stanowią
przychody przyszłych okresów. Stowarzyszenie otrzymało również dotację z Fundacji Batorego na projekt
Monitoring. Czas jego trwania obejmuje rok 2010 oraz 2011. Dlatego też część otrzymanych środków (32
484,12 zł) także stanowi przychody przyszłych okresów. Obie te kwoty zostały ujęte w pozycji 4.2 po
stronie pasywów w bilansie stowarzyszania za rok 2010.
W 2010 roku stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego otrzymała przychody z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji w łącznej wysokości: 1 538,20 zł.
Całość środków została wykorzystana w 2010 roku na działalność statutową.

W sumie w okresie sprawozdawczym suma przychodów z działalności statutowej wyniosła 487
134,92 zł.

6) informację o poniesionych kosztach na:

a)

realizację celów statutowych,

b)

administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),

c)

działalność gospodarczą,

d)

pozostałe koszty,

Koszty ewidencjonowane są w układzie kalkulacyjnym. Koszty bezpośrednio związane z realizacją

wymienionych

projektów wyniosły w

bieżącym

roku

473

612,92 zł.

Koszty administracyjne

Stowarzyszenia wyniosły w 2010 roku: 3 729,24 zł i składały się na nie: opłaty bankowe, wynagrodzenia
pracowników, koszty wynajmu lokalu i inne koszty bezpośrednio związane z działalnością stowarzyszania.
Koszty finansowe natomiast wyniosły 6 263,04 zł i podobnie stanowiły różnice kursowe. Nie wystąpiły
pozostałe przychody i koszty oraz zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby wpłynąć na wynik finansowy.
7) dane o:
a)

liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszenie z podziałem według zajmowanych

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej,

W Stowarzyszeniu na umowę o pracę w 2010 roku było zatrudnionych 8 osób.

1. PIOTR CHOROŚ- koordynacja projektu Batory Infrastruktura
2. ANNA DĄBROWSKA- koordynacja projektu Witamy w Lublinie
3. JOANNA STACHYRA-GALANT- asystentka koordynatora projektu Witamy w Lublinie (01-06.2010)
4. MAGDALENA KAWA- asystentka koordynatora projektu Witamy w Lublinie (07-12.2010)
5. ALICJA KAWKA- asystentka ds. monitoringu projektu Witamy w Lublinie
6. MARTA SIENKIEWICZ- obsługa obcokrajowców - projekt Witamy w Lublinie
7. KATARZYNA DZIEDZIUL- obsługa obcokrajowców - projekt Witamy w Lublinie
8. PIOTR SKRZYPCZAK- koordynacja projektu Batory Monitoring (07-12.2010)

Brak osób zatrudnionych w działalności gospodarczej.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Łączne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 2010 roku-158 780,48 zł
brutto.
Brak osób zatrudnionych w działalności gospodarczej.

c)

wysokości 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,

Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem członków zarządu i innych
organów Stowarzyszenia oraz osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

Łączne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia- 68 545 zł brutto.

Brak osób zatrudnionych w działalności gospodarczej.

f)

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,

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych pożyczek pieniężnych innym podmiotom.

g)

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym i częściowo w kasie.
Ich stan na koniec 2010 roku to 64 122,94 zł.
W tym 127,27 zł w kasie oraz na rachunku bankowym: 63995,67 zł.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

Stowarzyszenie nie nabyło żadnych akcji ani obligacji.

h)

nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot

wydatkowanych na to nabycie,

Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości.

i)

nabytych pozostałych środkach trwałych,

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych których wartość przekracza kwotę: 3 500 zł.
Zgodnie z zapisami polityki rachunkowości Stowarzyszenia „Przedmioty o okresie używania dłuższym niż
rok, oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty
3 500 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie
materiałów".

j)

wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenie ujętych we właściwych sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Zarówno aktywa jak i pasywa Stowarzyszenia wyniosły na dzień 31 grudnia 2010 roku: 136 316,90 zł.

8) dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o

wyniku finansowym tej działalności,

Stowarzyszenie nie otrzymało w 2010 roku tego typu zleceń.

9) informację o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Stowarzyszenie nie posiada nieuregulowanych zobowiązań podatkowych. 28 marca Stowarzyszenie
złożyło do I US w Lublinie deklarację CIT 8. W informacji CIT-8/0 stanowiącej załącznik do zeznania CIT-8
wyodrębnione zostały pozycje dla dochodów wolnych od podatku w związku z ich przeznaczeniem na
realizację celów statutowych (art. 17 ust. 1 pkt 4 updop) w kwocie 12 715.17 zł.

