
Sygnatura  sprawozdania (wypełnia 
MPiPS)

Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS)

                      
Ministerstwo Pracy

                      i 
Polityki Społecznej

                    

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z 
działalności

                      organizacji pożytku publicznego
                    

za rok 2011

• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE HOMO FABER

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE Powiat LUBLIN

Gmina LUBLIN Ulica UL. FRYDERYKA 
CHOPINA

Nr domu 41 Nr lokalu 2

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-023 Poczta LUBLIN Nr telefonu 602430868

Nr faksu E-mail info@hf.org.pl Strona www hf.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-03-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 43273879000000 6. Numer KRS 0000222437
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Anna Dąbrowska – Prezeska 

Piotr Choroś – członek zarządu, członkostwo zawieszone
Aleksandra Gulińska – członkini zarządu
Alicja Kawka – członkini zarządu
Piotr Skrzypczak – członek zarządu, członkostwo zawieszone

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Justyna Galant
Ignacy Tokarczyk
Jacek Białas

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a. upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa 
obywatelskiego;
b. działanie na rzecz samorządu i społeczności lokalnych;
c. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
d. działania zmniejszające obszary dyskryminacji występujące w 
społeczeństwie;
e. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn;
f. działania na rzecz mniejszości narodowych;
g. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
h. działania na rzecz praw osób należących do mniejszości 
seksualnych,
i. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego;
j. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju;
k. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
l. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów i konsumentek;
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.
o. działalność na rzecz turystyki, sportu i rekreacji
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

a. realizowanie programów edukacyjnych;
b. organizowanie: akcji publicznych, konferencji, spotkań, wystaw, 
prelekcji;
c. monitorowanie przestrzegania praw i wolności człowieka;
d. promocję i organizację wolontariatu;
e. poradnictwo obywatelskie;
f. publikowanie materiałów informacyjnych, broszur, poradników;
g. wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjnie organizacji 
pozarządowych;
h. współpracę z administracją publiczną, organizacjami 
pozarządowymi oraz wszystkimi innymi

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Witamy w Lublinie - Projekt był adresowany do cudzoziemców/ek mieszkających 
lub studiujących w Lublinie. Podczas jego realizacji zarówno cudzoziemcy/ki jak i 
osoby mające z nimi najczęstszy kontakt do poznania się i zrozumienia swoich 
potrzeb. Przygotowany został punkt informacyjny oraz portal internetowy, za 
pośrednictwem których pomagaliśmy/łyśmy w rozwiązywaniu codziennych 
problemów. Studenci i studentki przybywające z zagranicy uczestniczyły w 
wycieczkach, spotkaniach, warsztatach, dzięki którym mogły poznać miasto i 
nauczyć się w nim funkcjonować. Dotarliśmy/łyśmy do instytucji i firm, mających 
kontakt z cudzoziemcami/kami z propozycją przejścia szkolenia z zakresu ich 
kultury, tradycji i podstaw języka. 

1. Podstawowym działaniem było prowadzenie punktu informacyjnego. Ogólnie 
dostępny, reklamujący usługi w miejscach najczęściej odwiedzanych przez 
obcokrajowców/czynie. Centrum przede wszystkim stanowiło wsparcie przy 
poszukiwaniu rozwiązań problemów, przed którymi stają cudzoziemcy/ki. 
Prowadzona była także infolinia, z której korzystać mogli nie tylko 
cudzoziemcy/ki, ale także wszystkie osoby, mające z nimi kontakt. 

2. Przeprowadzono trzy cykliczne akcje mające na celu przyjecie i nawiązanie 
pierwszego kontaktu z nowo przybyłymi do miasta studentami i studentkami. 
Podczas cyklu wydarzeń cudzoziemcy/ki zostały zaproszone na 4 spacery dzięki 
którym poznawały Lublin - od strony najważniejszych urzędów, instytucji kultury, 
sportu i rozrywki. Podczas tych wypraw spotkały się także z osobami, które 

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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kierują danymi instytucjami.

3. Szkolenia dla pracowników/ic instytucji i firm mających najczęstszy kontakt z 
cudzoziemcami/kami z prawa, procedur związanych z integracją i 
antydyskryminacją oraz z elementów języka i kultury najliczniejszych grup 
cudzoziemców/ek. 

4. Szkolenia dla cudzoziemców/ek z podstaw języka, kultury i historii Polski, z 
uwzględnieniem specyfiki lokalnej. W ramach tego przygotowaliśmy/łyśmy 
szereg wizyt i spotkań z osobami istotnymi dla funkcjonowania miasta. 

6. Prowadzono serwis  www dla cudzoziemców/ek w językach angielskim, 
ukraińskim i białoruskim. Serwis był reklamowany przez instytucje publiczne i 
prywatne mające kontakt z cudzoziemcami/kami. 

7. Przygotowano publikację - kalendarz zawierający najważniejsze informacje o 
funkcjonowaniu w mieście, świętach, wydarzeniach, kontakty do 
najważniejszych instytucji, wraz z wyborem wielojęzycznych imprez kulturalnych 
i społecznych. 

Projekt był realizowany od dnia 1 lipca 2009 - 31 grudnia 2011 r.

Otwarty Lublin – monitoring – Projekt polegał na prowadzeniu monitoringu 
funkcjonowania instytucji, urzędów i podmiotów komercyjnych w zakresie, w 
jakim korzystają z ich usług, pracy i informacji cudzoziemcy i cudzoziemki 
przebywający w Lublinie. 

Dzięki codziennym kontaktom z liczną grupą obcokrajowców/czyń (dzięki 
projektowi www.hello.lublin.pl), oraz roboczym kontaktom z organizacjami 
zajmującymi się świadczeniem im pomocy, możliwa była weryfikacja pracy ww. 
podmiotów. 

Podczas trwania projektu, prowadzone było rzecznictwo na rzecz zmian w 
najbardziej drażliwych kwestiach, które zostały zdiagnozowane. Priorytetem były 
działania dotyczące ochrony zdrowia, życia, bezpieczeństwa oraz 
najistotniejszych kwestii związanych z pobytem obcokrajowców w Polsce.

Raport z monitoringu miał zostać opublikowany w czerwcu 2011 roku, jednak w 
związku z kontynuacją prac (dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego) 
rekomendacje zostały przekazane tylko poszczególnym, poddanym obserwacji 
instytucjom. Projekt był realizowany od dnia 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 
r.
Monitorowanie lubelskich urzędów w zakresie, w jakim korzystają z nich 
cudzoziemcy/ki, działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania urzędów i 
przygotowanie koncepcji powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. 
cudzoziemców -  Projekt zakłada implementację efektów przeprowadzonego 
monitoringu instytucji publicznych
 w zakresie funkcjonowania cudzoziemców/ek w Lublinie. Jego podstawowym 
celem jest przygotowanie koncepcji powołania Pełnomocnika Prezydenta Lublin 
ds. Cudzoziemców lub innego podmiotu koordynującego i nadzorującego całość 
zagadnień z ich integracją.
 
Projekt jest kontynuacją rozpoczętego w lipcu 2010 r. projektu „Otwarty Lublin”. 
Projekt był realizowany od dnia 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
Photo stories -  Projekt jest formą pozaformalnej edukacji o Zagładzie Zydów. 
Próbą spojrzenia na trudną i  dramatyczną historię Zydów, poprzez fotografie, 
zarówno te współczesne jak I te zrobione w czasie II wojny światowej czy przed 
1939 rokiem. Fotografie są tłem do opowieści, pretekstem do poznania historii 
odnośnie danego miejsca czy osoby uchwyconej na fotografii. Główny nacisk 
położony został na edukację nieformalną i próbę zrozumienia wydarzenia jakim 
był Holokaust. Nie tylko jako wydarzenia historycznego, ale także patrzenia na 
nie z perspektywy praw człowieka, problemów takich jak: antysemityzm, rasizm, 
brak tolerancji dla “innych”. W ramach projektu są prowadzone następujące 
działania: warsztaty (“teoretyczne/merytoryczne” I fotograficzne: fotografii 
dokumentacyjnej i cyfrowej, wizyty studyjne, przygotowanie i prowadzenie strony 
internetowej. Całość materiałów wytworzonych w czasie projektu ´(scenariusze 
zajęć/dokumentacja fotograficzna i video) zostaną umieszczone na stronie 
internetowej przygotowanej w dwóch językach (polskiej i angielskiej). Strona ta 
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pełnić będzie dwojaką funkcję. Po pierwsze będzie informowała o projekcie, a po 
jego zakończeniu stanie się jego archiwum. Po drugie będzie ona inspiracji˛a do 
realizowania podobnych działań przez innych  edukatorów/ek w Lublinie I całej 
Polsce, dzięki anglojezycznej stronie - także w innych krajach. Projekt Photo 
Stories realizowany jest od 21 września 2011 - 30 czerwca 2012 r.

Portal www.kultura.lublin.eu - Projekt polegał na współprowadzeniu wraz z 
Referatem ds. rozwoju kultury i projektów kulturalnych Miasta Lublin portalu 
www.kultura.lublin.eu. W jego ramach gromadzone były informacje dotyczące 
aktualnych wydarzeń kulturalno-społecznych odbywających się na terenie 
Lublina. 
Działania osób pracujących w projekcie polegały na:
- gromadzeniu informacji dotyczących aktualnych wydarzeń kulturalnych 
odbywających się na terenie Lublina, ich redagowaniu oraz zamieszczaniu na 
stronie,
- przygotowywaniu i zamieszczaniu wiadomości na stronie głównej,
- bieżącym dodawaniu oraz aktualizowaniu profili osób i instytucji,
- selekcji, edycji, przygotowywaniu i zamieszczaniu materiałów multimedialnych, 
w tym zdjęć i wideo,
- bieżącej aktualizacji dat w wydarzeniach kluczowych, bieżącej obsłudze 
skrzynki e-mail: redakcja.kultura@lublin.eu,
- umieszczaniu banerów promocyjnych oraz usuwaniu nieaktualnych banerów za 
strony głównej,
- tłumaczeniu wybranych informacji na język angielski.

Projekt był realizowany była od dnia 2 maja 2011 roku do 20 grudnia 2011 roku.

Raport mniejszości -  Stowarzyszenie Homo Faber jest partnerem projektu 
"Raport mniejszości - monitoring polskiego internetu pod kątem mowy 
nienawiści i języka wrogości ", realizowanego przez Fundację Wiedza 
Lokalna. Projekt dotyczy mowy nienawiści wobec mniejszości etnicznych, 
religijnych, seksualnych i innych, pojawiającej się w cyberprzestrzeni. 
Wykorzystując narzędzie informatyczne (pozwalające na automatyczne zliczanie 
przypadków mowy nienawiści) prowadzimy akcję promującą internet wolny od 
nienawiści, a także lokalnie monitorujemy internet i staramy się zapobiegać 
narastaniu postaw ksenofobicznych. W ciągu roku 2012 dokonamy dwóch 
ogólnopolskich pomiarów języka wrogości /mowy nienawiści w internecie. 
Głównym obszarem naszych zainteresowań jest poziom lokalny: Staramy się 
doprowadzić do zmiany sposobu prowadzenia rozmowy na lokalnych forach 
internetowych. 
Do współpracy poza HF zaproszeni zostali: Centrum 
Żydowskie (Oświęcim), Radomskie Stowarzyszenie Romów (Radom), Fundacja 
Centrum Tolerancji (Wrocław), Fundacja Ocalenie (Łomża). 

NaprawmyTo - Stowarzyszenie Homo Faber, we współpracy z Kancelarią 
Prezydenta Urzędu Miasta Lublin, jest moderatorem lokalnej odsłony polskiego 
serwisu internetowego NaprawmyTo. Portal został opracowany w pierwszej 
połowie 2011 r. przez warszawską Pracownię Badań i Innowacji Społecznych 
Stocznia. Projekt NaprawmyTo jest próbą przetestowania i wdrożenia 
internetowego narzędzia pozwalającego w niezwykle prosty sposób, za 
pomocą internetowej mapy, zgłaszać drobne problemy zauważone w 
przestrzeni publicznej. Zgłaszane problemy dotyczą takich spraw, które 
nie wymagają nagłej reakcji (pobicia, kradzieży, pomocy lekarskiej itp.), ani 
spraw związanych z inwestycjami (budowa nowego placu zabaw, 
zmiana organizacji ruchu, itd.). Sprawy, które można zgłaszać za pośrednictwem 
serwisu to sprawy do naprawienia, takie jak: wypalona żarówka w latarni, dzikie 
wysypisko śmieci, padłe zwierzę, graffiti – mowa nienawiści i in. Z serwisu 
można korzystać zarówno za pomocą komputera, w którym określamy daną 
kategorię i ręcznie ustalamy położenie zgłaszanego problemu na mapie, jak 
również za pomocą telefonów komórkowych (z systemem android lub iphone).

Podstawowym celem serwisu jest zintegrowanie mieszkańców/ek 
wokół wspólnych problemów zauważonych w przestrzeni miasta oraz 
bezpośrednie zgłoszenie odpowiedniej jednostce organizacyjnej lub 
komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin.

Staramy się, aby narzędzie stało się platformą wzajemnej komunikacji pomiędzy 
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władzami miasta a jego mieszkańcami/kami. Ma szansę stać się dla urzędu 
podstawowym źródłem informacji odnośnie zidentyfikowanych przez 
mieszkańców/ki problemów. Wpłynie to na szybsze i 
skuteczniejsze rozpoznawanie i reagowanie przez odpowiednie służby na 
pojawiające się w przestrzeni miejskiej problemy. Projekt jest realizowany od 
dnia 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

9. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie - 
Festiwal Objazdowy istnieje od 2003 r. Lokalne organizacje pozarządowe, 
ośrodki akademickie i domy kultury we współpracy z Helsińską Fundacją Praw 
Człowieka a organizują przeglądy filmów dokumentalnych, budując własne 
programy imprez towarzyszących.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE został 
stworzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w 2001 roku. We 
współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (a w 2001 roku 
także z Fundacją Młodego Kina).

Helsińska Fundacja Praw Człowieka organizuje corocznie w grudniu - miesiącu 
uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - festiwal filmowy w 
Warszawie. Prezentowane są na nim dokumenty w różny sposób podejmujące 
problematykę praw człowieka, a także ma miejsce wiele imprez towarzyszących, 
zwłaszcza spotkań i dyskusji panelowych z udziałem specjalistów z dziedziny 
praw i wolności jednostki.

Wstęp na wszystkie projekcje i imprezy towarzyszące pozostaje bezpłatny - 
festiwal funkcjonuje jako impreza niekomercyjna. Trzon programu stanowią 
zawsze filmy dokumentalne i reportaże, odznaczające się wysoką wartością 
artystyczną, a przynajmniej będące dziełem dobrego filmowego rzemiosła. W 
Lublinie projekt był realizowany od dnia 1 marca 2011 r. do 13 marca 2011 r.

Wycieczki Wielokulturowe - Stowarzyszenie Homo Faber przy wsparciu 
europosłanki prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej organizował wycieczki po 
wielokulturowej Lubelszczyźnie. Tym razem odkrywałyśmy południową część 
Lubelszczyzny. Do współpracy zaprosiliśmy pięć szkół:

- Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących z 
Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnie (gmina Dorohusk) oraz Szkołę 
Podstawową im. M. Kopernika w Wólce Okopskiej (gmina Dorohusk) (wyjazd 1 
kwietnia 2011)

- Zespół Szkół  im. ks. J. Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, gm. Krasnystaw 
(wyjazd 14 kwietnia 2011)

- Szkołę Podstawową w Lipsku, gm. Zamość)  oraz Szkołę Podstawową w 
Pniówku, gm. Zamość (wyjazd 27 kwietnia 2011)

Wycieczka Wielokulturowa to całodniowy objazd po Lubelszczyźnie (ok. 10 
godzin), podczas której uczniowie odwiedzą:
- cerkiew prawosławną w Hrubieszowie, jedną z dwóch w Europie cerkwi z 13 
kopułami,
- cmentarz ukraiński w Wereszynie, prawdopodobnie powstały w XIX wieku,
- Grabowiec, gdzie w 1964 zatrzymano cygański tabor i skąd pochodzi unikalna 
kolekcja zdjęć wykonana przez Andrzeja Polakowskiego,
- Dom szewca Fawki oraz synagogę w Wojsławicach zbudowaną w końcu XIX 
wieku. 
Projekt "Wielokulturowa Lubelszczyzna" jest cyklem wycieczek dla młodzieży z 
podlubelskich szkół, podczas których uczestnicy i uczestniczki poznają historię 
ich najbliższej okolicy. Mamy zamiar obalić mity związane z mniejszościami 
religijnymi i narodowymi. Postaramy się zainteresować młodych ich "środkiem 
świata".
I zaprezentujemy konkretne pomysły, miejsca i ludzi, którzy na co dzień zajmują 
się w niebanalny sposób pamięcią o wielokulturowym świecie.

Photo Stories - Projekt edukacyjny o Holokauście realizowany przez 
Stowarzyszenie Homo Faber i I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Staszica w Lublinie finansowany przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w Polsce, Fundację "The Jewish Foundation for the Righteous" oraz 
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Komisję Europejską ze środków Programu "Młodzież w Działaniu". Projekt był 
realizowany od grudnia 2011 r. do czerwca 2012 r.

Nadbużańskie historie - Projekt jest nawiązaniem i naturalną kontynuacją 
wakacyjnych wyjazdów na tereny pogranicza polsko - ukraińskiego 
realizowanych przez Homo Faber od 2010 roku. Podróżujemy po wschodnim 
pograniczu Polski w poszukiwaniu osób pamiętających wydarzenia z lat 30 i 40.: 
akcję polonizacyjno-rewindykacyjną i jej najtragiczniejszy element - burzenie 
cerkwi prawosławnych w 1938 r. na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu, 
konflikt polsko-ukraiński oraz Akcję "Wisła". Dotąd udało nam się zebrać prawie 
50 relacji bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń. Rejestrujemy także pieśni 
w używanej na pograniczu gwarze  Teraz zebrane nagrania świadków/iń posłużą 
nam do przygotowania scenariuszy zajęć, które pilotażowo przeprowadzimy w 
czterech szkołach na wschodnim  pograniczu. 
Chcemy także zebrać nasze dotychczasowe próby i doświadczenie  z zakresu 
edukacji nieformalnej i wydać przewodnik dla nauczycieli/ek - ze scenariuszami 
zajęć, tekstami teoretycznymi oraz relacjami Historii Mówionej do wykorzystania 
na lekcjach.  Projekt realizowany od dnia 1 października 2011 r. do 31 sierpnia 
2012 r.

Gender check! – Razem z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 
Biuro Projektowe w Polsce (UNDP) będący integralną częścią systemu ONZ, 
realizowaliśmy/łyśmy pierwszą edycję letnich warsztatów (summer course) na 
temat rynku pracy, polityki społecznej i równości płci.

Kurs był okazją do zapoznania się z problematyką rynku pracy i pomocy 
społecznej z perspektywy równości szans – aspektu kluczowego dla 
podejmowania skutecznych działań z zakresu integracji społecznej i promocji 
zatrudnienia. Celem 14-dniowych warsztatów było dostarczenie wiedzy i 
kompetencji z zakresu wyrównywania szans z uwzględnieniem płci, 
wyposażenie uczestników i uczestniczek w narzędzia do samodzielnej analizy i 
konstruowania efektywnych programów i projektów. Dodatkowo celem jednego z 
bloków tematycznych było wypracowanie metodologii pracy z zakresu równości 
szans kobiet i mężczyzn sprofilowane dla instytucji otoczenia ekonomii 
społecznej.

Szkolenia prowadzone były przez zespół wykwalifikowanych trenerów i trenerek 
– ekspertów/ek w prezentowanych przez siebie dziedzinach. Całość kursu 
podzielona została na cztery bloki programowe: Antydyskryminacja i płeć, 
Polityka równości płci, Wykluczenie społeczne a polityka społeczna, Równość 
szans w działaniu. Projekt był realizowany od dnia 4 lipca 2011 r. do 17 lipca 
2011 r.

BUG 2011 – W 2011 roku odwiedziliśmy/łyśmy na rowerach między innymi: 
Dołhobyczów, Żabcze, Dłużniów, Żniatyn, Chłopiatyn, Budynin, Korczmin, 
Szczepiatyn, Ulhówek, Radruż, Horyniec, Werchratę, Lasową, Dziewięcierz, 
Nowe Brusno, Wielkie Oczy, Łukawiec, Chotyniec, Birczę, Chyszynę, Kotów, 
Niewistkę i Słonne.
 
Cały ten obszar był areną brutalnej wojny domowej w latach 40. Wysiedlenia do 
ZSRR i w ramach "Akcji Wisła" na zawsze zmieniły skład etniczny tych terenów. 
Chcieliśmy/ałyśmy przyjrzeć się tym miejscom ponad 60 lat po ostatnich 
wysiedleniach - co, a przede wszystkim jak, pamiętają tamte wydarzenia obecni 
mieszkańcy/ki. Co wiedzą na ten temat ich dzieci i wnuki, na ile ostatnie 
widoczne w przestrzeni ślady po ukraińskich sąsiadach/kach, 
są naszym, własnym dziedzictwem, a na ile obcym, wysiedlonych ONYCH?
 
Nie zależało nam na rozstrzygnięciu, która strona konfliktu była bardziej lub 
mniej winna, która więcej lub mniej ucierpiała. Nie uzurpujemy sobie też prawa 
do stworzenia pełnego obrazu tamtej wojny i jej skutków. Interesowały nas losy 
jednostkowe, pojedyncze historie - często tak bardzo niejednoznaczne, że 
jakakolwiek generalizacja z naszej strony byłaby zwyczajnym brakiem pokory.
Zebrane materiały były na bieżąco umieszczane na naszej stronie internetowej.
Projekt był realizowany od dnia 6 sierpnia 2011 r. do 15 sierpnia 2011 r.

Polska Doc - Zoom na bohatera - To tygodniowe warsztaty dla młodych ludzi z 
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podstaw fotografii, których tematem przewodnim byli właśnie "bohater/ka". Przez 
kilka dni sierpnia 16 młodych ludzi z Lublina i okolic poznawało tajniki fotografii, 
aby wyjść w miasto i zrobić swój pierwszy reportaż.
Zwieńczeniem projektu była wystawa zdjęć skonstruowana na warsztatach.
Warsztaty odbywały się w ramach projektu Polska Doc, realizowanego przez 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Homo Faber był lokalnym partnerem tego 
projektu. Projekt był realizowany od dnia 18 sierpnia 2011 r. do 24 sierpnia 2011
 r.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

gmina

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2000

20

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

gmina

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 72.20.Z Monitorowanie przestrzegania 
praw człowiek

94.99.Z Współpraca z administracją 
publiczną, orga

82.30.Z Organizowanie konferencji, 
spotkań, prelek

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

82,30 Z Organizowanie konferencji, 
spotkań, prelek

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 447 767,08 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 416 187,88 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 24 279,20 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 083,00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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0,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7 300,00 zł

7 300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 5 083,00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Projekt BUG 5 083,00 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 428 126,42 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

399 977,79 zł 5 083,00 zł

24 279,20 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

3 869,43 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

5,0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

4,0 etatów

17,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

19,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

2,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 2,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 291 140,96 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

118 005,31 zł

118 005,31 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 173 135,65 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

173 135,65 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 11 672,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 161 463,65 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3 168,28 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

6 430,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 397,84 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2012-06-12 14



VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

4 278,33 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

5 340,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 374,86 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Kultura i sztuka - Miasto Kultury - obsługa miejskiego systemu informacji 
kulturalnych

40 000,00 zł

2 Witamy w Lublinie 20 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Stowarzyszenie Homo Faber prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Anna Dąbrowska, Prezeska Stowarzyszenia, 15 lipca 2012 roku Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Realizacja zadania publicznego Inicjatywy 
kulturalne wzbogacające ofertę Lublina – miasta 
kandydującego do tytułu  Europejskiej Stolicy 
Kultury – Wita

Urząd Miasta Lublin (Wydział Kultury) 2011-05-19

2 Lublin Szeptany II Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego

2011-04-15

3 Monitoring finansowy Projektu 3/3/EFI/2009 (II) Władza Wdrażająca Projekty 
Europejskie

2011-06-20
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