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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 Stowarzyszenia

Marta Sienkiewicz - członkini Zarządu
Piotr Skrzypczak - członek Zarządu

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

Radosław Rybak
Ignacy Tokarczyk
Jacek Białas

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Stowarzyszenia są:
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 i uzależnieniom;
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)                       

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
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 organizacjami i grupami 
nieformalnymi o celach tożsamych z celami Stowarzyszenia;
i. prowadzenie działalności edukacyjnej.

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)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Monitoring jawności posiedzeń i przejrzystości prac Rady Miasta Lublin, komisji 
oraz dostępności radnych 

Pierwszym celem naszych działań jest pełniejsza realizacja konstytucyjnej 
zasady przejrzystości prac samorządowego organu władzy publicznej (Rady 
Miasta oraz dodatkowo komisji) i jawności posiedzeń. 

Drugim celem naszych działań jest monitoring art. 23 ustawy o samorządzie 
gminnym: “Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty 
samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich 
organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców 
gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia (...)”. 
Działaniem zmierzającym do realizacji tego celu będzie przybliżenie sylwetek 
radnych (wykształcenie, doświadczenie, działalność społeczna, poglądy, 
interpelacje, komisje, głosowania), ich dostępności dla mieszkańców/nek oraz 
oszacowanie skali zaangażowania społecznego.

Powyższe zaniedbania oraz kwestie utrudniające dostępność prac Rady Miasta, 
komisji i dostępność radnych zostały przez nas zdiagnozowane  podczas 
pilotażu zadania.

Chcemy nawiązać współpracę z Wydziałem Politologii UMCS (koło 
samorządowe, koło dziennikarskie) oraz lubelskimi mediami.

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
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Prezentowany projekt będzie rozszerzeniem działań przeprowadzonych przez 
Stowarzyszenie w ramach akcji “Masz Głos, Masz Wybór” (zadanie “Dostępni 
Radni”). Organizacje i grupy, które funkcjonują w tym samym zadaniu mogą być 
inspiracją dla naszych dalszych działań. Sylwetki radnych będą opracowywane 
według szablonu znajdującego się na portalu mamprawowiedziec.pl. Działania w 
zakresie monitoringu radnych prowadzą także Fundacja Normalne Miasto 
Fenomen oraz Akcja Konin. W Lublinie nie ma organizacji czy grupy, która 
systematycznie obserwowałaby działania Rady Miasta. Fragmentarycznie 
zajmują się tym osoby prywatne na blogach oraz media.

By osiągnąć wyżej opisane cele, chcemy poddać monitoringowi lubelską Radę 
Miasta, komisje oraz samych radnych. Podejmiemy następujące działania:

Stworzenie i przetestowanie koncepcji monitoringu 
Przeprowadzenie monitoringu wg założonych kryteriów
Opracowanie raportu wraz z rekomendacjami
Weryfikacja wprowadzanych rekomendacji
Opracowanie i upublicznienie końcowego raportu z przeprowadzonego 
monitoringu.
Zwiększenie dostępności radnych
Przygotowanie i upublicznienie materiałów pomocniczych 

By podczas prowadzenia monitoringu nie być postrzeganym jedynie jako 
niekonstruktywni krytycy i krytyczki, na stronie stowarzyszenia zgromadziliśmy 
szereg materiałów dotyczących pracy Rady Miasta, komisji i radnych. Działanie 
to polać będzie na:
1. Stworzeniu bazy dobrych przykładów z Polski w zakresie przejrzystości prac 
Rady Miasta, komisji, dostępności radnych.
2. Opracowaniu i udostępnieniu po każdej sesji sprawozdania w formie 
infografiki.
3. Opracowaniu poradnika dla mieszkańców i mieszkanek - “ABC - prawa i 
obowiązki radnego, kontakt z radnymi”.
4. Systematycznym przeprowadzaniu prasówki dotyczącej prac Rady Miasta i 
upublicznieniu jej na stronie projektu.
Podsumowanie działań i przygotowanie sprawozdania merytorycznego i 
finansowego - raport wraz z rekomendacjami z przeprowadzonego monitoringu.
NaprawmyTo

Społeczna platforma internetowa pomagająca mieszkankom i mieszkańcom 
Lublina w zgłaszaniu drobnych uszczerbków w przestrzeni publicznej.

www.lublin.naprawmyto.pl

Partnerami są:
- Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Dróg i Mostów,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Straż Miejska,
- Komenda Wojewódzka Policji,
- Lubelskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,
- Biuro Obsługi Mieszkańców,
- Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

Pełnimy rolę lokalnego opiekuna systemu pełni Stowarzyszenie Homo Faber.

Stowarzyszenie Homo Faber w 2010 r. włączyło się w ogólnopolski proces prac 
nad stworzeniem internetowego systemu powiadomień o drobnych 
uszczerbkach w przestrzeni miejskiej. Przez pół roku trwały, kierowane przez 
Pracownie Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", prace nad 
wypracowaniem polskiego rozwiązania łączącego w sobie doświadczenia innych 
państw i dopasowanego do lokalnych potrzeb.
Zobacz także
Po stworzeniu pierwszej wersji systemu Stowarzyszenie Homo Faber  w połowie 
2011 r. w konkursie grantowym ogłoszonym przez Fundację im. Stefana 
Batorego i PBiS "Stoczni". Celem konkursu było wybranie lokalnych organizacji 
do stworzenia i przetestowania narzędzia internetowego. Z terenu 
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województwa lubelskiego była to jedyna organizacja zgłaszająca chęć podjęcia 
się tego zadania. Testy zakończyły się w czerwcu 2012 r.
W sierpniu 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Fundacją 
Stocznia, Stowarzyszeniem Homo Faber a Gminą Lublin na dalsze prowadzenie 
serwisu. 
13 września 2012 r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent 
 Krzysztof Żuk i prezes "Stoczni" Jakub Wygnański ogłosili oficjalny start 
systemu.

Stowarzyszenie Homo Faber, za pracę polegającą na codziennej opiece nad 
systemem otrzymuje od Urzędu Miasta Lublin wynagrodzenie w wysokości 1000
 zł miesięcznie.   
Lubelski system partycypacji społecznej
Celem projektu jest wzrost udziału mieszkańców Lublina we współzarządzaniu 
miastem poprzez opracowanie i wdrożenie lubelskiego systemu partycypacji 
społecznej. Proponowany system jest wypadkową dogłębnej analizy potencjału 
partnerów społecznych oraz analizy świadczonych przez samorząd usług pod 
kątem stosowania mechanizmów partycypacji. Newralgicznym elementem jest 
przypisanie mieszkańcom roli współkreatorów usług publicznych, a nie tylko 
biernych recenzentów rozwiązań proponowanych przez samorząd. Działania w 
projekcie przyczynią się do wypracowania systemu, wdrożenia go w życie i 
utrzymania systemu jako stałego modelu zarządzania miastem. Interesariuszami 
projektu będą mieszkańcy Lublina, urzędnicy samorządowi oraz partnerzy 
społeczni (radni dzielnicowi, NGO’s, liderzy lokalni).

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich, 
Samorządem Miasta Lublin oraz Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il 
Mercato S.r.l.

Więcej na www.fim.org.pl/projekt/lsps/

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Standardy działania III sektora
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w partnerstwie z 
Fundacją Inicjatyw Menedżerskich i Stowarzyszeniem Homo Faber, realizuje od 
1 marca 2012 projekt „Standardy działania III sektora – executive education dla 
kadr NGO”.

Celem głównym Projektu jest podniesienie poziomu jakości funkcjonowania 
NGO w Polsce poprzez opracowanie standardów organizacyjno – 
menedżerskich i finansowych oraz przygotowanie do ich wdrożenia w 
instytucjach pozarządowych 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadry zarządzającej 
NGO w ramach studiów podyplomowych ukierunkowanych na wsparcie 
współpracy organizacji pozarządowych w Polsce z administracją publiczną do 
30.03.2014 roku.

Cele szczegółowe Projektu to:

• Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadr 
zarządzających NGO z zakresu praktycznego stosowania i wdrażania 
standardów organizacyjno – menedżerskich i finansowych funkcjonowania III 
sektora do 31.03.2014 r.

• Wzrost świadomości 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadr zarządzających NGO w 
Polsce wpływu i możliwości kształtowania polityk publicznych we współpracy z 
administracją publiczną do 31.03.2014 r.

• Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 24 kobiet i 16 mężczyzn z kadry 
zarządzającej NGO na temat jakości realizacji zadań publicznych zlecanych 
przez administrację do 31.03.2014 r.

• Projekt przewiduje realizację dwóch edycji studiów podyplomowych w okresie: 
IX.2012-VI.2013, II.2013-I.2014 skierowanych do 40 osób z kadr zarządzających 
organizacji trzeciego sektora z całej Polski, z wykształceniem wyższym, 
zainteresowanych dostosowaniem do potrzeb i wdrożeniem wypracowanego w 
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ramach Projektu standardu działania NGO.

Warunkiem koniecznym do ukończenia i uzyskania świadectwa studiów 
podyplomowych realizowanych w ramach Projektu jest opracowanie przez 
Słuchaczki i Słuchaczy indywidualnego planu wdrożenia standardu NGO w 
zarządzanych organizacjach.

Projekt zakłada wdrożenie opracowanego standardu w co najmniej 20 
organizacjach.

Więcej na www.ngo.wspa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre 
rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2
 Rozwój dialogu obywatelskiego. 
Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców 2012
Od kilku lat pracujemy z dziećmi czeczeńskimi mieszkającymi w ośrodkach dla 
uchodźców na Lubelszczyźnie. Od bieżącego roku zdecydowaliśmy się 
uporządkować i poszerzyć nasze działania.  Udało nam się pozyskać środki na 
otworzenie trzech świetlic integracyjnych - w Lublinie, Łukowie i Zalesiu-
Horbowie.

Jednym z ważniejszych problemów, z którymi borykają się dzieci uchodźcy jest 
swego rodzaju "zawieszenie" pomiędzy własną kulturą a kulturą polską. Z jednej 
strony wielu imigrantów z powodu braku dostępu do literatury i edukacji we 
własnym języku powoli traci kontakt z kulturą pochodzenia, z drugiej - z wielkim 
trudem uczy się polskich norm i wartości. Swoiste wykorzenienie nasila 
problemy z adaptacją w nowym kraju. Jednym z naszych pomysłów na 
rozwiązanie tej sytuacji jest umożliwienie i ułatwienie nauki we własnym języku - 
od najstarszych przedstawicieli diaspory, tych, którzy dorastali jeszcze przed 
wojną na Kaukazie. W tradycyjnych społeczeństwach kaukaskich to właśnie 
najstarsi ludzie są przekazicielami norm i wartości regulujących funkcjonowanie 
wspólnoty. Na uchodźctwie takich osób jest niewiele - ale tym cenniejsza jest 
wiedza, której mogą nauczyć.
Na zajęcia z języka i kultury czeczeńskiej zostaną zaproszone także polskie 
dzieci z lokalnej społeczności. Tym samym damy szansę na wzajemne poznanie 
się żyjącym obok siebie Polakom i Czeczenom.

Główne działania realizowane w ramach projektu to:
1. Prowadzenie trzech świetlic integracyjnych prowadzonych przez dwie osoby 
(Polkę oraz Czeczenkę).
- świetlica będzie ulokowana w ośrodku bądź w szkole do której chodzą dzieci 
uchodźcze i korzystać z niej będą zarówno cudzoziemcy starający się o status 
uchodźcy jak i polscy mieszkańcy
- panie prowadzące świetlicę oprócz opieki nad dziećmi i udzielaniu pomocy przy 
odrabianiu lekcji będą także prowadziły zajęcia z języka polskiego i 
czeczeńskiego.

2. Zajęcia dla dzieci. W świetlicy dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach 
plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz w warsztatach psychologicznych.

3. Biblioteczka, w której zgromadzone zostaną publikacje polsko-, rosyjsko- i 
czeczeńskojęzyczne.

Projekt został zakończony 31.12.2012 roku. 
Polsko-niemiecki projekt edukacyjny
Polsko-niemiecki projekt edukacyjny „Człowieczeństwo i prawa człowieka w 
regionie lubelskim – pomiędzy tradycją, nazistowskim systemem i 
współczesnością”

W październiku 2012 roku gościliśmy grupę młodzieży z Annette-von-Droste-
Hülshoff Gymnasium w Münster. Niemieccy uczniowie i uczennice wraz z 
młodzieżą z I LO im. Staszica w Lublinie wzięli udział w programie poświęconym 
takim tematom jak: społeczno-ekonomiczna sytuacja w Polsce i Trzeciej Rzeszy 
przed II wojną światową, sytuacja społeczności żydowskiej w czasie wojny, 
strategie upamiętniania Holokaustu na Lubelszczyźnie oraz współczesne 
wyzwania stojące przed Polską i Niemcami.
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Projekt realizowany był przy współpracy I LO. im. Staszica, Ośrodka „Brama 
Grodzka – Teatr NN”, Państwowego Muzeum na Majdanku, Centrum Synagoga 
w Zamościu.

BUG 2012
Stowarzyszenie Homo Faber po raz trzeci wyrusza w podróż rowerową. 
Wakacyjne wyjazdy zespołu Homo Faber to przede wszystkim podróż w głąb 
historii terenów pogranicza polsko - ukraińskiego, ale tej poznawanej przez 
pryzmat pojedynczych relacji i jednostkowych opowieści, które pozostały w 
pamięci mieszkańców.
W ciągu ostatnich dwóch lat, dwukrotnie, podczas wakacji, odwiedzaliśmy tereny 
przyległe do granicy polsko - ukraińskiej, małe i większe wsie. W2010 
roku podróżowaliśmy po Południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie, w2011 
roku nasze poszukiwania skierowaliśmy na południe: od Dołhobyczowa po 
Birczę w województwie podkarpackim. W regionach tych szukaliśmy śladów 
nieistniejących już miejscowości, spotykaliśmy ludzi, przeprowadzaliśmy 
rozmowy, nagrywaliśmy historie, język i pieśni, tworzyliśmy dokumentację 
fotograficzną. Efektem tych prac są nagrania pełne cennych historii, ważnych 
informacji, ale i niejednokrotnie trudnych emocji, które towarzyszyły tragicznym 
wydarzeniom dziejącym się w przeszłości.
Tym razem wracamy w okolice Terespola, aby kontynuować zbieranie relacji. 
Wyjazd odbędzie się w dniach 18 - 26 sierpnia 2012 roku.  Bazy zaplanowaliśmy 
w trzech miejscowościach: Międzylesiu, Kopytowie i Dobryniu Dużym. Chcemy 
odwiedzić m.in.: Kijowiec, Rossosz, Wisznice, Kobylany, Zastawek, Piszczac, 
Brześć czy Neple.

12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w 
Filmie

Po raz pierwszy lubelska edycja Festiwalu WATCH DOCS. Prawa Człowieka w 
Filmie odbył się równolegle z Warszawską edycją. Pokazy w Lublinie odbędą się 
w dniach 7-10 grudnia w studiu TVP Lublin przy ul. Henryka Raabego 2.

MFF Watch Docs jest to jeden z dwóch największych na świecie festiwali 
filmowych poświęconych prawom człowieka. Festiwal organizowany jest 
Warszawie od 2001 r., a od 2003 roku odbywa się także w Lublinie.

Dotychczas warszawska edycja festiwalu rozpoczynała serię lokalnych edycji. W 
tym roku, po raz pierwszy, projekcje festiwalowe odbędą się równolegle w 
Warszawie (7 - 17 grudnia) i Lublinie (7 - 10 grudnia). Dzięki temu, widzowie z 
obu miast, w tym samym czasie, obejrzeli premierowe pokazy. Festiwal jest 
wspólnym przedsięwzięciem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 
warszawskiego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz 
Społecznego Instytutu Filmowego wspieranych przez lubelskie Stowarzyszenie 
Homo Faber.

W Lublinie, w trakcie czterech festiwalowych dni zostanie pokazanych 12 filmów. 
Są to dokumenty z całego świata, łączące w sobie zaangażowanie na rzecz 
praw jednostki z wysokiej klasy dokumentalistyką filmową. 
Pierwszy dzień festiwalu w całości był poświęcony Iranowi. Związane jest to z 
laureatami tegorocznej nagrody im. A. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli, 
Irańczykom: Jafarowi Panahiemu, reżyserowi i Nasirin Sotoudeh, prawniczce i 
obrończyni praw człowieka. Tego dnia zobaczyyliśmy dwa irańskie filmy "To nie 
jest film" Jafara Panahiego oraz "Wyznania pod przymusem" w reżyserii Maziara 
Bahariego. Ten ostatni był gościem debaty panelowej "Iran - szanse 
demokratyzacji”. Obok Irańczyka w spotkaniu wzięły udział prof. Lena Kolarska – 
Bobińska i dr Renata Rusek-Kowalska. Moderowanie: red. Marek Kęskrawiec. 
Nagroda im. Andrieja Sacharowa przyznawana jest od 1988 przez Parlament 
Europejski jako wyróżnienie dla jednej lub kilku osobistości, lub też grupy osób 
szczególnie zasłużonych w walce na rzecz praw człowieka i wolności. 
Współorganizatorem debaty "Iran - szanse demokratyzacji” jest Parlament 
Europejski Biuro Informacyjne w Polsce. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.
Pokażemy także nominowany do Oskara film „Raj utracony 3: Czyściec”. 
Jednym z ciekawszych punktów tegorocznego WATCH DOCS w Lublinie był 
także pokaz filmu "Ciągle wierzę". To głośna w ostatnich tygodniach historia 
przedstawiająca sylwetkę Ewy Hołuszko, która w latach PRL, jako Marek 
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Hołuszko prowadził działalność opozycyjną, był delegatem na I zjazd 
Solidarności. Marek przeżył transformację: Polski w 1989 roku i swojej płci, kilka 
lat później.
Ponadto odbył się pokaz specjalny filmów z audiodeskrypcją dla osób 
niewidomych oraz spotkanie nt. codziennego funkcjonowania osób 
niewidomych. Były to trzy krótkie formy: "Inwentaryzacja" Pawła Łozińskiego, 
"Vakha i Magomed" Marty Prus oraz "Sześć Tygodni" Marcina Janosa 
Krawczyka. 
Festiwalowi towarzyszył Maraton Pisania Listów Amnesty International.

O Festiwalu WATCH DOCS w Warszawie można dowiedzieć się więcej na 
stronie www.watchdocs.pl. 

Portal www.kultura.lublin.eu
Projekt polega na współprowadzeniu wraz z Referatem ds. rozwoju kultury i 
projektów kulturalnych  Miasta Lublin portalu www.kultura.lublin.eu. W jego 
ramach gromadzone są informacje dotyczące aktualnych wydarzeń kulturalno-
społecznych odbywających się na terenie Lublina. 

Działania osób pracujących w projekcie polegają na: 
- redagowaniu oraz zamieszczaniu informacji dotyczących wydarzeń 
kulturalnych odbywających się na terenie Lublina na stronie w dziale 
wydarzenia, wiadomości, osoby, instytucje, ogłoszenia i banerów promocyjnych 
przesyłanych przez następujące instytucje: Centrum Kultury, Biblioteki, Domy 
Kultury, ACK Chatka Żaka, Przestrzeń Inicjatyw Twórczych Tektura, Filharmonia 
Lubelska, Galerie, Kawiarnio-Księgarnia Spółdzielnia, Ośrodek Brama Grodzka - 
Teatr NN, Klub Graffiti, Restauracja Mandragora, Kawiarnia Szeroka, Klub Dzieci 
i Rodziców “Podushkowiec”, Stowarzyszenie Homo Faber 
- przygotowywaniu i zamieszczaniu na stronie głównej trzech wiadomości w 
ciągu tygodnia; 
- bieżącej aktualizacji profili osób i instytucji; selekcja, edycja, przygotowaniu i 
zamieszczaniu materiałów multimedialnych, w tym zdjęć i video; dotyczących 
wyżej wymienionych instytucji;
- bieżącej aktualizacji dat w wydarzeniach kluczowych;
- tłumaczeniu wybranych informacji na język angielski.

Referat ds. rozwoju kultury i projektów kulturalnych Wydziału Kultury Urzędu 
Miasta Lublin w ramach projektu
- obsługuje skrzynkę pocztową portalu www.kultura.lublin.eu
- redaguje oraz zamieszcza informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych 
odbywających się w pozostałych instytucjach przysyłających materiały na 
skrzynkę redakcyjną portalu
- dokonuje bieżącej aktualizacji profili osób i instytucji; dokonuje selekcji i edycji 
oraz przygotowuje i zamieszcza materiały multimedialne, w tym zdjęcia i video 
dotyczące wstawianych informacji 

Projekt trwa od 2 maja do 30 listopada, jest realizowany przy pomocy finansowej 
Miasta Lublin. Wartość projektu wynosi 50 640 zł, z czego 40 000 stanowi 
dotacja z Urzędu Miasta Lublin. Projektem koordynuje Alicja Kawka. 

Raport mniejszości
Od października 2011 do października 2012 roku Stowarzyszenie Homo Faber 
było 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) chcemy prowadzić akcję promującą internet 
wolny od nienawiści, a także lokalnie monitorować internet i zapobiegać 
narastaniu postaw ksenofobicznych. W ciągu najbliższego roku dokonamy 
dwóch ogólnopolskich pomiarów języka wrogości /mowy nienawiści w internecie. 
Głównym obszarem naszych zainteresowań będzie poziom lokalny: poprzez 
współpracę z Partnerami projektu chcemy doprowadzić do zmiany sposobu 
prowadzenia rozmowy na lokalnych forach internetowych. 
Do współpracy poza HF zaproszeni zostali: Centrum 
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Żydowskie (Oświęcim), Radomskie Stowarzyszenie Romów (Radom), Fundacja 
Centrum Tolerancji (Wrocław), Fundacja Ocalenie (Łomża). 
Historie z fotografii
„Historie z fotografii” to 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 
Komisję Europejską ze środków Programu "Młodzież w Działaniu". 
Wielokulturowa Lubelszczyzna
8 lutego 2013 roku wyruszyłyśmy w kolejną wycieczkę w ramach projektu 
Wielokulturowa Lubelszczyzna.
Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej z Zespołu Szkół w 
Ulanowie odwiedzą (w ramach jednej 12-godzinnej wyprawy):
- Żeński Monaster pw. Opieki Matki Bożej w Turkowicach.
W 1903 roku powołano tu filię monasteru żeńskiego w Radecznicy. Od 1912 r. 
istniał już tutaj samodzielny żeński monaster prawosławny, w którym założono 
seminarium nauczycielskie, dom ludowy, aptekę, szpital i szkołę gospodarczą. 
Po 1918 roku budynki monasteru odebrano prawosławnym, a sobór zburzono. 
Mimo to w latach dwudziestych zbudowano tu kapliczkę, w której umieszczono 
kopię cudownej ikony. Monaster znów przestał istnieć w 1947 roku. 

- Cmentarz grekokatolicki z bruśnieńskimi nagrobkami w Korczminie.
Korczmin ukr. ???????  przed 1947 r. był ukraińską wsią , w której 1939 roku 
mieszkało 1177 mieszkańców, w tym 990 Ukraińców, 180 Polaków (w tym 60 
kolonistów i 70 zlatynizowanych Rusinów) i 10 Żydów.

- Kirkut w Lubaczowie.
XVIII-wieczny cmentarz żydowski. 
Pierwsze odnalezione informacje o Żydach w Lubaczowie pochodzą z końca XV 
i początku XVI w. 
Do rady gminy w 1927 r. wchodziło po 16 Polaków, Ukraińców i Żydów. Radę 
miasta w 1939 r. tworzyło 9 radnych Polaków, 3 Ukraińców i 4 Żydów (Pinkas 
Klein, dr Józef Osterman, Bertold Schneider, Samson Schneider). Ważnym 
wydarzeniem w życiu lubaczowskich Żydów był przyjazd słynnego cadyka z 
Bełza, z chasydzkiej dynastii Rokeachów, Aharona Rokeacha.
Przed wybuchem II wojny światowej było tu około 2 tysiące Żydów. Po wybuchu 
wojny Niemcy dotarli tu 12 września. Następnej nocy spłonęła synagoga.

- Wielkie Oczy, gdzie wezmą udział w grze terenowej
Wielkie Oczy - ukr. ?????? ???. 
Nazwa pochodzi prawdopodobnie od istniejących tu niegdyś dwóch stawów. 
Pod koniec XIX w. było tu ok. 2 tys. mieszkańców - Polaków, Rusinów i Żydów.
O dawnym miejskim charakterze świadczy układ urbanistyczny z kwadratowym 
rynkiem, otoczonym kamieniczkami i drewnianymi domami. O dawnym 
współistnieniu trzech religii świadczą obiekty sakralne tych wyznań - cerkiew 
grekokatolicka z 1925 roku pw. św. Mikołaja, synagoga zbudowana w 1910 roku 
i kościół pw.  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Była nauka białego śpiewu, warsztaty z odczytywania macew, 
przyspieszony kurs ukraińskiego, quiz z nagrodami, pierogi z kompotem na 
obiad i dużo śmiechu!

Serdeczne podziękowania za pomoc przy organizowaniu wyjazdu składamy 
wójtowi gminy Wielkie Oczy panu Tomaszowi Lorencowi oraz siostrom z 
Monasteru w Turkowicach.

Palestyna od kuchni
Spotkanie odbyło się 14 grudnia o godz. 19.00 w Kawiarni Kawka (ul. Okopowa 
9 i 1/2). Spotkanie prowadziła Ala Quandil, polska dziennikarka palestyńskiego 
pochodzenia. Można było obejrzeć film, zdjęcia oraz posłuchać opowieści osób 
zaangażowanych w tworzenie relacji z Hebronu. 

Poniżej przedstawiamy informację od inicjatorek zdarzenia - członkiń 
Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego 
NOMADA.

Ciężko jest nam się zgodzić z panującym od lat w mediach obrazem 
Palestyńczyka – ofiary – poddanego izraelskiej okupacji i zapomnianego przez 
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świat. Choć z pewnością polityczna sytuacja regionu mocno daje się we znaki i 
przysparza cierpień, wielu Palestyńczyków działa i zajmuje stanowisko bardzo 
odmienne od tego przedstawianego w mediach – szczególnie w codzienności 
życia i jej wyborach. Film “Palestyna od kuchni” powstał właśnie po to aby obraz 
ten zmienić.
Film ukazuje Palestyńczyków i Palestynki zaangażowanych spożywcze 
kooperatywy, spółdzielcze markety spożywcze, oddolne inicjatywy i eko-farmy 
wpisujących się w tym samym nie tylko w palestyński pokojowy ruch oporu ale 
także w coraz bardziej popularne na całym świcie idee samoorganizacji i fair 
trade. W ten sposób poprzez swoje codzienne wybory mieszkańcy Zachodniego 
Brzegu i Południowego Hebronu stawiają opór wobec izraelskiej okupacji i 
neoliberalnej gospodarki, która zalewa palestyński rynek „śmieciowym 
jedzeniem” i przyczynia się do zanikania tradycyjnej palestyńskiej kuchni.
Film ukazuje jak wobec neoliberalnego systemu gospodarczego Palestyńczycy 
borykają się z podobnymi problemami co świat zachodni i jak, mimo tak 
odmiennej i trudniejszej sytuacji życiowej, potrafią stawić jej opór i sprawnie się 
zorganizować.
Więcej informacji: www.palestyna.nomada.info.pl 

Przegląd Filmów o Tematyce Uchodźczej – Refugee Review

20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Z tej okazji Polska Akcja 
Humanitarna już po raz siódmy organizuje Przegląd Filmów o Tematyce 
Uchodźczej – Refugee Review, który odbędzie się między 21 a 27 czerwca w 
sześciu miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Toruniu, Lublinie, Wrocławiu 
oraz Poznaniu. 

Obchody Dnia Uchodźcy w 2012 roku, oprócz zachęcenia społeczeństwa do 
refleksji nad sytuacją uchodźców w Polsce i na świecie, zwracały uwagę na 
problem detencji dzieci cudzoziemskich w zamkniętych ośrodkach w celu 
wydalenia. Tego typu praktyka, stosowana przez państwo polskie w celu 
zapewnienia sprawnej deportacji obcokrajowców do kraju ich pochodzenia, 
stanowi naruszenie Konwencji Praw Dziecka. Detencja, w szczególności w 
przypadku dzieci pozostających bez opieki, ma negatywny wpływ na ich zdrowie 
fizyczne i psychiczne. W wielu państwach, w tym także należących do Unii 
Europejskiej, wprowadza się alternatywne środki zapobiegawcze.

Uroczysta inauguracja Przeglądu Refugee Review odbyła się 22 czerwca w 
Kinie KC w Warszawie (budynek Giełdy Warszawskiej). Filmem otwarcia był 
„Kolor Oceanu” w reżyserii Maggie Peren, pokazywany podczas Berlinale 2011, 
a w Polsce na ostatnim festiwalu Plus Camerimage w Bydgoszczy. Film 
pokazuje problematykę uchodźstwa z trzech stron: samego uchodźcy, policji a 
także turystów, którzy nie zawsze gotowi są na spotkania z uchodźcami, 
szczególnie podczas urlopu. W programie Refugee Review znajdzie się również 
animowany dokument „Droga na drugą stronę” reż. Ancy Damiana, 
opowiadający historię życia Crulica, 33-letniego Rumuna, który umarł w polskim 
więzieniu w czasie strajku głodowego w 2007 roku. 

Międzynarodowy projekt edukacyjny

Powracamy do tematu edukacji o Holokauście. Od wtorku do soboty (23-
27.10.2012) gościliśmy w Lublinie niemiecką grupę z Annette-von-Droste-
Hülshoff Gymnasium w Münster. Była ona, wraz z uczniami i uczennicami I LO 
im. Staszica, realizowała program edukacyjny poświęcony takim tematom jak: 
sytuacja społeczno-ekonomiczna w Polsce i III Rzeszy przed wybuchem II wojny 
światowej, sytuacja Żydów w czasie wojny, strategie upamiętniania Zagłady 
Żydów w Lublinie, współczesne wyzwania stojące przed polskim i niemieckim 
społeczeństwem. 
Staraliśmy się spojrzeć na te tematy z perspektywy praw człowieka. Program 
będzie realizowany w Państwowym Muzeum na Majdanku, Ośrodku "Brama 
Grodzka - Teatr NN" oraz Archiwum Państwowym w Lublinie.

Projekt odbył się przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin
Merytorycznie i instytucjonalnie projekt wspierają: I LO im. Stanisława Staszica, 
Państwowe Muzeum na Majdanku, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Stowarzyszenie Homo Faber było polskim partnerem projektu.  
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Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy”

Po dwuletniej przerwie festiwal powrócił do Lublina prezentując najciekawsze 
propozycje z, odbywającego się w Warszawie, Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego „Żydowskie Motywy”. Festiwal poświęcony jest narodowi 
żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii, 
zarówno współczesnej jak i na przestrzeni dziejów.

W założeniu organizatorów festiwal ma zainteresować publiczność tematyką 
tożsamości i doświadczenia żydowskiego na przestrzeni dziejów. Celem 
festiwalu jest dotarcie szczególnie do młodej widowni która stoi dziś przed 
trudnymi problemami współczesności. Dzieła filmowe mają przyczyniać się do 
poszukiwania drogi porozumienia ze wszystkimi społecznościami religijnymi, 
narodowościowymi, kulturowymi w celu lepszego wzajemnego poznania się i 
zrozumienia różnorodnych racji, pokazania przede wszystkim tego co nas łączy. 
Celem festiwalu jest również prezentacja dzieł sztuki, tj. filmów niekomercyjnych, 
odkrywczych, szukających nowych sposobów ekspresji, które nie kolidują z 
uniwersalnym wymogiem prawdy w twórczości artystycznej.

Każdego roku w polskich miastach odbywa się objazdowa edycja festiwalu. W 
Lublinie festiwal gości od 2008 r. Jego organizatorem głównym jest 
Stowarzyszenie „Żydowskie Motywy” z Warszawy a organizatorem lokalnym 
Stowarzyszenie Homo Faber.  
Czy w Holandii jest tak różowo?
Zapraszaliśmy do uczestnictwa w wydarzeniu, które pozwoliło spojrzeć z 
dystansem na naszą lubelską rzeczywistość. I być może nieco się zainspirować.

W dniach 29.11 - 1.12.2012, do Lublina przyjechała grupa Holendrów, by wziąć 
udział w serii różnych, wewnętrznych spotkań pt. Porozmawiajmy o 
równości/Let's Talk about Equality.

Ze strony Holendrów w spotkaniach wzięli udział radni z Arnhem, 
funkcjonariusze policji i Akademii Policyjnej, przedstawiciele Biura 
Antydyskryminacyjnego z Arnhem oraz trenerzy z organizacji COC. 

Wszystkich zainteresowanych holenderską rzeczywistością społeczną 
zaprosiliśmy na debatę publiczną pt. Czy w Holandii jest tak różowo? 
Często w głowach mamy wyobrażenie tego kraju jako raju na ziemi. Albo 
miejsca gdzie wszystkich masowo poddaje się eutanazji, albo... Tym razem była 
okazja popytać bezpośrednio. 

Masz Głos Masz Wybór

Zapytaliśmy mieszkańców i mieszkanki Lublina czy znają swojego radnego/ą, 
czy mają z nim/nią kontakt, jak często? Jakie kanały komunikacji preferują? 
Zachęcamy do dzielenia się z nami uwagami na ten temat. 

W ramach zadania planujemy następujące działania:

1. Sonda wśród mieszkańców/nek lub/i petycja z podpisami

2. Wideo promocyjne

3. Spotkania z radnymi

4. Zaproponowanie narzędzia komunikacji pomiędzy lubelskimi radnymi a 
osobami ich/je wybierającymi

5. Przekazanie Radzie Miasta propozycji narzędzia, wybierzemy m.in. spośród:

- imienna skrzynka/skrytka radnych
- mail
- formularz kontaktowy
- czat
- dyżury
- wideo z sesji
- forum internetowe
- facebook, twitter, blogi, itp.
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- spotkania grupowe
- godzina dla mieszkańców/ek
- newsletter
- sms’y

6. Poradnik dla mieszkańców i mieszkanek wraz z dobrymi praktykami z kraju.

Organizatorami akcji są Fundacja im. S. Batorego oraz Szkoła Liderów. Do 
grona organizatorów dołączyli Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup 
Obywatelskich, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Pracownia Badań i 
Innowacji Społecznych Stocznia. 

W akcji Masz Głos, Masz Wybór mogą uczestniczyć grupy mieszkańców/nek, 
organizacje pozarządowe, biblioteki, szkoły, domy kultury i lokalne media, 
działające na rzecz współpracy z władzami samorządowymi na poziomie gminy 
lub miasta.

Najskuteczniejsze przykłady współpracy między władzami samorządowymi a 
uczestnikami i mieszkańcami/nkami zostały wyróżnione Nagrodą Super 
Samorząd 2012. Wyróżnienia zostały przyznane uczestnikom/czkom, 
organizacjom działającym z nimi w koalicji oraz przedstawicielom lokalnym 
władz. 

Projekt miał na celu implementację efektów przeprowadzonego monitoringu 
instytucji publicznych w zakresie funkcjonowania cudzoziemców w Lublinie. Jego 
podstawowym celem jest przygotowanie koncepcji powołania Pełnomocnika 
Prezydenta Lublin ds. Cudzoziemców jako podmiotu koordynującego i 
nadzorującego całość zagadnień z ich integracją.
 
Projekt był kontynuacją rozpoczętego w lipcu 2010 r. projektu „Otwarty Lublin”, 
który polegał na prowadzeniu monitoringu funkcjonowania instytucji, urzędów i 
podmiotów komercyjnych w zakresie, w jakim korzystają z ich usług, pracy i 
informacji cudzoziemcy przebywający w Lublinie.
Dzięki codziennym kontaktom z liczną grupą obcokrajowców (dzięki projektowi 
"Witamy w Lublinie"), oraz roboczym kontaktom z organizacjami zajmujących się 
świadczeniem im pomocy, będzie możliwa weryfikacja pracy ww. podmiotów.
Podczas trwania projektu prowadzony będzie lobbing na rzecz zmian 
w kwestiach zdiagnozowanych jako najbardziej drażliwe. Priorytetem będą 
działania dotyczące ochrony zdrowia, życia, bezpieczeństwa oraz 
najistotniejszych problemów związanych z pobytem 
obcokrajowców/obcokrajowczyń w Polsce.

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

cały kraj

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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

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”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 72.20.Z

94.99.Z

82.30.Z

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

gmina

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) 560 573,19 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 525 677,14 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26 863,27 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 2 291,40 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 289 565,92 zł

216 053,92 zł

12 012,00 zł

61 500,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 48 919,92 zł

2 660,00 zł

46 259,92 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 187 559,90 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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 8 125,86 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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: 542 844,84 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:

521 041,68 zł 0,00 zł

18 737,41 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

3 065,75 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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)

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)

2,0 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)

2,0 etatów

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2013-06-29 17



39,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

23,00 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 2 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)

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

64,00 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 64,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 364 696,17 zł

a) z tytułu umów o pracę 74 690,00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

290 006,17 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 12 000,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 352 696,17 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

2 985,33 zł

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

1 754,19 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

270,69 zł

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

4 280,00 zł

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

2 897,08 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

13 030,00 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
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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

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)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Wsparcie integracji dzieci uchodźców 11 500,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Bezpieczna i przyjazna szkoła - "Z pasją na Ty" - projekty wspierające rozwijanie 
kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży

12 012,00 zł

2 NaprawmyTo 6 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Stowarzyszenie Homo Faber posiada Biuletyn Informacji Publicznej.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Marta Sienkiewicz, członkini Zarządu, 16.07.2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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