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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat 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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Dąbrowska Prezeska TAK

Aleksandra Gulińska członkini Zarządu TAK

Alicja Kawka członkini Zarządu TAK

Kinga Kulik członkini Zarządu TAK

Marta Sienkiewicz członkini Zarządu TAK

Piotr Skrzypczak członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dorota Piskor członkini TAK

Joanna Stachyra - Galant członkini TAK

Jacek Rachwald członek TAK

STOWARZYSZENIE HOMO FABER
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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 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.

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, prelekcji, 
wystaw;
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;
j. prowadzenie badań naukowych i społecznych;
k. wydawanie książek, czasopism, gazet
l. pozaszkolne formy edukacji
m. nauka języków obcych;
n. działalność związana z produkcją, projekcją oraz działalność 
postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi
o. prowadzenie portali internetowych
p. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania programów alkoholowych w szczególności dla 
dzieci i młodzieży

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Wsparcie poradnictwa antydyskryminacyjnego
• Od kwietnia 2014 r. dzięki wsparciu finansowym z funduszy EOG podnosiłyśmy swoje kompetencje w 
zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz prowadzenia poradnictwa. Zbudowałyśmy profesjonalny 
zespół doradczy składający się z 5 osób. Przez pierwsze pół roku uczyłyśmy się, korzystając z wiedzy i 
doświadczenia eksperckich organizacji. Gromadziłyśmy kontakty i uczestniczyłyśmy w lokalnych i 
ogólnopolskich sieciach tematycznych. Przez 1,5 roku prowadziłyśmy Punkt Wsparcia 
Antydyskryminacyjnego, czyli miejsce, do którego zgłaszają się osoby doświadczające dyskryminacji. W 
ostatnim roku podjęłyśmy ponad 20 interwencji w sprawach indywidualnych i na poziomie 
systemowym. Zgodnie ze swoimi kompetencjami udzielamy informacji prawnej. Asystujemy na każdym 
etapie sprawy. W Punkcie jest obecnie 5 doradców i doradczyń. Podjęłyśmy ponad 20 interwencji. 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Zajmowałyśmy się sprawami indywidualnymi z zakresu przemocy wobec kobiet, eksmisji, dyskryminacji 
ze względu na bezwyznaniowość w miejscu pracy, ze względu na narodowość i niepełnosprawność 
intelektualną w dostępie do usług i w zatrudnieniu, molestowania seksualnego. I sprawami 
systemowymi, tj.: dostępnością usług ginekologicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 
przemocą motywowaną uprzedzeniami, jawnością nagród w lubelskich instytucjach publicznych. 
Przystąpiłyśmy do 3 postępowań sądowych, dodatkowo w jednym uczestniczyłyśmy jako osoba 
zaufania, sporządzałyśmy opinię przyjaciela sądu. Prowadzimy lubelski portal antydyskryminacyjny - 
hf.org.pl/antydyskryminacja/]. Współpracujemy z Pełnomocniczką Wojewody Lubelskiego ds. Równego 
Traktowania i innymi instytucjami oraz organizacjami, zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji 
w Lublinie oraz na terenie całego kraju. 
• prowadzimy szkolenia antydyskryminacyjne m.in. dla funkcjonariuszy/ek policji, straży granicznej, 
urzędników/czek, kadry szkół wyższych;
• uczestniczymy w lokalnych i ogólnopolskich sieciach i koalicjach skupiających się na różnych 
obszarach dyskryminacji;
• poprzez system www.lublin.naprawmyto.pl gromadzimy przypadki mowy nienawiści w przestrzeni 
publicznej i dzięki współpracy z policją, staramy się by je likwidowano.

2. Witamy w Lublinie 2
Witamy w Lublinie od 7 lat. Kiedy zaczynałyśmy, w naszym mieście uczyło się 878 studentów i 
studentek z zagranicy. Dziś jest ich wielokrotnie więcej, podobnie jak cudzoziemców i cudzoziemek, 
którzy przyjeżdżają do miasta, aby tu żyć, pracować, wychowywać dzieci. "Witamy w Lublinie 2" trwał 
półtora roku (od stycznia 2014 do czerwca 2015); w tym czasie:
• Rozdaliśmy migrantom i migrantkom 2000 Kapowników kalendarzy-informatorów z niezniszczalną 
mapą Lublina.
• Odbyliśmy 20 spacerów, 20 różnymi trasami po Lublinie, w których wzięło udział 455 
cudzoziemców/ek.
• Jesienią 2014 roku odbyliśmy 13 spotkań na uczelniach, na których informowaliśmy o Lublinie, 
zachęcaliśmy do wychodzenia i poznawania miasta. Wzięło w nich udział 674 studentów/ek z zagranicy.
• Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 19 szkoleń z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania 
dyskryminacji z elementami wrażliwości kulturowej dla administracji publicznej i służb, w których 
wzięło udział 180 osób.
• Bliźniacze szkolenia przygotowaliśmy dla środowiska akademickiego. Odbyło się 15 takich spotkań, a 
wzięło w nich udział 188 osób. W sumie przeszkoliliśmy 368 osób. 
• Punkt Obsługi Cudzoziemców uruchomiony wspólnie z UM Lublin w Biurze Obsługi Mieszkańców na 
Wieniawskiej od października 2014 do czerwca 2015 obsłużył 898 osób.
3. Witamy w Lublinie 3
Działanie jest kontynuacją "Witamy w Lublinie 2". Trwa do czerwca 2017 roku. W ramach projektu 
podjęłyśmy następujące działania:
• Community workers
• Stała grupa 5 osób migrantów/ek, członków/iń społeczności migranckich, pośredniczących między tą 
grupą a innymi, wchodziliby w społeczności migranckie, skupiali je.
• Blok spotkań prewencyjno-informacyjnych dla cudzoziemców i cudzoziemek. Zakończyłyśmy pierwszą 
edycję spotkań. Podejmowałyśmy następujące tematy:
- system prawny
- opieka zdrowotna
- systemem szkolnictwa
- rynek pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia
- udział w życiu społecznym i kulturalnym
• Spacery po mieście
Raz w tygodniu odbywał się spacer informacyjny po Lublinie, skierowany do nowych mieszkańców 
miasta – cudzoziemców/ek. Spacer trwał 2 godziny i miał charakter orientacyjny: 
- Lublin historyczny
Podczas historycznego spaceru po lubelskim Śródmieściu i Starym Mieście pokazałyśmy najważniejsze i 
najciekawsze aspekty dziejów miasta. 
- Wielokulturowy Lublin
Wielokulturowa historia Lublina wynika z jego położenia i wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni. 
Przez siedem wieków miasto zamieszkiwali Polacy, Żydzi, Włosi, Holendrzy, Litwini, Austriacy, 
przedstawiciele wyznania rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelickiego, żydzi i inne grupy, 
których historie przeplatały się nieustannie w dziejach.
- Lublin dla początkujących
Pokazałyśmy miejsca i instytucje w Lublinie kluczowe w życiu codziennym.Opowiadałyśmy ciekawostki 
o mieście i dawałyśmy praktyczne wskazówki.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2016-07-15 3



- Kulturalny i rozrywkowy Lublin 
Jak bawili się Lublinianie kilkaset i kilkadziesiąt lat temu? Jakie atrakcje zapewniano mieszkańcom w 
poprzednich epokach? Które instytucje kultury mają najdłuższą historię? Jakie wydarzenia kulturalne są 
obecnie popularne w mieście? Na te i wiele innych pytań odpowiedziałyśmy w trakcie zwiedzania 
centrum Lublina na dzień przed jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych – Nocą Kultury.
- Tani Lublin
Historia Lublina jest nieodłącznie związana z jarmarkami, targami i handlem. Jak wyglądał komercyjny 
Lublin 700 lat temu, jak zmieniał się na przestrzeni wieków? Jaką rolę odgrywa obecnie? Podczas 
spaceru opowiadałyśmy o handlowej historii Lublina oraz podpowiadałyśmy, jak robić korzystne zakupy 
w naszym mieście: gdzie można tanio się ubrać, tanio zjeść i jak żyć, nie przepłacając.
- Lublin w legendach
Opowiadałyśmy o tym, dlaczego Czarcia Łapa i Koziołek są symbolami Lublina, kim był Leszek Czarny, 
ojciec Ruszel i Zofia Filipowiczowa. To tylko najbardziej znani bohaterowie pojawiający się w lubelskich 
legendach. Grono barwnych postaci jest znacznie szersze. Podczas spaceru odwiedziłyśmy miejsca, w 
których działali legendarni dobroduszni, ale i nikczemni mieszkańcy Lublina.
• Kapownik
Kapownik to kalendarz-informator skierowany do studentów/ek rozpoczynających naukę w Lublinie; 
zawierający najważniejsze informacji o funkcjonowaniu w mieście, świętach, wydarzeniach, kontakty 
do najważniejszych instytucji wraz z wyborem wielojęzycznych imprez kulturalnych i społecznych z 
dołączoną mapą miasta. W trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej.
Lekcje Polski(ego)
• Zakończyłyśmy pierwszy cykl warsztatów z podstaw języka, kultury i historii Polski ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki lokalnej. Warsztaty objęły także wiedzę o społeczeństwie.
• Spotkania powitalne na uczelniach
• Otwarte spotkania dla nowo przybyłych na uczelnie studentów i studentek.

3. Wyprawka
http://hf.org.pl/ao/index.php?id=1877
1 autobus, 40 dzieci, 12 godzin, ponad 300 kilometrów opowieści z dawna i z teraz o wielokulturowej 
Lubelszczyźnie. Tak to się właśnie zaczyna za każdym razem [link do podstrony Homo Faber - 
hf.org.pl/ao/index.php?id=1450_wyprawka]. Opracowałyśmy trzy różne trasy [link do podstrony Homo 
Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=1876]. W 2015 roku zorganizowałyśmy 5 wyprawek dla dzieci ze 
szkół w: Paszkach, Brzostówcu, Milanowie, Siennicy Nadolnej, Motwicy, Dubicy, Dołholisku i Woli 
Radzięckiej. Z jednej z Wyprawek nagrano reportaż – moje.radio.lublin.pl/19-11-2015-reportaz-cafe-
reportaz-moniki-malec-wyprawka.html.

Zapytałyśmy dzieci, co im się najbardziej podobało. Właśnie w 2015 roku padła kultowa już odpowiedź: 
"Najbardziej podobało mi się wszystko".

4. Filmowo
W 2015 roku zorganizowałyśmy dwa objazdowe festiwale filmowe: po raz 13- ty - Watchdocs. Prawa 
Człowieka w Filmie [hf.org.pl/ao/index.php?id=2041] oraz Festiwal "Żydowskie 
Motywy" [hf.org.pl/ao/index.php?id=2119]. Objęłyśmy patronatem LGBT Film Festiwal odbywający się 
w Lublinie po raz pierwszy [hf.org.pl/ao/index.php?id=2055]. W ramach partnerstwa z fundacją 
Przestrzeń Wspólna wsparłyśmy organizację pierwszego przeglądu Patrzę na: islam 
[hf.org.pl/ao/index.php?id=2109].

W minionym roku pokazałyśmy ponad 40 filmów o prawach człowieka. Nie obyło się bez warsztatów, 
spacerów i debat. Udało się dzięki współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Stowarzyszeniem 
Żydowskie Motywy, Centrum Kultury w Lublinie, Fundacją HerStory i Stowarzyszeniem Studnia Pamięci.

5. Spotkania
Zorganizowałyśmy spotkania dotyczące ważnych, budzących kontrowersje społeczne, aktualnych 
wydarzeń: po zamachach terrorystycznych w Paryżu, dotyczące mitów odnośnie uchodźców i 
uchodźczyń w świetle deklaracji o przyjęciu dodatkowej liczby osób w Polsce, eksmisji prowadzonych 
przez Urząd Miasta Lublin. 

W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, czyli 10 grudnia, rozmawiałyśmy o tym, co się wydarzyło w 
minionym roku, i jakie wyzwania przed nami stoją. 

We współpracy z lokalną grupą Amnesty International zorganizowałyśmy Maraton Pisania Listów. 
Informacje spotkaniach znajdują się w archiwum na stronie Homo Faber [hf.org.pl/ao/index.php?
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

4625

7

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

id=1834].

6. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi
W grudniu 2015 roku zorganizowałyśmy konferencję „Handel ludźmi a migracje”. W spotkaniu 
uczestniczyły osoby reprezentujące służby mundurowe i instytucje publiczne, które stykają się z 
przestępstwem handlu ludźmi. Gościniami spotkania były: Irena Dawid-Olczyk, Joanna Garnier i 
Draginja Nadaždin [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=2128].

Jesteśmy jedną z 14 - tu organizacji w Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych przeciwko 
Handlowi Ludźmi, która powstała z inicjatywy Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La 
Strada oraz Stowarzyszenia "Po-MOC" dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej, Fundacji Dzieci Niczyje, 
Stowarzyszenia Edukacji Społecznej i Prawnej "Ius et Ratio", Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i 
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Dołączyłyśmy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 
[hf.org.pl/ao/index.php?id=2077].

7. NaprawmyTo
Od 2012 roku prowadzimy lubelski portal NaprawmyTo [www.lublin.naprawmyto.pl/], poprzez który 
zgłasza się drobne usterki w przestrzeni miasta, a właściwe osoby je otrzymują i sukcesywnie 
naprawiają. Zgłoszenia trafiają do 9 instytucji w Lublinie, z którymi współpracujemy. Dotychczas 
zgłoszono 11751.

8. Wzmocnienie strażnictwa
Byłyśmy partnerem Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Court Watch Polska we wspólnym działaniu [link do 
podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=1947]. W ubiegłym roku współorganizowałyśmy 
kurs internetowo - stacjonarny "Na straży", dzięki któremu 15 osób nauczyło się jak sprawdzać 
działanie organów władzy publicznej, i jak skutecznie zmieniać rządzenie w taki sposób, aby 
zaspokajano nasze potrzeby, a nasze prawa były chronione. 

9. Szczecin 2015, czyli Homo Faber na wakacjach
Podróże wakacyjne odbywamy co roku. Przez kilka lat odwiedzałyśmy tereny związane z tzw. "trudną 
historią". Wsiadałyśmy na rowery i jeździłyśmy wokół Lublina, Lubelszczyzny czy wzdłuż Bugu 
[www.youtube.com/watch?v=dor-657dWos]. Trafiłyśmy także na Podlasie. Spotykałyśmy ludzi, 
pamiętających czasy przedwojenne, czasy wojny i to, co się działo później. Rozmawiałyśmy o Żydach, 
Ukraińcach, Białorusinach, Polakach. O żydach, prawosławnych, grekokatolikach i katolikach. Wiele z 
tych historii było niedokończonych. Odpowiedzi na pytania trzeba było szukać na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych. Dlatego w 2015 r. postanowiliśmy odwiedzić Szczecin [hf.org.pl/ao/index.php?id=2086].

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców

• Rozdaliśmy migrantom i 
migrantkom 2000 
Kapowników kalendarzy-
informatorów z 
niezniszczalną mapą 
Lublina.
• Odbyliśmy 20 spacerów, 
20 różnymi trasami po 
Lublinie, w których wzięło 
udział 455 
cudzoziemców/ek.
• Jesienią 2014 roku 
odbyliśmy 13 spotkań na 
uczelniach, na których 
informowaliśmy o 
Lublinie, zachęcaliśmy do 
wychodzenia i 
poznawania miasta. 
Wzięło w nich udział 674 
studentów/ek z zagranicy.
• Przygotowaliśmy i 
przeprowadziliśmy 19 
szkoleń z zakresu praw 
człowieka, 
przeciwdziałania 
dyskryminacji z 
elementami wrażliwości 
kulturowej dla 
administracji publicznej i 
służb, w których wzięło 
udział 180 osób.
• Bliźniacze szkolenia 
przygotowaliśmy dla 
środowiska 
akademickiego. Odbyło się 
15 takich spotkań, a 
wzięło w nich udział 188 
osób. W sumie 
przeszkoliliśmy 368 osób. 
• Punkt Obsługi 
Cudzoziemców 
uruchomiony wspólnie z 
UM Lublin w Biurze 
Obsługi Mieszkańców na 
Wieniawskiej od 
października 2014 do 
czerwca 2015 obsłużył 898
 osób.

59.19.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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
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upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, 
a także działania 
wspomagające rozwój 
demokracji

Przez 1,5 roku 
prowadziłyśmy Punkt 
Wsparcia 
Antydyskryminacyjnego, 
czyli miejsce, do którego 
zgłaszają się osoby 
doświadczające 
dyskryminacji. W ostatnim 
roku podjęłyśmy ponad 20 
interwencji w sprawach 
indywidualnych i na 
poziomie systemowym. 
Zgodnie ze swoimi 
kompetencjami udzielamy 
informacji prawnej. 
Asystujemy na każdym 
etapie sprawy. W Punkcie 
jest obecnie 5 doradców i 
doradczyń. Podjęłyśmy 
ponad 20 interwencji. 
Zajmowałyśmy się 
sprawami indywidualnymi 
z zakresu przemocy wobec 
kobiet, eksmisji, 
dyskryminacji ze względu 
na bezwyznaniowość w 
miejscu pracy, ze względu 
na narodowość i 
niepełnosprawność 
intelektualną w dostępie 
do usług i w zatrudnieniu, 
molestowania 
seksualnego. I sprawami 
systemowymi, tj.: 
dostępnością usług 
ginekologicznych dla osób 
z niepełnosprawnością 
ruchową, przemocą 
motywowaną 
uprzedzeniami, jawnością 
nagród w lubelskich 
instytucjach publicznych. 
Ponadto prowadziłyśmy 
portal 
www.hf.org.pl/antydyskry
minacja oraz szkolenia 
antydyskryminacyjne i 
dot. stopnia sprawności.

94.99.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Wyprawka - 1 autobus, 40 
dzieci, 12 godzin, ponad 
300 kilometrów opowieści 
z dawna i z teraz o 
wielokulturowej 
Lubelszczyźnie. Tak to się 
właśnie zaczyna za 
każdym razem [link do 
podstrony Homo Faber - 
hf.org.pl/ao/index.php?
id=1450_wyprawka]. 
Opracowałyśmy trzy różne 
trasy [link do podstrony 
Homo Faber - 
hf.org.pl/ao/index.php?
id=1876]. W 2015 roku 
zorganizowałyśmy 5 
wyprawek dla dzieci ze 
szkół w: Paszkach, 
Brzostówcu, Milanowie, 
Siennicy Nadolnej, 
Motwicy, Dubicy, 
Dołholisku i Woli 
Radzięckiej. Z jednej z 
Wyprawek nagrano 
reportaż – 
moje.radio.lublin.pl/19-11
-2015-reportaz-cafe-
reportaz-moniki-malec-
wyprawka.html.

85.52.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

NaprawmyTo - 
moderowanie lubelskiej 
odsłony portalu do 
zgłaszania drobnych 
usterek w przestrzeni 
miasta. Prowadzimy go 
od 2012 
roku [www.lublin.napra
wmyto.pl/]. Dzięki 
niemu zgłasza się 
drobne usterki w 
przestrzeni miasta, a 
właściwe osoby je 
otrzymują i 
sukcesywnie 
naprawiają. Zgłoszenia 
trafiają do 9 instytucji w 
Lublinie, z którymi 
współpracujemy. 
Dotychczas zgłoszono 
11751. Portal powstał z 
inicjatywy Pracowni 
Badań i Innowacji 
Społecznych Stocznia 
przy wsparciu Fundacji 
im. St. Batorego. 
Obecnie Gmina Lublin 
finansuje lubelską 
odsłonę portalu.

63.12.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 337 602,49 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 313 642,49 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 23 960,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

235 355,08 zł

30 000,00 zł

5 500,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 39 607,01 zł

2 270,00 zł

37 337,01 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 23 960,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 5 047,30 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5 047,30 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Wyprawka - wielokulturowe wycieczki  po Lubelszczyźnie 5 047,30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 180,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 270 855,08 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 35 960,93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 301 641,56 zł 5 047,30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

277 681,56 zł 5 047,30 zł

23 960,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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

1.2. 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 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

26,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

2,00 osób
3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2,00 osób

0,00 osób

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 164 295,46 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

70 047,00 zł

70 047,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 94 248,46 zł

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

94 248,46 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 21 360,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 72 888,46 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

13 691,28 zł

2,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

2,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

7,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2,00 osób

5,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. 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

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Witamy w Lublinie 2 integracja cudzoziemców i 
cudzoziemek w Lublinie

Gmina Lublin 5 500,00 zł

2 NaprawmyTo prowadzenie lubelskiej 
platformy NaprawmyTo

Gmina Lublin 12 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

8 753,67 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wyprawka - mobilny 
wielokulturowy warsztat dla 
dzieci

5 wycieczek po wielokulturowej 
Lubelszczyźnie dla młodzieży w 
wieku szkolnym.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

30 000,00 zł

2 Witamy w Lublinie 3 integracja cudzoziemców i 
cudzoziemek w Lublinie

Departament Współpracy 
Międzynarodowej i Funduszy 
Europejskich Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz 
Budżet Państwa

318 750,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Organizacja prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej - www.hf.org.pl/bip.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Kinga Kulik, Marta Sienkiewicz, 
15.07.2016 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Prezydent Miasta Lublin 1
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