Fundacja Bliżej Pasji
ul. Narutowicza 79/25, 23-400 Biłgoraj
tel. 789 259 945 , 508 577 881 / fax 81 532 25 52, blizejpasji@gmail.com

Raport z działań
Fundacji Bliżej Pasji w 2015 r.

1. Nazwa fundacji:
Fundacja Bliżej Pasji
2. Adres/siedziba:
ul. Narutowicza 79/25, 23-400 Biłgoraj
3. Data wpisu do KRS:
30.12.2014 r.
4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:
0000536851
5. Regon:
360420967
6. Nazwiska i imiona osób statutowo upoważnionych do reprezentowania Fundacji:
Agata Ewa Czwórnóg – Prezes Zarządu,
Anna Maria Maciąg-Pazik - Wiceprezes Zarządu
Monika Dominik – Wiceprezes Zarządu,
Agnieszka Izabela Wojnarska –Wiceprezes Zarządu,
7. Celem działalności statutowej Fundacji jest:
a) wsparcie wszechstronnego rozwoju oraz edukacja dzieci, młodzieży i ich rodzin;
b) Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c) Rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej, upowszechnianie wolności i
praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
Celami szczegółowymi są::
a) wspieranie, promowanie rozwoju społecznego, obywatelskiego i gospodarczego, w tym
rozwoju przedsiębiorczości i turystyki,
b) działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
d) upowszechnianie i ochrona praw kobiet i działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn oraz innych grup dyskryminowanych,
e) wspieranie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego,
f) działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy
międzynarodowej,
g) promocja i organizacja wolontariatu,
h) upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
i) działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, wspomagające rozwój dzieci i rodzin,
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j) działalności na rzecz osób starszych,
k) ochrona i promocja zdrowia,
l) wspieranie rozwoju oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i z chorobami
rzadkimi
m) działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i przemysłów
kreatywnych
n) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji pozarządowych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, placówkami edukacyjnooświatowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą,
b) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami
obranymi przez Fundację,
c) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami statutowymi Fundacji,
d) prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej służących celom statutowym,
e) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, szkoleń, kursów, staży, doradztwa,
kampanii społecznych, wizyt studyjnych i innych form edukacji
f) podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.
8. Fundacja w 2015 r. nie prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego.
9. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
10. Dane o działalności zleconej fundacji - opis działalności prowadzonej w 2015 r.

A. Projekty realizowane samodzielnie:
Nr 1
Tytuł projektu: Bliżej rozwoju, bliżej pasji
Okres realizacji: 1.05.2015 – 31.08.2015 – projekt zrealizowany
Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału promocyjnego,
Cel projektu: technicznego i organizacyjnego fundacji przyczyniającego się do rozwoju

organizacji.
Cel został osiągnięty poprzez zakup wyposażenia – podstawowy sprzęt
Główne działania:

biurowy (komputer, drukarka); utworzenie strony internetowej organizacji;
szkolenie dla pracowników i współpracowników w zakresie prowadzenia
strony organizacji

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wartość projektu: 5 050,00 zł

B. Projektu realizowane w partnerstwie:
Nr 1
Tytuł projektu: Zdejmij kapcie – załóż buty!
Okres realizacji: 1.04.2015-31.12.2015 – projekt zrealizowany
Partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej 30 osobowej grupy
Cel projektu: seniorów z Powiatu Biłgoraj poprzez zaangażowanie jej w działalność

woluntarystyczną.
Cel został zrealizowany poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń – Akademii
Główne działania: Aktywnych Seniorów oraz coaching, przygotowanie i zrealizowanie przez
seniorów inicjatyw obywatelskich (Senioralna Kraina Inicjatyw) oraz wizyty
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studyjne. W projekcie wzięło udział 30 seniorów.
Źródło finansowania:

Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 80 140,00 zł
Z tego środki na
realizację zadań przez 80 140,00 zł
Fundację

Nr
Tytuł projektu:
Okres realizacji:
Partnerzy:
Cel projektu:

Główne działania:
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Spotkanie z Geniuszem. Najpiękniejsze arie i duety z oper Mozarta
1.04.2015-31.10.2015 – projekt zrealizowany
Fundacja Aktywności Obywatelskiej (Lider)
Celem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży z terenu województwa
lubelskiego potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym
Głównym działaniem było zorganizowanie 6 koncertów muzyki operowej
przybliżającej młodzieży sylwetkę i twórczość W. A. Mozarta. Dzięki
zorganizowanym wydarzeniom 1112 młodych osób poznało najpiękniejsze duety i
arie z mozartowskich oper. Jednocześnie prowadzona była promocja muzyki
operowej, tak by przełamywać stereotypy, że ten typ muzyki jest przeznaczony
wyłącznie dla osób starszych.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
68 360,00 zł

Źródło finansowania:
Wartość projektu:
Z tego środki na
realizację zadań przez 0,00 zł
Fundację

Nr 3
Tytuł projektu: Co kryje stary kufer…? Młody lublinianin staje się Odkrywcą.
Okres realizacji: 15.07.2015 – 15.12.2015 - projekt zrealizowany
Warsztaty Kultury w Lublinie, Fundacja Aktywności Obywatelskiej, Przedszkole
Partner:
Nr 75 w Lublinie

Podniesienie świadomości na temat procesu zmian dokonujących się w
otaczającej rzeczywistości oraz porównanie warunków życia przed
Cel projektu:
kilkudziesięcioma laty i obecnie. Dodatkowym celem jest rozwijanie
tożsamości lokalnej i rodzinnej młodych ludzi.
Cel został osiągnięty poprzez realizację cyklu bezpłatnych warsztatów
prezentujących dzieciom zmiany, jakie zaszły w ich otoczeniu na przestrzeni
kilkudziesięciu lat. Poznanie czasów, w których żyli dziadkowie dzieci było
Główne działania: inspiracją do odkrycia historii rodzinnych i stworzenia (być może
pierwszego w życiu) drzewa genealogicznego. W warsztatach wzięło udział
w sumie 590 dzieci z 15 przedszkoli, w których zorganizowano 60 godzin
zajęć.
Źródło finansowania:

Urząd Miasta Lublin - Program Dzielnice Kultury, Operator – Warsztaty Kultury w
Lublinie

Wartość projektu: 8 450,00 zł
Z tego środki na
realizację zadań przez 0,00 zł
Fundację
Nr 4
Tytuł projektu: Co kryje stary kufer…? Młody lublinianin staje się Odkrywcą.
Okres realizacji: 1.09.2015 – 15.12.2015 - projekt zrealizowany
Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice, Fundacja Aktywności Obywatelskiej,
Partner:
Przedszkole Nr 75 w Lublinie
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Podniesienie świadomości na temat procesu zmian dokonujących się w
otaczającej rzeczywistości oraz porównanie warunków życia przed
Cel projektu:
kilkudziesięcioma laty i obecnie. Dodatkowym celem jest rozwijanie
tożsamości lokalnej i rodzinnej młodych ludzi.
Cel został osiągnięty poprzez realizację cyklu bezpłatnych warsztatów
prezentujących dzieciom zmiany, jakie zaszły w ich otoczeniu na przestrzeni
kilkudziesięciu lat. Poznanie czasów, w których żyli dziadkowie dzieci było
Główne działania: inspiracją do odkrycia historii rodzinnych i stworzenia (być może
pierwszego w życiu) drzewa genealogicznego. W warsztatach wzięło udział
w sumie 551 dzieci z 15 przedszkoli, w których zorganizowano 60 godzin
zajęć.
Urząd Miasta Lublin - Program Dzielnice Kultury, Operator – Dzielnicowy Dom
Kultury Bronowice
Wartość projektu: 6775,00 zł
Z tego środki na
realizację zadań przez 0,00 zł
Fundację
Źródło finansowania:
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Co kryje stary kufer…? Młody lublinianin staje się Odkrywcą.
1.09.2015 – 15.12.2015 - projekt zrealizowany
Dzielnicowy Dom Kultury Węglin, Fundacja Aktywności Obywatelskiej,
Partner:
Przedszkole Nr 75 w Lublinie

Nr
Tytuł projektu:
Okres realizacji:

Podniesienie świadomości na temat procesu zmian dokonujących się w
otaczającej rzeczywistości oraz porównanie warunków życia przed
Cel projektu:
kilkudziesięcioma laty i obecnie. Dodatkowym celem jest rozwijanie
tożsamości lokalnej i rodzinnej młodych ludzi.
Cel został osiągnięty poprzez realizację cyklu bezpłatnych warsztatów
prezentujących dzieciom zmiany, jakie zaszły w ich otoczeniu na przestrzeni
kilkudziesięciu lat. Poznanie czasów, w których żyli dziadkowie dzieci było
Główne działania: inspiracją do odkrycia historii rodzinnych i stworzenia (być może
pierwszego w życiu) drzewa genealogicznego. W warsztatach wzięło udział
w sumie 570 dzieci z 15 przedszkoli, w których zorganizowano 60 godzin
zajęć.
Urząd Miasta Lublin - Program Dzielnice Kultury, Operator – Dzielnicowy Dom
Kultury Węglin
Wartość projektu: 7 950,00 zł

Źródło finansowania:

Z tego środki na
realizację zadań przez
Fundację

0,00 zł

Programy opisane w punkcie B: 1 – 5 to projekty partnerskie, w których Fundacja Bliżej Pasji była Liderem
(1) lub Partnerem (2-6). Partnerstwa 2-6 to partnerstwa merytoryczne, nie zakładające przepływów
finansowych między partnerami. W projekcie 1 całość środków była w dyspozycji Lidera.
11. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w
sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. Na koniec roku 2015 składana była deklaracja CIT 8.

Biłgoraj, 24.03.2015 r.
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