SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
TOWARZYSTWA DLA NATURY I CZŁOWIEKA
ZA ROK 2006

I. DANE OGÓLNE:
Nazwa organizacji:
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Siedziba organizacji:
kraj: Polska,
województwo: lubelskie,
powiat: miasto Lublin,
gmina: miasto Lublin,
miejscowość: Lublin
Adres:
ul. Głęboka 8a, 20 – 612 Lublin,
tel. (081) 743 71 04
www.ekolublin.pl
e-mail: oikos@eko.lublin.pl
status: stowarzyszenie
data rejestracji w KRS: 01.09.2004
data wpisu do KRS: 13.09.2005
numer KRS: 0000214186
numer REGON: 430558700
Członkowie zarządu Towarzystwa dla Natury i Człowieka:

1. Krzysztof Gorczyca – prezes, zamieszkały w Lublinie, ul. Niepodległości 2/11, 20-246 Lublin
2. Justyna Choroś – sekretarz, zamieszkała w Nasutowie12, 21 – 025 Niemce
3. Andrzej Ginalski – skarbnik, skarbnik, zamieszkały w Lublinie, ul. Paderewskiego 14/231, 20-860 Lublin
Cele statutowe Towarzystwa dla Natury i Człowieka:
Art. 8 Stautu Towarzystwa dla Natury i Człowieka:
Celem Towarzystwa jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska naturalnego, a w szczególności:
a)

podejmowanie działania na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także budowanie
społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju;

b) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska;
c)

ochrona zwierząt;

d) promocja oraz organizacja wolontariatu, a także wspieranie inicjatyw obywatelskich;
e)

wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

f)

upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

g) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających zachowanie pokoju i rozwój demokracji;
h) przeciwdziałanie dyskryminacji;
i)

ochrona dziedzictwa kulturowego oraz działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki;

j) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WRAZ Z PODANIEM REALIZACJI
CELÓW STATUTOWYCH.
Działalność statutowa prowadzona jest poprzez:
1. zbieranie i dystrybuowanie informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju,
2. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i organizacyjnej,
3. organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji,
4. prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju,
5. współpracę z organami władzy publicznej, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi,
6. prowadzenie działań w zakresie poradnictwa obywatelskiego,
7. uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo - administracyjnych w zakresie
spraw związanych z realizacją celów statutowych,
8. opracowywanie, projektów, ekspertyz, prognoz i programów dotyczących zrównoważonego rowoju,
9. wspieranie twórczości artystycznej

Działania te mogą być prowadzone w formie nieodpłatnej lub w formie odpłatnej działalności pożytku
publicznego.
W roku 2006 działalność statutowa Towarzystwa dla Natury i Człowieka była realizowana w szczególności
poprzez następujące wyodrębnione działania (projekty):
PRZYRODA
1. Kampania „Wieprz – żywa rzeka”
Kampania na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju Doliny Wieprza
Wystawa „Wieprz – Żywa rzeka”
Wykonana została przenośna ekspozycja ujmująca na 20 planszach formatu B1 walory przyrodnicze, krajobrazowe,
kulturowe doliny Wieprza, wybrane gatunki roślin i zwierząt, działania na rzecz ochrony przyrody oraz zagadnienia
ochrony przeciwpowodziowej. Od maja do grudnia wystawa miała 8 prezentacji w różnych miastach regionu (m.in.
Zamość, Zwierzyniec, Chełm, Lubartów, Krasnystaw. Otwarcia wystawy były kilkukrotnie okazją do spotkań z
udziałem lokalnych władz i społeczników oraz dyskusji na temat m.in. kontrowersji w ochronie przed powodzią.
Wydawnictwa
Został opracowany i wydany w nakładzie 1000 egz. pakiet ośmiu 6- stronicowych folderów szczegółowo opisujących
poszczególne aspekty ochrony przyrody i ekorozwoju terenów nadwieprzańskich (flora i fauna, obszary chronione,
tworzenie lokalnych form ochrony przyrody, dziedzictwo kulturowe, zrównoważona ochrona przeciwpowodziowa,
tradycyjne i ekologiczne rolnictwo), a także w nakładzie 12 tys egz. ulotka promocyjna.

Projekt teatralny „Żywa rzeka”
W wyniku kilkumiesięcznej pracy ok 20 uczestników powstał barwny, dynamiczny korowód z muzyką na żywo,
inspirowany przyrodniczym i kulturowym bogactwem Doliny Wieprza oraz dedykowany jej ochronie. Akcja tego
ulicznego spektaklu oparta została m.in. na nadwieprzańskich legendach. Inspiracją były także występujące w różnych
zamieszkujących niegdyś te ziemie kulturach obrzędy i zwyczaje ukazujące rolę rzeki w życiu ludzkich społeczności.
Przedstawienie prezentowane było w sezonie letnim sześciokrotnie w otwartej przestrzeni ulicznej Lublina, Zamościa,
Chełma, Krasnegostawu i Zwierzyńca
W ramach projektu od marca do czerwca prowadzone były dla ok 20 osobowej grupy regularne warsztaty teatralne oraz
dwie trzydniowe wyjazdowe sesje w Guciowie i Zawieprzycach. (łącznie ok. 130 h zajęć)
Szkolne użytki ekologiczne nad Wieprzem
Działanie to miało na celu włączenie w działania na rzecz ochrony najciekawszych fragmentów Doliny Wieprza
uczniów i nauczycieli z miejscowości nadwieprzańskich poprzez „odkrywanie” w swojej okolicy miejsc wartych
ochrony w formie użytku ekologicznego oraz podjęcie ewentualnych starań o powołanie takiej formy ochrony.
Zorganizowane zostały 2 spotkania informacyjne (Lublin, Zamość) oraz jednodniowe szkolenie dla 15 nauczycieli
zainteresowanych tworzeniem na swoim terenie użytków ekologicznych. Dla nauczycieli przygotowany został
poradnik tworzenia lokalnych form ochrony przyrody w postaci skoroszytu. Przedstawiciele Towarzystwa prowadzili
zajęcia terenowe nad Wieprzem, brali udział w organizowanych przez szkoły obchodach „Dnia Ziemi”
We współpracy ze Stowarzyszeniem „Zielona Swoboda” oraz młodzieżą ze szkół przygotowano i złożono do władz
gminnych wnioski o utworzenie 4 użytków ekologicznych.
Serwis internetowy „Dolina Wieprza”
www.wieprz.org.pl
Prowadzona od 2005 roku strona zyskała nową oprawę graficzną, została gruntownie rozbudowana i wzbogacona.
Znajdują sie na niej liczne galerie artykuły, Atlas Inicjatyw Ekorozwojowych, fotografie, mapy.
2. Budowa społecznego poparcia dla ochrony przyrody w obszarze natura 2000 Dolina Tyśmienicy
Ścieżka dydaktyczna
Zaprojektowano i wykonano ścieżkę dydaktyczną pt. „Dolina Tyśmienicy” Wytyczono ją na obszarze Natura 2000
Dolina Tyśmienicy. Wzdłuż ścieżki zostało ustawionych 6 tablic informacyjnych. Ścieżce towarzyszy kolorowy folder
(1000 egz).
Spotkania dla rolników
W Czemiernikach, Kocku i Ostrowie Lubelskim odbyły się spotkania dla rolników w których łącznie wzięło udział 137
osób. Podczas spotkań przedstawiciele TdNiCz, Urzędu Wojewódzkiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz
Ośrodka Doradztwa Rolniczego omawiali walory przyrodnicze OSO Dolina Tyśmienicy, korzyści i ograniczenia w
gospodarowaniu związane z ustanowieniem ostoi ptasich oraz zagadnienia związane z Krajowym Programem
Rolnośrodowiskowym, jako dodatkowym źródłem dochodu rolników.
Dodatkowo wydano w nakładzie 1000 szt ulotkę dotyczącą Programów Rolnośrodowiskowych w dolinie
Tyśmienicy i gospodarowania na obszarach Natura 2000. Szersze informacje obejmował przeznaczony dla dla liderów
społeczności lokalnych Zeszyt pt „Ekorozwój Doliny Tyśmienicy”
Edukacja w szkołach
Odbyło się 12 warsztatów ornitologicznych. Z myślą o młodzieży wydana została Ulotka pomocna w
rozpoznawaniu ptaków (1500 egz)
Kolejnym działaniem adresowanym do lokalnych szkół był konkurs na gazetkę szkolną dotyczącą ptaków
występujących na terenie doliny. W konkursie wzięło udział 5 szkół (60 uczniów).
W ramach działania wydany został ponadto Kalendarz na rok 2007 (800 szt.) oraz 3 rodzaje pocztówek promujących
walory przyrodnicze obszarów Natura 2000: Dolina Tyśmienicy, Izbicki Przełom Wieprza oraz Dolina Dolnego
Wieprza (łącznie 4 tys sztuk)
DZIAŁALNOŚĆ STRAŻNICZA - udział w podejmowaniu decyzji i kontrola inwestycji
Prowadzony był stały monitoring procesów decyzyjnych związanych z inwestycjami na terenach cennych przyrodniczo.
Podjęto kroki prawne w kilkunastu sprawach wpływając na podejmowane decyzje administracyjne. Udało sie wpłynąć
m.in. na decyzje dotyczące powstania wielkopowierzchniowej fermy zwierząt oraz składowania odpadów
przemysłowych w dolinie rzecznej. Spowodowano wszczęcie kilku postępowań prokuratorskich i policyjnych.

Opracowano 5 szczegółowych studiów przypadku dla postępowań administracyjnych.
Dla wsparcia potencjału „strażniczego” organizacji lokalnych zorganizowano 2 dwudniowe szkolenia prawne
(marzec i sierpień) w których wzięło udział ok 30 uczestników.
Powstał strona internetowa www.ekolublin.pl/interwencje
30.10 w Lublinie odbyło się seminarium otwarte „Społeczna ekokontrola inwestycji” na którym przedstawiono
społeczne uprawnienia „Strażnicze” oraz doświadczenia organizacji z regionu lubelskiego.
czynna ochrona przyrody
W Lasach Sobiborskich wykonano i zamontowano 25 budek lęgowych dla nietoperzy oraz 2 budki dla sów (na wieżach
cerkiewnych).
ETYCZNA KONSUMPCJA
KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE!
Szkolenie dla edukatorów – wolontariuszy.
20-godzinny cykl szkoleń dla grupy 12 edukatorek. Dodatkowo odbyły się w dniu 15 grudnia 3-godzinne warsztaty
prowadzone przez Wojciecha Ziębę ze Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”. Efektem jest
stworzenie zgranego, przygotowanego merytorycznie zespołu edukacyjnego, który może multiplikować swoją wiedzę
w kolejnych szkołach. Wydano także zeszyt z materiałami szkoleniowymi.
Warsztaty w szkołach
Uczestniczki grupy przeprowadziły w szkołach średnich całego regionu 114 godzin zajęć z młodzieżą – w sumie ok.
1800 osób wzięło udział w warsztatach w 8 miastach.
Podczas zajęć edukatorki rozdawały ulotki „Kupuj odpowiedzialnie” oraz zainteresowanym – poradniki „Dobre
zakupy”. Ogłaszano w trakcie zajęć także konkursy wiedzy o sprawiedliwym handlu. Po zajęciach edukatorki na
gazetkach ściennych wywieszały Pilne Akcje Amnesty International na podstawie których uczniowie mogli napisać
list w obronie więźnia sumienia.
Fair Trade Party oraz Fair Trade Gig – edukacyjne imprezy muzyczne.
Muzyczna impreza edukacyjna Fair Trade Gig, która odbyła się w ramach projektu w klubie Rugby Pub. Wystąpiły 4
zespoły, w tym 2 zagraniczne.
W ramach koncertu prezentowana była wystawa „Ziemia w koszyku na zakupy.”, wyświetlone zostały 3 filmy
dotyczące idei sprawiedliwego handlu.
Na stoisku ekonsument, można było otrzymać ulotki „Kupuj odpowiedzialnie” i poradniki „Dobre zakupy”.
Koncertowi towarzyszyła lokalna inicjatywa Food Not Bombs.
Fair Trade Party: DJ-ska edukacyjna impreza muzyczna, odbyła się w klubie Tektura. W jej ramach: godzinne
spotkanie „ABC Sprawiedliwego Handlu” z Wojciechem Ziębą, prezesem Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu
„Trzeci Świat i My” z Gdańska ilustrowane materiałami wizualnymi.
Po spotkaniu wystąpił Like Orient Soundsystem z Warszawy. Występ było ilustrowany slajdami z krajów Bliskiego
Wschodu Podczas imprezy prezentowana była wystawa „Ziemia w koszyku na zakupy”, plakaty i kalendarze. Były
również stoiska z materiałami kampanii „Kupuj odpowiedzialnie”, sprzedaż produktów Sprawiedliwego handlu,
materiały Amnesty International, Komitetu „Wolny Kaukaz.” oraz lokalna inicjatywa Jedzenie Zamiast Bomb.
Łączna ilość uczestników: ok 450 osób.
Wystawa „Ziemia w koszyku na zakupy”
Prezentowana była w kolejnych 4 miejscach, liceach województwa lubelskiego oraz edukacyjnych imprezach
muzycznych: Fair Trade Gig oraz Fair Trade Party. Dodatkowo eksponowaliśmy mniejszą wystawę, na temat
Milenijnych Celów Rozwoju, przekazaną nam bezpłatnie przez Polską Akcję Humanitarną. Wystawa MCR
prezentowana była w 4 szkołach projektu.
Maraton Pisania Listów
Maraton Pisania Listów Amnesty International został zorganizowany w 8 miejscach, 5 miastach. Łącznie wzięło w nim
udział ponad 300 osób. Został przygotowany wspólnie z lubelską grupą Amnesty International. W ramach Maratonu
napisano ponad 2000 listów z województwa lubelskiego. Listy zostały wysłane do adresatów 20 grudnia 2006r.
Wydawnictwa:
4. kalendarz 2007 „Sprawiedliwy handel – gra fair” wydano 700 sztuk (kolor A2)
5. przypinki „Sprawiedliwy handel – gra fair” 200 sztuk
6. ulotka „Kupuj odpowiedzialnie – Twoje pieniądze kształtują świat!” 2000 sztuk

DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI
CMENTARZE POGRANICZA
Program ratowania zaniedbanych zabytkowych cmentarzy wschodniej Lubelszczyzny (głownie nekropolii obrządków
wschodnich).
Promocja i edukacja
W marcu zorganizowane zostało otwarte spotkanie dyskusyjne w którym wzięło udział ok 40 osób.
Wykonana została w polskiej i ukraińskiej wersji językowej wystawa edukacyjna (łącznie 35 plansz). Prezentowana
była łącznie 11 razy (m.in. Sokal, Lublin, Festiwal „Tabor Lubelski” w Kocudzy, Olsztyn, Wrocław, Lubartów)
Zbudowany został nowoczesny i bogaty Serwis internetowy www.cmentarzepogranicza.pl, prezentujący artykuły
etnograficzne, historyczne, dział przeznaczony dla inicjatyw „ratowniczych” i przede wszystkim rozrastająca się bazę
informacji i fotografii cmentarzy prawosławnych i grekokatolickich regionu. Obecnie obejmuje ona już ok 60
rekordów.
Wspieranie inicjatyw lokalnych
W czerwcu w Lublinie we współpracy z Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza odbyła się konferencja „Cmentarze
pogranicza” z udziałem ok 40 konserwatorów, duchownych różnych wyznań, urzędników.
We wrześniu w Woli Uhruskiej odbył się obóz szkoleniowy dla 10 osób i organizacji zainteresowanych praca na rzecz
ochrony cmentarzy i innych obiektów dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy uzyskali praktyczną wiedzę na temat
prawnych ram działalności, instytucji wspierających, źródeł finansowania, tworzeniu partnerstw oraz umiejętności
metodologii inwentaryzacji i dokumentacji. Brali także udział w trzydniowych warsztatach praktycznych- pracach
remontowych na cmentarzu pod kierunkiem kamieniarzy.
W grudniu w Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie i Włodawie odbyły się 3 spotkania robocze z udziałem ok 40
reprezentantów samorządów, duchownych, organizacji społecznych. Wnioski z tych spotkań posłużą rozwijaniu kilku
inicjatyw współpracy.
Prace porządkowe i remontowe
Odbyły się 2 obozy robocze w Woli Uhruskiej w których wzięło udział 25 wolontariuszy. Ich uczestnicy oczyścili z
wieloletnich zarośli i zakrzaczeń zasadniczą część powierzchni cmentarzy w Uhrusku Kobylicach i Zereżu a we
współpracy z kamieniarzami z Grupy Magurycz poddali pracom remontowym 20 zabytkowych uszkodzonych
nagrobków w Uhrusku i Kosyniu. Na cmentarzu w Kosyniu zrekonstruowanych lub wzmocnionych zostało 12
monumentalnych drewnianych krzyży.
Przeprowadzono ogólna inwentaryzację 50 cmentarzy na terenie całego województwa lubelskiego. Wyniki tej pracy
posłużą do planowania przyszłych prac.
Muzyka Niejednej Wsi
Warsztaty śpiew tradycyjnego:
Przeprowadzone zostały w dniach 12-30 czerwca 2006 r. w Lublinie. Odbyło się łącznie 14 godzin warsztatów.
Koncert i zabawa„Muzyka niejednej wsi”
Koncert i zabawa taneczna odbyły się 15.06.2006 r. w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie.
Wystąpił kobiecy zespół śpiewaczy ze wsi Łukowa I oraz uczestniczki rocznego projektu „Muzyka jednej wsi”, uczące
sie śpiewu tradycyjnego od śpiewaczek z Łukowej.
ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Promocja wykorzystania funduszy unijnych dla zrównoważonego rozwoju
wystawa „Najlepsze praktyki”
Uliczna wystawa prezentująca na wielkopowierzchniowych banerach 10 wybranych modelowych projektów
„ekorozwojowych” z terenu województwa. Wystawa prezentowana była w centralnych miejscach 5 miast regionu
(Lublin, Zamość, Chełm, Biała Podlaska, Kazimierz Dolny)
Seminarium „Najlepsze praktyki”
Odbyło się 24 listopada w Lublinie. Zaprezentowano 4 modelowe projekty oraz perspektywy finansowe na lata 20072013. Udział wzięło 30 osób z samorządów i organizacji pozarządowych.
TdNiCz brało udział w projekcie „Zazielenić Fundusze” Polskiej Zielonej Sieci. Wspólnie z innymi organizacjami z
regionu wypracowano m.in. Wspólną propozycję zmiany zasad finansowania edukacji ekologicznej i ochrony przyrody

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Reprezentant Towarzystwa, z nominacji wojewody, brał w 2006 roku udział w pracach Lubelskiego Komitetu
Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego
INFORMACJA EKOLOGICZNA
Ośrodek Informacji Ekologicznej
Ośrodek wraz z biblioteką czynny był w omawianym okresie 30 godzin tygodniowo. (pon-pt 10-16)
W tym okresie udzielono ok 600 konsultacji.
Portal www.ekolublin.pl wraz ze stroną Towarzystwa dla Natury i Człowieka.
Portal stał sie najpopularniejszym źródłem informacji w regionie. CO miesiąc notował korzystało z niego 40-60 tys
odwiedzin. Był aktualizowany codziennie przekazując informacje z prasy urzędów, organizacji ekologicznych.
Portalowi towarzyszy rozsyłany drogą e-mail biuletyn który trafia co tydzień do ok 200 adresatów.
Kwartalnik „Oikos”
Wydano 4 numery kwartalnika w nakładzie 1000 egzemplarzy każdy
Nagroda „Suseł”
TdNiCZ jest inicjatorem i koordynuje proces wyłaniania laureatów Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Suseł”
przyznawanej przez kapitułę organizacji ekologicznych z regionu. Uroczystość wręczenia nagrody Suseł 2005 odbyła
się w czerwcu 2006 w Trybunale Koronnym w Lublinie.
III. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH.

LP

Strona

Tytuł

Numer umowy

2006-023621

Kwota
dotacji/umowy
5 500,00 euro

Data
zawarcia
umowy

1

Prowincja Gelderland

„Wsparcie instytucjonalne dla
Towarzystwa dla Natury i
Człowieka”

22.12.2006

2

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

„Rozwój strukturalny Towarzystwa 616/2006/Wn-50/E 36 820,00 PLN 15.12.2006
dla Natury i Człowieka”
E-BS/D

3

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Projekt edukacyjny „Dolina
Wieprza – przyrodnicza oś
Lubelszczyzny”

184/2006/D/E

2 200,00 PLN

09.06.2006

4

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Wydawnictwo czasopisma “Oikos
– Ekologia i współdziałanie”

185/2006/D/E

8 000,00 PLN

09.06.2006

5

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

„Biblioteczka ekologiczna”

398/2006/D/E

1 000,00 PLN

12.12.2006

6

Miasto Chełm

Opracowanie, wydanie i
dystrybucja kwartalnika „Oikos.
Ekologia i współdziałanie”

4/oś/13/2006

1 000,00 PLN

27.04.2006

7

Urząd Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego

Spotkania z pieśnią – tradycyjna
muzyka i taniec pogranicza polsko
– ukraińskiego Lubelszczyzny

Umowa zlecenie nr 1 400,00 PLN
634/2006

12.06.2006

8

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

Cmentarze pogranicza – czynna
ochrona zabytkowych nekropolii
ukraińskich na wschodniej
Lubelszczyźnie

Umowa nr 196

25 000,00 PLN 12.09.2006

9

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

Budowa społecznego poparcia i
edukacja ekologiczna na obszarze
Natura 2000 Dolina Tyśmienicy.

Umowa nr 224

21 282,50 PLN 08.09.2006

10 Fundacja Edukacja dla
Demokracji

„Sprawiedliwy handel – gra fair”

Umowa dotacji nr
ER/2006-20

13 866,00 PLN 07.11.2006

IV. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie prowadzi działalności gospodarczej.
V. ODPIS UCHWAŁ ZARZĄDU TOWARZYSTWA DLA NATURY I CZŁOWIEKA
W 2006 roku zarząd Towarzystwa dla Natury i Człowieka podjął uchwały.

Numer uchwały Data przyjęcia Przedmiot uchwały
01/2006

05.01.2006

Upoważnienie osób do podpisywania i odbierania faktur w imieniu Towarzystwa
dla Natury i Człowieka

02/2006

30.12.2006

Przyjęcie na stan Towarzystwa dla Natury i Człowieka:
1. kserokopiarki Konica 1216, o wartości: 1 037,00 złotych
2. telefaxu Panaconic FX – FP2007, o wartości 429,44 złotych
3. 50 książek do biblioteki Ośrodka Informacji Ekologicznej, o łącznej wartości
1 795,79 złotych

VI. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW - ŹRÓDŁA FINASOWANIA.

LP
1

Źródło
Prowincja Gelderland

Nazwa projektu
„Wsparcie instytucjonalne dla
Towarzystwa dla Natury i
Człowieka”

Numer umowy
2006-023621

Kwota finansowania
20 970,40 PLN
5 500,00 euro

2

Narodowy Fundusz
„Rozwój strukturalny
Ochrony Środowiska i Towarzystwa dla Natury i
Gospodarki Wodnej
Człowieka”

540/2005/Wn-50/EE-BS/D

13 846,95 PLN

3

Narodowy Fundusz
„Rozwój strukturalny
Ochrony Środowiska i Towarzystwa dla Natury i
Gospodarki Wodnej
Człowieka”

616/2006/Wn-50/EE-BS/D

13 177,07 PLN

4

Wojewódzki Fundusz Projekt edukacyjny „Dolina
Ochrony Środowiska i Wieprza – przyrodnicza oś
Gospodarki Wodnej
Lubelszczyzny”

184/2006/D/E

2 200,00 PLN

5

Wojewódzki Fundusz Wydawnictwo czasopisma
Ochrony Środowiska i “Oikos – Ekologia i
Gospodarki Wodnej
współdziałanie”

185/2006/D/E

7504,48 PLN

6

Wojewódzki Fundusz „Biblioteczka ekologiczna”
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

398/2006/D/E

897,89 PLN

7

Miasto Chełm

Opracowanie, wydanie i
4/oś/13/2006
dystrybucja kwartalnika „Oikos.
Ekologia i współdziałanie”

1 000,00 PLN

8

Urząd Marszałkowski
Województwa

Spotkania z pieśnią – tradycyjna Umowa zlecenie nr
muzyka i taniec pogranicza
634/2006

1 400,00 PLN

LP

Źródło

Nazwa projektu

Numer umowy

Kwota finansowania

Lubelskiego

polsko – ukraińskiego
Lubelszczyzny

9

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

Cmentarze pogranicza – czynna Umowa nr 196
ochrona zabytkowych
nekropolii ukraińskich na
wschodniej Lubelszczyźnie

23 038,18 PLN

10

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

Budowa społecznego poparcia i Umowa nr 224
edukacja ekologiczna na
obszarze Natura 2000 Dolina
Tyśmienicy.

20 889,51 PLN

11

Fundacja Edukacja dla „Sprawiedliwy handel – gra
Demokracji
fair”

12

Fundacja im. Stefana
Batorego

„Wzmocnienie społecznej
Nr wniosku: 16478/05
kontroli nad procesami
decyzyjnymi dotyczącymi
terenów cennych przyrodniczo i
dolin rzecznych województwa
lubelskiego”

28 271,86 PLN

13

Fundusz Partnerstwa

„Sacrum, przyroda, dziedzictwo PG - 798
– ochrona różnorodności
przyrodniczej oraz walorów
kulturowych zabytkowych
cmentarzy regionu Lasów
Sobiborskich”

6 724,69 PLN

14

Stowarzyszenie
Samorządów
Euroregionu „Bug”

„Cmentarze pogranicza –
świadectwo dla przyszłości”

Projekt nr: 11

14 853,62 PLN

15

Program PHARE 2003 „Kampania WIEPRZ – ŻYWA
RZEKA – wsparcie dla
uczestnictwa społecznego w
ochronie środowiska i edukacji
ekologicznej w dolinie
Wieprza”

PL2003/004 –
379.01.01.03/os/48/34

84 048,17 PLN

16

Wojewódzki Urząd
Pracy

Umowa o wykonywanie
pracy przez poborowego
skierowanego do odbycia
służby zastępczej.

17

Darowizny 1%
podatku dochodowego

582,18 PLN

18

Pozostałe darowizny
od osób prywatnych

4 250,00 PLN

19

Odpłatna działalność
statutowa

12 370,00 PLN

RAZEM:

Refundacja żołdu żołnierza
służby zastępczej

Umowa dotacji nr
ER/2006-20

12 718,32 PLN

19 926,52 euro

6 720,00 PLN

275 463,32 PLN

W 2006 roku Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie otrzymało żadnych spadków i zapisów.

VII. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I KOSZTY ADMINISTRACYJNE.
LP

Kategoria kosztów

Koszt

I

KOSZTY ADMINISTRACYJNO – LOKALOWE:

1

Czynsz za lokal (w tym energia, ogrzewanie)

9 321,80

2

Telefon

5 030,02

3

Internet

787,00

4

Koszty administracyjne (opłaty sądowe, skarbowe)

904,50

5

Składki członkowskie

360,00
Razem: 16 403,32

wynagrodzenia administracyjne:
6

Ksiegowość

5 918,83

7

Wewnętrzne - zarządzanie i administracja

8 674,91

8

Wynagrodzenie żołnierza słuzby zastępczej

8 856,84
Razem: 23 450,58

II

ZAKUP SPRZĘTU BIUROWEGO I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

1

Modernizacja zaplecza sprzętowego (sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe)

1 555,84

2

Oprogramowanie komputerowe

589,00
Razem: 2 144,84

III KOSZTY OSOBOWE REALIZACJI PROJEKTÓW MERYTORYCZNYCH:
1

Koordynacja i realizacja projektów (wynagrodzenia wewnętrzne):

76 299,05

2

Honoraria artystów (np. wykonawców muzycznych), projekty graficzne, zdjęcia, kostiumy 12 952,31
itp.

3

Tłumaczenia, opracowania obcojęzyczne

1 696,36

4

Prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, zajęć edukacyjnych

9 782,80

5

Eksperci zewnętrzni (konsultacje, opracowania, czynna ochrona przyrody)

9 503,59

6

Usługi informatyczne i opracowanie stron internetowych

8 433,95

7

Fundrising

1 800,00

8

Zlecenia rzemieslnicze (np prace kamieniarskie, naprawy, montaż budek dla ptaków)

5 490,38

Razem: 125 958,44
IV KOSZTY RZECZOWE REALIZACJI PROJEKTÓW MERYTORYCZNYCH
1

Książki i prenumerata pism (biblioteka ekologiczna)

1 813,79

2

Przygotowanie do druku i druk (kwartalnika OIKOS i wkładek do kwartlnika, wystawy,
plakaty, ulotki, naklejki, wydawinctwa zwarte)

37 826,70

3

Tablice informacyjne/oznaczenia ścieżek dydaktycznych

5 174,89

4

Systemy wystawiennicze

8 000,00

5

Usługi kserograficzne, druki niskonakładowe riso

696,51

6

Podróże służbowe pracowników i wolontariuszy TdNiCz

3 486,25

7

Zwroty kosztów podróży

1 450,84

8

Wynajem usług transportowych (przewóz osób, transport wystaw)

3 586,13

9

Noclegi i wyżywienie, catering itp.

9 579,71

10

Ubezpieczenia wolontariuszy

334,00

11

Wynajm sal i sprzętu na spotkania, konferencje, szkolenia, imprezy, itp.

2 425,50

12

Materiały biurowe oraz koszty eksploatacji urządzeń biurowych (tusz, toner)

2 276,74

13

Koszty utrzymania domen internetowych

489,10

14

Poczta (znaczki, koperty, usługi kurierskie)

4 559,58

15

Inne zlecane usługi: plakatowanie, ochrona imprez, itp.

6 58,00

16

Narzędzia i materiały budowlane

6 035,45

17

Materiały scenograficzne do przedstawienia "Wieprz – żywa rzeka"

1 334,84

18

Inne wydatki związane z realizacją projektów

1 606,70
Razem: 91 334,73

CAŁOŚĆ KOSZTÓW PONIESIONYCH W 2006 ROKU: 259 291,91

VIII. ZATRUDNIENIE W TOWARZYSTWIE DLA NATURY I CZŁOWIEKA.
1. Liczba osób zatrudnionych w Towarzystwie:
W 2006 roku Towarzystwo zatrudniało:


Justyna Choroś – umowa na czas określony od 01.01.2006 do 31.08.2006, zatrudniana jako koordynatorka
projektu „Wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Wieprza”
finansowanego z dotacji programu Phare 2003;

Na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie Towarzystwo zatrudniało 1 pracownika:


Piotr Znamierowski – poborowy służby zastępczej, zatrudniony na stanowisku pracownika biurowego.

Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach Towarzystwo zatrudniało 1 stażystę:


Michał Wolny - umowa o staż w okresie od 15.09.2006 do 15.12.2006 roku

Okresowo Towarzystwo zatrudniano osoby do realizacji zadań statutowych lub czynności administracyjnych na
podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Towarzystwo w roku 2006:
z tytułu umów o pracę i wynagrodzenia poborowego służby zastępczej: 24 311,40 zł
z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło: 125 097,62 zł
IX. INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie udzieliło żadnej pożyczki w 2006 roku.
X. INFORMACJA O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE
WSKAZANIEM BANKÓW:
BRE Bank SA, Oddział Korporacyjny Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20 – 950 Lublin
Stan środków na dzień 31.12.2006 r.: 14 271,43 zł.

XI. INFORMACJA O WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW
LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK.
W roku 2006 Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie weszło w posiadanie żadnych obligacji, udziałów i
akcji.
XII. INFORMACJA O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH:
W roku 2006 Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie weszło w posiadanie żadnych nieruchomości.
XIII. INFORMACJA O NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH
W roku 2006 Towarzystwo dla Natury i Człowieka nie weszło w posiadanie żadnych środków trwałych.
XIII. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ TOWARZYSTWU DLA NATURY I CZŁOWIEKA
PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ
DZIAŁALNOŚCI.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka realizowało w roku 2006 działalność zleconą:
Nazwa organu
zlecającej zadanie

Numer umowy

Okres
realizacji
umowy
12.06.2006
–
03.07.2006

Urząd Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego

Umowa zlecenie
nr 634/2006

Miasto Chełm

4/oś/13/2006

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

540/2005/Wn-50/E 15.08.2005
E-BS/D
–
30.04.2006
616/2006/Wn-50/E 15.12.2006
E-BS/D
–
30.06.2007
185/2006/D/E
09.06.2006
–
15.12.2006

27.04.2006
–
10.12.2006

Wojewódzki Fundusz 184/2006/D/E
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

09.06.2006
–
30.06.2006

Wojewódzki Fundusz 398/2006/D/E
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

12.12.2006
–
15.12.2006

Przedmiot umowy

Przyznana
kwota (całość
dotacji)
1400,00 zł

Spotkania z pieśnią –
tradycyjna muzyka i taniec
pogranicza polsko –
ukraińskiego Lubelszczyzny
Opracowanie, wydanie i
1000,00 zł
dystrybucja kwartalnika
„Oikos. Ekologia i
współdziałanie”

Rozliczona
kwota (w 2006
roku)
1400,00 zł

1 000,00 zł

„Rozwój strukturalny
Towarzystwa dla Natury i
Człowieka”
„Rozwój strukturalny
Towarzystwa dla Natury i
Człowieka”
Wydawnictwo czasopisma
“Oikos – Ekologia i
współdziałanie”

34 340,00 zł

13 846,95 zł

36 820,00 zł

13 177,07zł

8 000,00 zł

7504,48 zł

“Promocja walorów
przyrodniczych i szans
ekorozwojowych w dolinie
Wieprza”
„Biblioteczka ekologiczna”

2 200,00 zł

2 200,00 zł

1000,00 zł

897,89 zł

X. INFORMACJA O ROZLICZENIACH TOWARZYSTWA DLA NATURY I CZŁOWIEKA Z TYTUŁU
CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ INFORMACJA O SKŁADANYCH
DEKLARACJACH PODATKOWYCH.

Towarzystwo dla Natury i Człowieka w dniu 31.12.2006 roku nie zalegało z podatkami.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka jest zobowiązane do składania deklaracji: CIT- 8; PIT- 4; PIT- 11.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka jest zarejestrowane jako podatnik VAT.
XI. KONTROLE PRZEPROWADZONE W TOWARZYSTWIE DLA NATURY I CZŁOWIEKA.
W 2006 roku w Towarzystwie dla Natury i Człowieka nie przeprowadzono kontroli.

