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Fundacja Bliżej Pasji 
ul. Narutowicza 79/31, 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 2020 r. 
 

 

1. Nazwa fundacji: 

Fundacja Bliżej Pasji  

 

2. Adres/siedziba: 

       ul. Narutowicza 79/31, 23-400 Biłgoraj  

 

3. Adres poczty elektronicznej  
blizejpasji@gmail.com 
 

4. Data wpisu do KRS:  

30.12.2014 r. 

 

5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

0000536851 

 

6. Regon: 

360420967 

 

7. 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,  

 

 

8. 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,  
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h) upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

i) działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, wspomagające rozwój dzieci i rodzin,  

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 edukacyjno-

oświatowymi, 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. 

 

 

9. Fundacja w 2020 r. nie prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

  

10. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

11. Dane o działalności zleconej fundacji  - opis działalności prowadzonej w 2020 r. 

 

 

A. Projekty realizowane samodzielnie: 
 

Nr 1 

Tytuł projektu: 
Koperta życia w Powiecie Biłgoraj 
 

Okres realizacji: 1.05.2020 – 30.11.2020; projekt zrealizowany 
Partnerzy: Nie dotyczy 

Cel projektu: 

Celem projektu było uświadomienie mieszkańcom Powiatu Biłgoraj 

znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji 

dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby 

medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. “Koperta 

życia”, którą będą posiadali mieszkańcy Powiatu Biłgoraj będzie pełniła 

pomocniczą rolę informacyjną w razie zagrożenia życia lub zdrowia. W 

praktyce będzie stanowiła nie tylko nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej 

akcji ratującej życie, ale przy okazji zwiększy również poczucie 

bezpieczeństwa seniorów. 

Główne działania: 
Kampania edukacyjna, przygotowanie i rozprowadzenie Koperty Życia 

wśród seniorów - mieszkańców Powiatu, podsumowanie projektu. 
Źródło finansowania: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 

Wartość projektu: 500,00 zł 
Z tego środki  na 

realizację zadań 

przez Fundację  
500,00 zł 

 

Nr 2 

Tytuł projektu: 
Koperta życia w Mieście Biłgoraj 
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Okres realizacji: 1.05.2020 – 30.11.2020; projekt zrealizowany 
Partnerzy: Nie dotyczy 

Cel projektu: 

Celem projektu “Koperta życia w Mieście Biłgoraj” jest zwiększenie 

bezpieczeństwa 300 seniorów z Miasta Biłgoraj w sytuacji zagrożenia życia 

i zdrowia w okresie 01.05.2020 do 30.11.2020 r. poprzez wprowadzenie 

300 Kopert życia. 

Główne działania: 
Kampania edukacyjna, przygotowanie i rozprowadzenie Koperty Życia 

wśród seniorów, podsumowanie projektu. 
Źródło finansowania: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 

Wartość projektu: 2 000,00 zł 
Z tego środki  na 

realizację zadań 

przez Fundację  
2 000,00 zł 

 

Nr 3 
Tytuł projektu: Nowe formy edukacji  

Okres realizacji: 1.05.2020 – 31.07.2020; projekt zrealizowany 
Partnerzy: Nie dotyczy 

Cel projektu: 

Celem projektu „Nowe formy edukacji” jest rozszerzenie formy 

działalności edukacyjnej organizacji na formę on-line poprzez zakup 

licencji Zoom Meetings Pro, ZoomWebinar Pro, sprzętu komputerowego 

oraz przeszkolenie zespołu pracowników w prowadzeniu szkoleń poprzez 

platformę Zoom. 

Główne działania: 

Zakupienie 2 licencje w programie Zoom Meetings Pro wraz z jednym 

rozszerzeniem ZoomWebinar Pro 100. Zakupienie 2 komputerów 

przenośnych DELL Inspiron 15. Zakupienie usługi szkoleniowej dotyczącej 

obsługi zakupionych narzędzi.  

Źródło finansowania: 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018 – 2030 
Wartość projektu: 10 000,00 zł 
Z tego środki  na 

realizację zadań 

przez Fundację  
10 000,00 zł 

 

B. Projektu realizowane w partnerstwie: 

 

Nr 1 
Tytuł projektu: No i cóż, że wiek! 

Okres realizacji: 1.05.2020  - 31.12.2020; projekt zrealizowany 

Partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju 

Cel projektu: 
Celem projektu „No i cóż, że wiek!” jest zwiększenie udziału 100 osobowej 

grupy seniorów po 60 r. ż. z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym. 

Główne działania: 

W projekcie odbyły się: 
– interaktywne warsztaty, 
– obywatelską senioralną kampanię edukacyjną, 
– wizyty studyjne, 
– inicjatywy obywatelskie – Seniorzy dla społeczności, 
– utworzenie obywatelskiego klubu „Seniorklubu”, 
– spotkanie podsumowujące projekt, 
Istotą projektu jest też wzmocnienie współodpowiedzialności seniorów za 

sprawy lokalne i ukazanie korzyści płynących z angażowania się w życie 

społeczności. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. 

Źródło finansowania: 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-

2020 
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Wartość projektu: 214 076,00 zł 
Z tego środki  na 

realizację zadań 

przez Fundację  
214 076,00 zł 

 

Nr 2 
Tytuł projektu: Obywatelsi! 

Okres realizacji: 1.09.2020  - 30.11.2020; projekt zrealizowany 
Partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju 

Cel projektu: 
Celem projektu „Obywatelsi!” jest zwiększenie zaangażowania i 

zainteresowania udziałem w życiu społecznym młodzieży z Gminy 

Biłgoraj, z trzech miejscowości: Smólsko, Korytków Duży i Sól 

Główne działania: 

– ciekawe i rozwijające warsztaty on-line i stacjonarne w każdej z ww. 

miejscowości, 
– wyjazdy na wizyty studyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
– możliwość realizacji inicjatyw obywatelskich, których autorami i 

realizatorami będzie młodzież, a które sfinansujemy z projektu, 
– miłe i rozwijające spędzenie czasu wraz z rówieśnikami, 
– udział w Gali podsumowującej projekt. 

Źródło finansowania: 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

na lata 2014-2020 
Wartość projektu: 114 450,00 zł 
Z tego środki  na 

realizację zadań 

przez Fundację  
114 450,00 zł 

 
 

Programy opisane w punkcie B: 1 – 1  i B: 1-2 to projekty partnerskie, w których Fundacja Bliżej Pasji była 

Liderem. Partnerstwo miało charakter merytoryczny, nie zakładające przepływów finansowych między 

partnerami. W projekcie całość środków była w dyspozycji Lidera. 
 

 

a) 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 2020 składana była deklaracja CIT 8. 

  

b) Fundacja Bliżej Pasji nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustaw z dnia 1 marca 2019 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 

c) W roku 2020 Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana 

jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

 

d) W Fundacji Bliżej Pasji w roku 2020 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne. 

 

Załącznik: 

- sprawozdanie finansowe za 2020 r. 
 

 

Lublin, 5-06-2021 r. 


