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Sprawozdanie z działalności Fundacji „Pierwiosnek” za rok 2006
Fundacja „Pierwiosnek” zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie
25 września 2006 roku.
W skład Zarządu Fundacji mocy Uchwały Fundatorów o wyborze władz weszli:
Ewa Rumińska, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity – Prezes Zarządu Fundacji
Ireneusz Podziński, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity – Członek Zarządu Fundacji
Wojciech Jędryczko, ul. Warszawska 109/6, 10-701 Olsztyn - Członek Zarządu Fundacji
Cele i zasady działania Fundacji „Pierwiosnek” zgodnie ze statutem:
Celami Fundacji są:
1. Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej.
2. Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy.
3. Ochrona ptaków dzikich i ich siedlisk.
4. Utworzenie i prowadzenie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Ptaków Dzikich w
Bukwałdzie.
5. Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Ogrodem Roślin
Leczniczych i manufakturą produkującą preparaty ziołowe.
6. Inicjowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk
pokrewnych.
7. Wspieranie działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich na terenie Warmii i
Mazur.
8. Wspieranie rozwoju, aktywności i działań młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
integracji młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Udział w programach ochrony awifauny.
2. Tworzenie i realizację własnych programów ochrony bioróżnorodności o zasięgu
lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
3. Współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi, Lasami Państwowymi oraz innymi
podmiotami w realizacji programów ekoedukacyjnych.
4. Edukację ekologiczną przez sztukę, sport i turystykę.
5. Organizację seminariów, szkoleń, kursów, prelekcji, konferencji, sympozjów, paneli
naukowych, zjazdów i obozów ornitologicznych, spotkań kół naukowych, wykładów o
tematyce ekologicznej, ekofilozoficznej i pokrewnych, spotkań i odczytów podnoszących
społeczną świadomość ekologiczną.
6. Wypowiadanie się w kwestii wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla
środowiska naturalnego.
7. Współpracę

z

organizacjami

samorządowymi

i

instytucjami

państwowymi

w

egzekwowaniu istniejących przepisów ochronnych.
8. Inicjatywy i programy badawcze w dziedzinach naukowych, edukacyjnych, oświatowowychowawczych, społecznych, gospodarczych, ochrony środowiska i ochrony zdrowia i
życia.
9. Opiekę rehabilitacyjną dla osób nie mogących sprawnie funkcjonować w społeczeństwie.
10. Wymianę młodzieży z kraju i zagranicy celem integracji, nabywania i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz wymiany kulturalnej.
11. Organizowanie zjazdów, obozów i spotkań integracyjnych organizacji i środowisk
weterynaryjnych z Polski i zagranicy.
12. Organizowanie festiwali i imprez artystycznych promujących naukę, oświatę, zdrowie.
13. Upowszechnianie idei integracji europejskiej, głównie pod kątem ochrony środowiska i
edukacji ekologicznej.
Działalność statutowa w 2006 roku:
Październik 2006 roku
-

powstanie logo fundacji,

-

opracowanie i uruchomienie oficjalnej strony internetowej Fundacji „Pierwiosnek”.

-

przesłanie do udziału

w Regionalnym Konkursie Grantowym programu Równać

Szanse projektu pt. „Skarby naszych łąk – utworzenie edukacyjnego ogrodu roślin
leczniczych”. Projekt edukacyjny skierowany do młodzieży Gimnazjum w Dywitach

został oceniony pozytywnie i zgodnie z umową 06.11.27/300-Z, zawartą 27.11.2006
roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przyznała na jego realizację 4000 zł.
Listopad 2006 roku
-

przesłanie na konkurs grantowy Programu Młodzież projektu pt. „Przyroda naszego
regionu” przygotowanego w partnerstwie z grupą nieformalną „Dla Zielonej Dolinki”,
który po uzyskaniu pozytywnej oceny współrealizowany jest przez Fundację
„Pierwiosnek” od lutego 2007 roku. Projekt ekoedukacyjny skierowany do dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej z placówki edukacyjnej „Zielona Dolinka” w Olsztynie.
Zgodnie z umowa finansową nr 31/377/2006 z dnia 10.01.207 roku Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Młodzież przyznała na realizację
projektu kwotę 3805 EURO (I transza wg kursu na dzień przelania środków na konto
(19.02.2007) wyniosła 10 956,12 zł)

Grudzień 2006 roku
-

na konkurs grantowy ogłoszony przez Fundację Kronenberga złożony został projekt
zatytułowany: „W zgodzie z naturą – utworzenie koła młodych ekologów”.

-

opracowano strategię działania Fundacji „Pierwiosnek” na rok 2007.

Fundacja „Pierwiosnek” nie prowadzi działalności gospodarczej.
W roku 2006 podjęte zostały następujące uchwały:
1. Uchwała Fundatorów z dnia 28.08.2006 roku w sprawie przyjęcia statutu uchwalona
na zebraniu założycielskim przed podpisaniem aktu woli o ustanowieniu fundacji.
2. Uchwała Fundatorów z dnia 28.08.2006 roku w sprawie wyboru władz Fundacji
„Pierwiosnek”, uchwalona na zebraniu założycielskim po podpisaniu aktu woli o
ustanowieniu fundacji, zgodnie z którą po wyborze Anny Wójcik na Przewodniczącą
Rady Fundacji spośród Fundatorów wyłoniono trzech członków Zarządu Fundacji i
ustalono dwuosobowy skład Rady Fundacji.
Dnia 25.09.2006 roku podpisana została pomiędzy Ewą Rumińską a Fundacją
„Pierwiosnek” reprezentowaną przez Wojciecha Jędryczko i Annę Wójcik umowa o
najem lokalu o powierzchni 100 m2 w miejscowości Bukwałd 45a, 11-001 Dywity
nieodpłatnie, na czas nieokreślony od dnia podpisania umowy.

Dnia 06.10.2006 roku została podpisana umowa z Warmińskim Bankiem Spółdzielczym
w Jonkowie Filia w Dywitach o otwarciu rachunku bieżącego nr 71 8857 0002 3011 0156
6309 0001.
Załączniki:
1. Rachunek wyników na dzień 31.12.2006 r.
2. Bilans na dzień 31.12.2006 r.
3. Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu i rachunku wyników)
4. Aktualny odpis z KRS

_____________________________________________________________________
tel. 0 606 27 40 27
e-mail: ewik53@wp.pl
www.fundacjapierwiosnek.free.ngo.pl

