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Sprawozdanie z działalności Fundacji „Pierwiosnek” za rok 2007

I. OGÓLNY OPIS JEDNOSTKI
Fundacja „Pierwiosnek” zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie
25 września 2006 roku pod numerem 0000263522.
W skład Zarządu Fundacji mocy Uchwały Fundatorów wchodzą:
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
W skład Rady Fundacji, na mocy Uchwały Fundatorów wchodzą:
Anna Wójcik – Przewodnicząca
Ewa Bancewicz
Cele działania Fundacji „Pierwiosnek” zgodnie ze statutem:
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.
II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
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.
Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej.
Realizacja zadań statutowych/działania Fundacji „Pierwiosnek” w 2007 roku:
Styczeń:
- rozpoczęcie realizacji projektu „Skarby naszych łąk – utworzenie edukacyjnego ogrodu
roślin leczniczych” współfinansowanego przez PAFW i PFDiM zgodnie z umową nr
06.11.27/300-Z
- 10.01.2007 - podpisanie umowy finansowej nr 31/377/2006 z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji – Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ na realizację wspólnie z grupą
nieformalną „Dla Zielonej Dolinki” projektu „Przyroda naszego regionu”
- złożenie sprawozdania z działalności ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałdzie
Luty:
- rozpoczęcie realizacji projektu „Przyroda naszego regionu” – pierwsze zajęcia edukacyjne
dla dzieci niepełnosprawnych z placówki edukacyjnej „Zielona Dolinka” w Olsztynie

- złożenie podania o dofinansowanie projektu budowlanego Regionalnego Centrum Leczenia
Ptaków Dzikich i Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bukwałdzie do Starostwa Powiatowego
w Olsztynie oraz o ujęcie ośrodka w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska
- realizacja działań edukacyjnych z młodzieżą Gimnazjum w Dywitach w ramach projektu
„Skarby naszych łąk…”
- 19.02.2007 - podpisanie w obecności notariusza Joanny Brzoskowskiej umowy użyczenia,
zgodnie z którą Ewa Rumińska przekazała do bezpłatnego używania Fundacji „Pierwiosnek”
grunt o obszarze ok. 1 ha przeznaczony pod budowę wolier dla ptaków dzikich oraz grunt pod
drewnianą częścią budynku gospodarczego wraz z budynkiem na działalność statutową
fundacji.
- dopracowanie koncepcji transportu ptaków dzikich do ośrodka rehabilitacji
Marzec:
- 09.03.2007 - uzyskanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym
2.28/00025/2007
- 23.03.2007 - podpisanie z Powiatem Olsztyńskim umowy dotacji na realizację zadania pn.
„Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Ptaków i Ośrodka Edukacji Ekologicznej w
Bukwałdzie, gm. Dywity – cz. I opracowanie dokumentacji projektu budowy”
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego na RCLP
- 30.03.2007 – podpisanie umowy o udzielenie grantu w ramach Programu Wspierania
Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich z Fundacją na Rzecz Rozwoju
Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja na realizację projektu „Nasze wspólne dobro”
Kwiecień:
- rozpoczęcie realizacji projektu „Nasze wspólne dobro” – przygotowanie altany warsztatowej
- kontynuacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektów
„Skarby naszych łąk…” i „Przyroda naszego regionu”
- 17-18.04.2007 – udział przedstawiciela fundacji w szkoleniu dla doradców i plantatorów
roślin zielarskich organizowanym przez Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu
- nawiązanie współpracy merytorycznej z ogrodem botanicznym w Plewiskach k/Poznania
- 19.04.2007 – udział przedstawiciela fundacji w I Międzynarodowej Konferencji
Fundaraisingu w Krakowie organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Fundaraisingu
- wstępne nawiązanie współpracy z PSF
Maj:
- zajęcia terenowe w pracowni botanicznej – Ogród Roślin Leczniczych w ramach realizacji
projektu „Skarby naszych łąk..”
- zajęcia edukacyjne i warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych w ramach projektu „Nasze
wspólne dobro”
- ostateczne przygotowanie koncepcji utworzenia wojewódzkiej sieci ośrodków rehabilitacji
zwierząt dzikich z lecznicą specjalistyczną – przedstawienie koncepcji Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Przyrody w Olsztynie
- 10.05.2007 -podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu Edukacyjny Ogród Roślin
Leczniczych z Nadleśnictwem Kudypy

- omówienie planu współpracy z przedstawicielem ogrodu botanicznego Arboretum w
Kudypach
- 24.05.2007 – udział przedstawiciela fundacji w Sejmiku Zielarskim w Poznaniu
Czerwiec:
- 15.06.2007 – podpisanie umowy o udzieleniu dotacji nr 95/pw/07 z Fundacją Wspomagania
Wsi na realizację projektu w ramach programu „Pożyteczne Wakacje” pt. „Przyrodnicze
inspiracje – wakacyjny plener twórczy”
- 19.06.2007 – podpisanie z Ireneuszem Podzińskim umowy darowizny samochodu VW 1300
z przeznaczeniem na „Ptasi Ambulans”
- 20.06.2007 – podpisanie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację
zadania publicznego: Przyrodnicze działania interwencyjne i opiniodawcze: Przewóz chorych
ptaków dzikich do Regionalnego Centrum Leczenia Ptaków w Bukwałdzie, przeprowadzenie
kampanii informacyjnej o postępowaniu z chorymi ptakami dzikimi projekt pt. „Ptasi
Ambulans”.
- 22.06.2007- udział przedstawiciela fundacji w Konferencji Organizacji Pozarządowych
województwa warmińsko mazurskiego, udział w spotkaniu przedstawicieli organizacji
ekologicznych,
- 22.06.2007 – uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu „Nasze wspólne dobro”
połączone z licytacją prac plastycznych powstałych na warsztatach w trakcie realizacji
projektu, z przeznaczeniem dochodu na wakacje dla dzieci wiejskich
- 25.06.2007 – Fundacja „Pierwiosnek” wystosowała pismo do Wójta Gminy Dźwierzuty z
prośbą o uznanie za stronę w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania
uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco
oddziaływać na środowisko – wydobyciu kopalin kruszywa ze złoża Gisiel w gminie
Dźwierzuty
- końcowe prace w Ogrodzie Roślin Leczniczych przed uroczystym otwarciem
- przygotowanie Ptasiego Ambulansu do interwencji
Lipiec:
- 07.07.2007 – uroczyste otwarcie pracowni botanicznej Ogród Roślin Leczniczych połączone
z podsumowaniem projektu „Skarby naszych łąk..”
- rozpoczęcie pleneru plastycznego dla dzieci z Bukwałdu i okolic
- 12.07.2007 – wydana została decyzja Wójta Gminy Dywity o przeniesieniu decyzji
ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania
budynku gospodarczego na klinikę dla ptaków dzikich oraz budowie wolier dla ptaków w
ramach istniejącego siedliska rolniczego na działce 232/1 w obrębie Bukwałd z
dotychczasowego inwestora Pani Ewy Rumińskiej na nowego inwestora Fundację
„Pierwiosnek”
Sierpień:
- zakończenie pleneru plastycznego dla dzieci zrealizowanego w ramach projektu
„Przyrodnicze inspiracje – wakacyjny plener twórczy”

- stworzenie wraz ze Stowarzyszeniem „Pro Re” i Radą Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego koncepcji powołania Ekologicznego Forum
Organizacji Pozarządowych
- 14.08.2008 – Fundacja „Pierwiosnek” wystosowała pisma informujące o powstaniu i celach
działania EFOP oraz z prośbą o objęcie honorowym patronatem projektu analizy złóż kopalin
naturalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z nastawieniem na określenie
możliwości ich wykorzystania bez uszczerbku dla stanu środowiska naturalnego do
Wicestarosty Powiatu Olsztyńskiego i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- rozpoczęcie realizacji projektu „Edukacyjny Ogród Roślin Leczniczych”, który dostał
pozytywną decyzję o dofinansowaniu z FOP (Norweski Mechanizm Finansowy i EOG)
Wrzesień:
- 26.09.2007 - podpisano z Gminą Dywity umowę użyczenia lokalu nr 2 o powierzchni 75,62
m2 w budynku po zlikwidowanej szkole w Brąswałdzie wraz z udziałem w częściach gruntu
na działalność statutową fundacji
- 26.09.2007 – podpisano z Gminą Dywity umowę dotacji na realizację zadania pn.
„Regionalne Centrum Inicjatyw Ekologicznych w Bukwałdzie” – działania edukacyjne
- zakończono realizację zadania „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Ptaków i
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bukwałdzie, gm. Dywity – cz. I opracowanie dokumentacji
projektu budowy” oraz zostały złożone dokumenty z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowę
Październik:
- 01.10.2007 - Wniosek z prośbą o wgląd do dokumentacji dotyczącej wniosku wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zakładu górniczego Rasząg.
Wysłany do Urzędu Miejskiego w Biskupcu.
- 08.10.2007 - Zgłoszenie przez organizację ekologiczną chęci uczestniczenia w
postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
polegającego na budowie zakładu górniczego Rasząg. Wysłane do Urzędu Miejskiego
- 17.10.2007 – udział przedstawiciela fundacji w zebraniu Powiatowych Rad Organizacji
Pozarządowych i Grup Branżowych w Karnitach k/Ostródy
- 27.10.2007 - Fundacja „Pierwiosnek”, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zorganizowała warsztaty z fundraisingu składające
się z dwóch części. Warsztaty poprowadzi Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu z
Krakowa.
- 31.10.2007 – uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu „Przyroda naszego regionu”
w Bibliotece Planeta 11 w Olsztynie
Listopad:
- 08.11.2007 – podpisanie umowy o dofinansowanie nr 9499/FOP07/I/MI/862 z Fundacją
Fundusz Współpracy na realizację projektu „Edukacyjny Ogród Roślin Leczniczych”

Grudzień:
- 1-2.12.2007 – I Zjazd Ekologicznego Forum Organizacji Pozarządowych finansowany ze
środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego i koordynowany przez Fundację
„Pierwiosnek” i Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- 08.12.2007 – Druga część warsztatów z fundraisingu zorganizowanych przez Fundacja
„Pierwiosnek”, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa WarmińskoMazurskiego
- 12.12.2007 – Fundacja „Pierwiosnek” złożyła zażalenie na postanowienie Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26 listopada 2007 uzgadniające realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie Zakładu Górniczego Rasząg.
-14.12.2007 – spotkanie ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich w ramach projektu „Ptasi
Ambulans” przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem. Utworzenie Sieci Ośrodków
Warmii i Mazur.
- podsumowanie i zakończenie projektu „Ptasi Ambulans”
Promocja i współpraca z mediami:
Artykuły i audycje na temat działalności Fundacji „Pierwiosnek” w roku 2007 ukazały się
wielokrotnie w następujących mediach:
Gazeta Wyborcza, Gazeta Olsztyńska, Warto, Gazetka Dywicka, Radio Olsztyn, Radio WAMa, RMF-FM, TVP3, Regionalna Telewizja Kablowa, Teleexpress.
III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Fundacja „Pierwiosnek” nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU
W roku 2007 podjęte zostały następujące uchwały:
1. Uchwała Zarządu z dnia 28.02.2007 o zatwierdzeniu i przyjęciu sprawozdania
finansowego za 2006 roku.
2. Uchwała Zarządu z dnia 28.02.2008 o zatwierdzeniu i przyjęciu sprawozdania
finansowego za 2007 roku.
V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Wójcik Anna
Spruijt-Musiałowicz
Przęczek Jolanta
przeks. ze zbiórki publicznej
Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności
Narodowa Agencja Programu
Młodzież
Fundacja nRRW „Polska Wieś 2000”
im. Macieja Rataja
Urząd Marszałkowski
Powiat Olsztyński

Wpłata fundatora
Wpłata na fundusz statutowy
Wpłata na fundusz statutowy
Projekt ”Skarby naszych łąk”
Projekt
”Przyroda naszego regionu”
Projekt „Nasze wspólne dobro”
Projekt „Ptasi ambulans”
Projekt Budowlany

250
500
50
29,63
4.000
10.956,12
10.000
14.965
18.000

