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Sprawozdanie z działalności Fundacji „Pierwiosnek” za rok 2008

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 Rady Fundacji z dn. 03.10.2008 wchodzą:
Ewa Rumińska, Bukwałd 45a, 11-001 Dywity – Prezes Zarządu Fundacji
Joanna Zawadzka, Tuławki 62, 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, Przykop 3, 11-030 Purda – Przewodnicząca Rady Fundacji
Ewa Bancewicz, Słupy 56A m. 8, 10-381 Olsztyn - Członek Rady Fundacji
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
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Udział w programach ochrony awifauny.
Tworzenie i realizację własnych programów ochrony bioróżnorodności o zasięgu
lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi, Lasami Państwowymi oraz innymi
podmiotami w realizacji programów ekoedukacyjnych.
Edukację ekologiczną przez sztukę, sport i turystykę.
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.
Wypowiadanie się w kwestii wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla
środowiska naturalnego.
Współpracę z organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w
egzekwowaniu istniejących przepisów ochronnych.
Inicjatywy i programy badawcze w dziedzinach naukowych, edukacyjnych, oświatowowychowawczych, społecznych, gospodarczych, ochrony środowiska i ochrony zdrowia i
życia.
Opiekę rehabilitacyjną dla osób nie mogących sprawnie funkcjonować w społeczeństwie.
Wymianę młodzieży z kraju i zagranicy celem integracji, nabywania i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz wymiany kulturalnej.
Organizowanie zjazdów, obozów i spotkań integracyjnych organizacji i środowisk
weterynaryjnych z Polski i zagranicy.
Organizowanie festiwali i imprez artystycznych promujących naukę, oświatę, zdrowie.
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 2008 roku:
Styczeń:
- złożenie sprawozdania z działalności ośrodka rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałdzie
- aktualizacja danych instytucji szkoleniowej - potwierdzenie kontynuacji
działalności w 2008 r.
od stycznia do czerwca 2008 roku dwoje przedstawicieli fundacji – Ewa Rumińska i Leszek
Koziróg uczestniczyło w kursie „Szkoła Trenerów Fundraisingu” połączonym z Praktykami
Trenerów Fundraisingu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, który
obejmował sześć zjazdów odbywających się co miesiąc w Kamieniu Śląskim

Luty:
25 lutego
Podpisanie umowy użyczenia budynku po szkole podstawowej w Brąswałdzie na cele
statutowe Fundacji „Pierwiosnek” ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie
29 lutego
Podpisanie umowy finansowej nr 10205/DPS-OW/2008-EB-G/33 na realizację projektu
pt. „Gdzie śpiewają i rosną pierwiosnki” w programie EQUAL – upowszechnianie dobrych
praktyk n obszarach wiejskich
Marzec:
8 marca
Uroczysta gala Kobieta Sukcesu 2008 UWM Olsztyn– wręczenie nagrody Prezes Zarządu
Fundacji Ewie Rumińskiej za działalność związaną z utworzeniem prowadzeniem Fundacji
Pierwiosnek
10 marca
Szkolenie dla animatorów społecznych w ramach realizacji projektu „Gdzie śpiewają i rosną
pierwiosnki” w siedzibie FPŚ w Krakowie.
13 marca
Zakończenie prac remontowych w trzech pomieszczeniach budynku Ośrodka Edukacji
Ekologicznej
14 marca
- oficjalne otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Brąswałdzie
- pierwsze spotkanie Grupy Partnerskiej w ramach realizacji projektu EQUAL z udziałem
koordynatora z FPŚ – Anny Jarzębskiej
16 marca
- o godzinie 11.00 w sali budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Fundacji „Pierwiosnek” w
Brąswałdzie odbył się II zjazd EFOP
17-18 marca
Szkolenie dla animatorów społecznych – OEE w Brąswałdzie, prowadzenie mgr Dorota
Hermanowicz – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
19 marca
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Ptasi Ambulans 2” z Województwem
Warmińsko-Mazurskim
26 marca – spotkania otwarte (Dywity, Brąswałd, Bukwałd) nt. projektu utworzenia
przedsiębiorstwa społecznego w Brąswałdzie
27 marca
Spotkanie robocze GP w OEE w Brąswałdzie
31 marca
Złożenie do Gminy Dywity oferty na realizację zadania publicznego pt. „Fundraising – droga
do lepszego jutra organizacji pozarządowych” oraz „W zgodzie z naturą – utworzenie Koła
Młodych Ekologów”.
Podpisanie umowy z województwem warmińsko-mazurskim na dofinansowanie zadania
publicznego pt. „Wzmocnienie Ekologicznego Forum Organizacji Pozarządowych (EFOP)

województwa warmińsko-mazurskiego poprzez działania promocyjne i usprawnienie
przepływu informacji.”
Kwiecień:
W dniach 30 marca - 2 kwietnia 2008 troje przedstawicieli Fundacji „Pierwiosnek”
uczestniczyło w 45 Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w San Diego.
kwiecień – październik 2008 - indywidualne spotkania z przedstawicielami organizacji z
Gminy Dywity, konsultacje ze specjalistami, rozmowy z kandydatami na prelegentów,
restrukturyzacja i zmiana wizerunku Fundacji „Pierwiosnek”
Zakończenie prac nad ogrodzeniem pracowni botanicznej „Edukacyjny Ogród Roślin
Leczniczych” w Bukwałdzie
24 kwietnia
Podpisanie umów z Gminą Dywity na wykonanie zadań publicznych:
„Fundraising – droga do lepszego jutra organizacji pozarządowych”
oraz „W zgodzie z naturą – utworzenie Koła Młodych Ekologów”.
Opracowanie koncepcji funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Brąswałdzie
i rozpoczęcie przygotowania dokumentacji budowlanej zagospodarowania terenu i budynku
Maj:
6 maja
Podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu „Warmia – poznasz i pokochasz”
ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie
16 maja
Spotkanie robocze GP w OEE w Brąswałdzie. Opracowanie regulaminu działania i treści
porozumienia o partnerstwie.
23 maja
Spotkanie robocze GP w OEE w Brąswałdzie - Grupa w drodze głosowania przyjęła nazwę
„Gniazdo Warmińskie”.
29 maja
OEE w Brąswałdzie - podpisanie umowy partnerskiej przez pierwszych członków GP
„Gniazdo Warmińskie”
Czerwiec:
Zakończenie prac nad koncepcją adaptacji budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w
Brąswałdzie i projektu budowlanego
Lipiec:
3 lipca
I spotkanie Klubu Podróżnika
Prace w ogrodzie roślin leczniczych w Bukwałdzie
W lipcu 2008 roku w Fundacji „Pierwiosnek” rozpoczęła się ostateczna organizacja działu
pozyskiwania funduszy, rekrutacja i szkolenie przyszłego koordynatora działu.

Sierpień:
8 sierpnia
Zakończenie realizacji projektu „edukacyjny Ogród Roślin Leczniczych” finansowanego
z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
22 sierpnia
Zatwierdzenie projektu budowlanego lecznicy dla zwierząt dzikich oraz wolier ośrodka
rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałdzie i udzielenie pozwolenia na budowę (główna
dokumentacja inwestycyjna dla strategicznego projektu fundacji „Wojewódzka sieć
ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt”
Wrzesień:
5 września
Złożenie do Gminy Dywity oferty na realizację zadania publicznego pt.: „ Warmia – kraina
ptaków”
Zatrudnienie doradcy i rozpoczęcie cyklu szkoleń w ramach procesu restrukturyzacji
13 września
Koncert „ I Ptasiowisko folkowe” poświęcony działalności Fundacji Pierwiosnek – Klub
Grawitacja Olsztyn
16 września
Wręczenie nagrody im. Alfreda Lityńskiego Ewie Rumińskiej – Prezes Zarządu Fundacji
za zasługi na polu ochrony zwierząt i edukacji ekologicznej - siedziba Wigierskiego Parku
Narodowego w Krzywym k/Suwałk.
Październik:
17 września – 3 października
Realizacja zajęć dla dzieci z gminy Purda w ramach projektu „Warmia – poznasz i
pokochasz”
Złożenie sprawozdania z realizacji projektu „Edukacyjny Ogród Roślin Leczniczych”
Opracowanie nowego wizerunku i logo fundacji, utworzenie szablonu strony internetowej
pod nową nazwą Fundacja Albatros
Dopracowanie i zatwierdzenie uchwałą Rady Fundacji zmian w statucie fundacji
28 października
Złożenie wniosku o zmianę danych w KRS
Listopad:
Opracowanie i utworzenie strony internetowej Ekologicznego Forum Organizacji
Pozarządowych
Prace organizacyjne nad Kampanią Bożego Narodzenia
14 listopada
Uroczysty wernisaż wystawy poświeconej działalności ośrodków rehabilitacji ptaków
dzikich w Restauracji „U Artystów” w Olsztynie

28 listopada
- 9.30 – 14.00 Konferencja „Fundraising na co dzień” zorganizowana w nowym wizerunku
Fundacji i pod nową nazwą Albatros, Olsztyn – Biblioteka Uniwersytecka UWM z udziałem
wykładowców z Polski i Hiszpanii,
- uroczyste zakończenie wystawy i aukcja składających się na nią prac, z której dochód
został przeznaczony na działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich Bukwałdzie
i działalność statutową Fundacji
Grudzień:
5 grudnia
- spotkanie z wolontariuszami w Restauracji u Artystów z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza
- rozpoczęcie Kampanii Bożego Narodzenia
Opracowanie strategii działania i harmonogramu pracy poszczególnych działów fundacji na
2009 rok
Uzyskanie zatwierdzenia projektu remontu i adaptacji budynku Ośrodka Edukacji
Ekologicznej w Brąswałdzie oraz pozwolenia na budowę.
Podsumowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie:
Ptasi Ambulans wyjechał w sezonie 2008 do 149 interwencji, w wyniku których trafiło do
Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie 136 chorych ptaków. 77 ptaków
zostało wypuszczonych po skutecznej rehabilitacji, 19 pozostało w ośrodku na zimę na
dalsze leczenie, 3 zostały przekazane do innych ośrodków, zaś 47 ptaków nie udało się
uratować z czego 10 zostało poddanych eutanazji, a 27 zeszło.
III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Fundacja „Pierwiosnek” nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU I RADY FUNDACJI
W roku 2007 podjęte zostały następujące uchwały:
1. Uchwała Zarządu z dnia 28.03.2008 o zatwierdzeniu i przyjęciu sprawozdania
finansowego i merytorycznego za 2007 rok.
2. Uchwała Rady Fundacji „Pierwiosnek” w sprawie wyboru i powołania nowego
członka Zarządu Fundacji z dn. 03.10.2008.
3. Uchwała Rady Fundacji „Pierwiosnek” z dnia 23.10.2008 roku w sprawie przyjęcia
zmian w statucie.
4. Uchwała Rady Fundacji „Pierwiosnek” z dnia 18.12.2008 roku w sprawie przyjęcia
zmian w statucie.

Informacja o strukturze kosztów w 2008 r.
Lp Rodzaj kosztów
1.

Koszty administracyjne

2. Projekt EQUAL ”Gdzie śpiewają i rosną pierwiosnki”
3. Projekt „Fundraising” droga do lepszego jutra
organizacji pozarządowych
4. Projekt „„W zgodzie z naturą –utworzenie koła
młodych ekologów””
5. Projekt „Ptasi Ambulans” II
6. Projekt budowlany
7. Projekt „EFOP” Ekologiczne Forum Organizacji
Pozarządowych
8. Projekt FOP „Edukacyjny ogród roślin leczniczych”
9. Projekt „Regionalne Centrum Inicjatyw Ekologicznych”
10. Projekt ”Ośrodki rehabilitacyjne zwierząt”
11. Projekt „Warmia. Kraina ptaków”
12 Projekt „Fundraising-szkolenie kadry fundacji
10
Ogółem koszty
Informacja o strukturze przychodów w 2008 r.
Lp Grantodawca
Projekt
1. Narodowa Agencja Programu Rozliczenie projektu Przyroda naszego
regionu „Zielona dolina” 2007
Młodzież
Dochód z licytacji obrazów
Osoby fizyczne
Wpłata na fundusz statutowy
Żejmo
Wpłata
na fundusz statutowy
M.Ziółkowska
Wpłata z tytułu licytacji
H. Bochniarz
2. Fundacja „Fundusz
Projekt EQUAL ”Gdzie śpiewają i rosną
Współpracy”
pierwiosnki”
Projekt „Fundraising”- droga do lepszego
3. Urząd Gminy Dywity
jutra organizacji pozarządowych
4.
Projekt „W zgodzie z naturą –utworzenie
Urząd Gminy Dywity
koła młodych ekologów”
Projekt „Ptasi ambulans”II
5. Urząd Marszałkowski
EFOP- Ekologiczne Forum Organizacji
6. Urząd Marszałkowski
Pozarządowych
8. Fundacja „Fundusz
Projekt –FOP ”Edukacyjny ogród roślin
Współpracy”
leczniczych”
Projekt” Regionalne centrum inicjatyw
9. Urząd Gminy Dywity
ekologicznych”
Projekt „Warmia. Kraina Ptaków”
10. Urząd Gminy Dywity
Projekt
11. Osoby fizyczne
„Fundraising - szkolenie kadry”
Ogółem przychody

Kwota
12.150,47
79.750,59
10.199,91
14.307,77
14.625,91
490,00
1.500,00
28.855,03
601,88
234,16
8.688,91
22.400,00
193.804,63

Kwota
2.910,93
2.920,00
700,00
70,00
2.000,00
70.308,50
10.150,00
14.307,77
10.500,00
1.500,00
17.677,54
601,88
8.000,00
8.000,00
149.646,62

