SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ALBATROS
ZA ROK 2009

I.

OGÓLNY OPIS JEDNOSTKI

Fundacja Albatros z siedzibą w Bukwałdzie 45a, 11001 Dywity,
została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie 25 września 2006
roku pod numerem 0000263522. Nadany nr REGON: 280150768
W skład Zarządu Fundacji z 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
Celami Fundacji są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej.
Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy.
Tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.
Ochrona zwierząt dzikich i ich siedlisk.
Utworzenie i prowadzenie Centrum Inicjatyw Ekologicznych.
Utworzenie i prowadzenie Ogrodu Roślin Leczniczych.
Inicjowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk
pokrewnych.
8. Wspieranie działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich.
9. Wspieranie rozwoju, aktywności i działań młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem integracji młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną.
10. Integracja społeczna dla zrównoważonego rozwoju.
II.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Fundacja Albatros realizuje swoje cele poprzez:
1. Udział w programach ochrony fauny i flory.

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,
oświatowo‐wychowawczych, społecznych, gospodarczych, ochrony środowiska i
ochrony zdrowia i życia.
9. Opiekę rehabilitacyjną dla osób nie mogących sprawnie funkcjonować w
społeczeństwie poprzez programy rehabilitacyjne z udziałem zwierząt.
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.
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.01.2009 roku dokonano następujących wpisów
w KRS:
1.
Dział 1 Rubryka 1:
‐ pkt. 2 ‐ Numer REGON/NIP REGON: 280150768, NIP: 7393574717
‐ pkt. 3 – Nazwa FUNDACJA ALBATROS,
‐ pkt. 6 – Czy podmiot posiada status opp? TAK
2.
Dział 1 Rubryka 4:
‐ informacje o zmianach w statucie: zgodnie z uchwałą Rady Fundacji
„Pierwiosnek” z dnia 23.10.2008 roku oraz z dnia 18.12.2008 roku w sprawie
przyjęcia zmian w statucie z załącznikami
Dział 2 Rubryka 1:
3.
‐ zmiana sposobu reprezentacji podmiotu
Podrubryka 1 dane osób wchodzących w skład organu:
‐ zgodnie z uchwałą Rady Fundacji z dn. 03.10.2008 w sprawie powołania
nowego członka Zarządu, zatwierdzono zmianę składu organu uprawnionego do
reprezentacji Fundacji
4.
Dział 3 Rubryka 3 Cel działania organizacji:
‐ ostateczne brzmienie tego punktu przedstawiono powyżej

5.

Dział 3 Rubryka 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku
publicznego:
‐ wpisano nieodpłatną działalność statutową:
1. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
2. Pozostałe formy edukacji artystycznej 85.52.Z
3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.B
4. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
5. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana 94.99.Z w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W 2009 ROKU WRAZ Z OPISEM GŁÓWNYCH
ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH
Cele statutowe w 2009 roku były realizowane w ramach następujących projektów:
1. Wsparcie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie
Ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałdzie działa na mocy decyzji
Ministra Środowiska DOPog.‐4201‐04‐4S‐21/04/aj. Podlega nadzorowi Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, gdzie zarejestrowany jest pod nr PL28144803.
Sprawozdanie z działalności ORPD w Bukwałdzie za rok 2008 zostało przekazane do
GDOŚ za pośrednictwem RDOŚ w Olsztynie dnia 5 stycznia 2009 roku.
Zestawienie ptaków przyjętych do Ośrodka w okresie od 01.01.2009 do
31.12.2009 podano w tabeli. W Ośrodku prowadzona jest ewidencja przyjmowanych
ptaków w postaci książki leczenia, w której jest szczegółowo opisany każdy przypadek.
Wyszczególnione w zestawieniu „zwierzęta przekazane” zostały przewiezione do innych
ośrodków rehabilitacji zwierząt na terenie województwa warmińsko‐mazurskiego
posiadających decyzję Ministra Środowiska na przetrzymywanie zwierząt w celu
rehabilitacji. Według protokołów przekazano do:
1. Ośrodka rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Dębinach:
‐ bielika (po leczeniu do dalszej rehabilitacji w dużej wolierze),
‐ 2 łabędzie nieme (po leczeniu do dalszej rehabilitacji na zbiorniku
wodnym),
‐ nura czarnoszyjego (po leczeniu do dalszej rehabilitacji na zbiorniku
wodnym),
‐ 2 sarny (po leczeniu do odchowu i przygotowania do wypuszczenia
w warunkach zbliżonych do naturalnych);
2. Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Dąbrówce Wielkiej:
‐ 8 bocianów białych (do rehabilitacji po leczeniu)
‐ 2 błotniaki stawowe (do rehabilitacji po leczeniu)
‐ 2 krogulce (do rehabilitacji po leczeniu)
‐ 3 myszołowy (do rehabilitacji po leczeniu)
‐ 2 pustułki (podloty do odchowu po oględzinach)
‐ 2 puszczyki (podloty do odchowu po oględzinach)
‐ 1 sowę uszatą (pisklę do odchowu po oględzinach)
W związku z faktem, że Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie jest
jedynym ośrodkiem w województwie funkcjonującym bezpośrednio przy gabinecie

weterynaryjnym i dzięki temu posiadającym całodobową opiekę lekarza weterynarii
oraz dodatkowo funkcjonuje przy Fundacji Albatros realizującej projekt Ptasi Ambulans,
którego celem jest transport rannych ptaków z terenu województwa do ośrodków
rehabilitacji zwierząt, powyższe przypadki po interwencji weterynaryjnej zostały
przekazane do sąsiednich ośrodków gdzie aktualnie były lepsze warunki do
prowadzenia ich dalszej rehabilitacji.
Zestawienie pacjentów przyjętych do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w
Bukwałdzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
GATUNEK/nazwa polska

GATUNEK/nazwa
łacińska

ILOŚĆ
OSOBNIKÓW

POZOSTAJĄCE
WYPUSZCZONE

UPADKI

EUTANAZJA

PRZEKAZANE

NA
REHABILITACJI

BIELIK

Haliaeetus
albicilla

BŁOTNIAK STAWOWY

Circus
aeruginosus

2

BOCIAN BIAŁY

Ciconia ciconia

43

BOCIAN CZARNY

Ciconia nigra

1

1

CZAPLA SIWA

Ardea cinerea

1

1

DROZD SPIEWAK

Turdus
philomelos

2

1

DZIERZBA GĄSIOREK

Lanius collurio

1

1

DZIĘCIOŁ DUŻY

Dendrocopos
major

2

1

DZIĘCIOŁ ZIELONY

Picus viridis

1

1
12

1

1
2
6

1

10

8

18

1

1

GOŁĄB MIEJSKI

Columba livia

20

JASKÓŁKA DYMÓWKA

Hirundo rustica

1

2

JASKÓŁKA OKNÓWKA

Delichon urbica

7

7

JERZYK

Apus apus

15

13

1

1

KAWKA

Corvus
monedula

5

2

2

1

KOPCIUSZKEK

Phoenicurus
ochruros

2

2

KOS

Turdus merula

2

1

KROGULEC

Accipiter nisus

3

KRUK

Corvus corax

1

6

1

1
1

2
1

KWICZOŁ

Turdus pilaris

1

ŁABĘDŹ NIEMY

Cygnus olor

21

14

1

MEWA ŚMIESZKA

Larus
ridibundus

2

1

1

MEWA SREBRZYSTA

Larus
argentatus

1

MYSZOŁÓW

Buteo buteo

6

1

2

NUR CZARNOSZYJI

Gavia arctica

1

4

1

2

1
3
1

PLISZKA SIWA

Motacilla alba

3

PŁOMYKÓWKA

Tyto alba

1

2

1

PUSTUŁKA

Falco
tinnunculus

2

2

PUSZCZYK

Strix aluco

2

2

SARNA

Capreolus
capreolus

2

2

SŁONKA

Scolopax
rusticola

2

SOWA USZATA

Asio otus

1

SÓJKA

Garrulus
glandarius

1

1

1

1
1

1

SROKA

Pica pica

5

3

SIERPÓWKA

Streptopelia
decaocto

4

4

SZPAK

Sturnus
vulgaris

1

WILGA

Oriolus oriolus

1

1

WODNIK

Rallus
aquaticus

2

1

ZIĘBA

Fringilla
coelebs

1

ŻURAW

Grus grus

1

RAZEM

‐

171

2

1

1
1
1

75

18

26

27

25

Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ośrodku wykonano następujące prace
i sfinansowano wymienione elementy bieżącego utrzymania:
‐ ogrodzenie wybiegu dla ptaków (1000 m2), na którym przebywają w sezonie letnim
bociany, zaś w zimowym łabędzie
‐ dwie duże woliery oblotowe dla małych ptaków o kubaturze ok. 12 m3, latem
wykorzystywane do rehabilitacji ptaków wielkości od jaskółek do myszołowów, zimą
służy jako pomieszczenie dla kruka i gołębi.
Zakupiono:
‐ boksy do transportu rannych ptaków
‐ zamrażarkę na pokarm dla ptaków o pojemności 300 l,
‐ akcesoria do karmienia ptaków (małe karmidełka 8 szt., pojemniki na wodę 2 szt.,
3 wiadra ocynkowane)
‐ kwoki (4 szt.)
‐ sprzęt i akcesoria do czyszczenia i dezynfekcji (miotła, grabie amerykańskie,
2 szpachelki, ręczniki papierowe)
‐ środki dezynfekcyjne (Rapicid 5l)
oraz dofinansowano
‐ pokarm dla ptaków
‐ utylizację odpadów biologicznych
‐ usługi lekarsko‐weterynaryjne
‐ obsługę techniczną ośrodka
Wymienione działania zrealizowano w ramach umowy dotacji na kwotę 10.000 zł,
nr 00078/09/14042/OP‐WK/D z dnia, na realizację zadania pn. „Dofinansowanie
działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”.
2. Sieć ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt
2009 był przełomowym rokiem w rozwoju sieci ośrodków rehabilitacji tworzonej przez
Fundację Albatros. Działania rozszerzyły się na teren województwa podlaskiego,
podpisano porozumienie w sprawie realizacji projektu z członkami sieci i partnerami
wspierającymi. Zorganizowano 4 spotkania sieci i przygotowano wniosek
o dofinansowanie projektu „Wojewódzka sieć ośrodków rehabilitacji dzikich
zwierząt – stworzenie modelu funkcjonowania na bazie województw: warmińsko
mazurskiego i podlaskiego”. Wniosek został złożony do CKPŚ 11 maja 2009
w konkursie 2/2009 w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko. Po pozytywnym przejściu oceny formalnej projekt został
zakwalifikowany do oceny merytorycznej I stopnia. 15 września decyzją Ministra
Środowiska w wyniku oceny merytorycznej I stopnia wniosek został zamieszczony
na liście rankingowej jako projekt podstawowy, otrzymując 35,2 punktów i tym samym
zakwalifikował się do oceny merytorycznej II stopnia.
Spotkania ośrodków:
6 lutego 2009
Spotkanie odbyło się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Fundacji Albatros w Brąswałdzie
i zebrało przedstawicieli ośrodków rehabilitacji z województwa warmińsko‐
mazurskiego. Omówiono bieżące problemy związane z zabezpieczeniem
przeciwepizootycznym w ośrodkach rehabilitacji. W spotkaniu uczestniczyło dwóch
pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, którzy brali czynny
udział w dyskusji na temat wytycznych dla ośrodków rehabilitacji zwierząt w tej
dziedzinie. Opracowanie kompleksowych wytycznych dotyczących wszystkich aspektów
funkcjonowania ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt jest jednym z celów projektu
sieci ośrodków.
22 kwietnia
Spotkanie odbyło się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Fundacji Albatros w Brąswałdzie
i zebrało przedstawicieli ośrodków rehabilitacji z województwa warmińsko‐
mazurskiego. Omówiono podstawowe potrzeby ośrodków związane z infrastrukturą,
tak, by zawrzeć we wniosku dane dotyczące dofinansowania inwestycji we wszystkich
ośrodkach należących do sieci. Przygotowano porozumienie w sprawie realizacji
projektu sieci ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich.
29 kwietnia
Spotkanie odbyło się w Sali sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, gdzie
zaproszono przedstawicieli
ośrodków z województwa warmińsko‐mazurskiego
i podlaskiego oraz instytucje wspierające projekt utworzenia sieci ośrodków
rehabilitacji dzikich zwierząt. Po prezentacji podstawowych założeń projektu podpisano
porozumienie o chęci współpracy przy jego realizacji. Pod porozumieniem złożyły
podpisy łącznie 23 osoby reprezentujące następujące instytucje:
1. Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Delegatura w Elblągu
4. Starostwo Powiatowe w Olsztynie
5. Urząd Statystyczny w Olsztynie
6. Gmina Dywity
7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
8. Nadleśnictwo Olsztyn
9. Nadleśnictwo Olsztynek
10. Mazurski Park Krajobrazowy
11. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Olsztynie
12. Weterynaryjna Diagnostyka Laboratoryjna
13. lek. wet. Tomasz Stenzel ‐ Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie
14. dr hab. Anna Wójcik‐ Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie
Przedstawiciele ośrodków rehabilitacji woj. warmińsko‐mazurskiego:

15. Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Dąbrówce Wielkiej
16. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Napromku
17. Ośrodek Czasowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Dębinach
18. Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie jako jednostka współpracująca z ośrodkiem
przy Mazurskim Parku Krajobrazowym
19. Ośrodek Rehabilitacji Bocianów w Krutyni przy Mazurskim Parku
Krajobrazowym
20. Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie
Przedstawiciele ośrodków rehabilitacji woj. podlaskiego:
21. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Mikołajówce
22. Białowieski Park Narodowy
23. Biebrzański Park Narodowy
23‐24 października
Dwudniowe spotkanie odbyło się w Dębinach, przy Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt
Chronionych i było pierwszym warsztatem z udziałem przedstawicieli ośrodków
również z terenu województwa podlaskiego. Na spotkaniu omówiono szczegółowo
wniosek o dofinansowanie projektu „Wojewódzka sieć ośrodków rehabilitacji dzikich
zwierząt – stworzenie modelu funkcjonowania na bazie województw: warmińsko‐
mazurskiego i podlaskiego”, w celu przygotowania potrzebnych danych do opracowania
dokumentacji do II etapu oceny merytorycznej wniosku. Poza tym omówiono bieżące
problemy i potrzeby ośrodków, a dwudniowa forma pozwoliła na lepsze poznanie się
przedstawicieli ośrodków i wymianę doświadczeń.
Inne ważne wydarzenia związane z projektem:
15.04.2009 – udział pracowników Fundacji w szkoleniu nt. V osi priorytetowej POIiŚ
w siedzibie CKPŚ
27.04.2009 – spotkanie koordynatora projektu z Regionalnym Dyrektorem Lasów
Państwowych
28.04.2009 – pozytywna opinia RDOŚ w Białymstoku nt. projektu „Wojewódzka sieć
ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt – stworzenie modelu funkcjonowania na bazie
województw: warmińsko‐mazurskiego i podlaskiego”
08.05.2009 – pozytywna opinia RDOŚ w Olsztynie nt. projektu „Wojewódzka sieć
ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt – stworzenie modelu funkcjonowania na bazie
województw: warmińsko‐mazurskiego i podlaskiego”
29.05.2009 – udział pracowników Fundacji w szkoleniu nt. programu Life Plus –
siedziba NOT w W‐wie
09.06.2009 – udział pracowników Fundacji w szkoleniu nt. dokumentacji do wniosków
grantowych w V osi POIiŚ w Hotelu Warmińskim w Olsztynie
20.06.2009 – podpisanie umowy pomiędzy Fundacją Albatros a firmą Total Service
na utylizację odpadów dla wszystkich ośrodków rehabilitacji zwierząt na terenie
województwa warmińsko‐mazurskiego
26.06.2009 – przygotowanie audycji do TVP Olsztyn nt. ORPD w Bukwałdzie i sieci
ośrodków rehabilitacji zwierząt
15.07.2009 – przygotowanie audycji do TVP Olsztyn nt. ORPD w Bukwałdzie i sieci
ośrodków rehabilitacji zwierząt,
20.11.2009 ‐ udokumentowanie przez TVP Olsztyn wypuszczenia myszołowa
po skutecznej rehabilitacji

3. Ptasi Ambulans
Ptasi Ambulans to projekt finansowany ze środków województwa warmińsko‐
mazurskiego. W 2009 roku została zrealizowana trzecia edycja projektu. Okres realizacji
grantu przyznanego w ramach zlecenia zadania publicznego Fundacji Albatros przez
Zarząd Województwa Warmińsko‐Mazurskiego w ramach umowy dotacji na kwotę
9139 zł nr OS-7/2009, zawartej w dniu 30.03.2009 (finansowania działań interwencyjnych
‐ transportu) trwał od 1 marca do 31 grudnia. Ptasi Ambulans wyjechał w tym czasie
do 158 interwencji, w wyniku których trafiło do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich
w Bukwałdzie 157 chorych ptaków.
W całym 2009 roku łącznie Ptasi Ambulans przejechał 15312 km, z czego 1990 km
w okresie poza finansowaniem ze środków wojewódzkich.
Praca w ramach interwencji jest od początku trwania projektu wykonywana
woluntarystycznie przez pracowników Fundacji.
4. Działalność edukacyjna
„Zielone Laboratorium”
Projekt realizowany ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, PFOŚiGW w Olsztynie
i Gminy Dywity miał na celu utworzenie pracowni aktywnej edukacji ekologicznej.
W budynku po starej szkole podstawowej w Brąswałdzie, gdzie Fundacja Albatros
tworzy Ośrodek Edukacji Ekologicznej z Ogrodem Roślin Leczniczych wykonano
generalny remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię (wymiana podłogi,
tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej). Meble i wyposażenie
pracowni zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby zajęć edukacyjnych
prowadzonych zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej (laboratorium, hodowle
zwierząt i roślin). Powstały dzięki temu odseparowane kąciki: mikrobiologiczny,
hodowlany, zielarski, biblioteczny oraz stanowisko komputerowe dla pracownika.
Pracownia w toku remontu została zaopatrzona w dodatkowe wyjście bezpośrednio
do ogrodu, w którym rozpoczęto prace nad stworzeniem oczka wodnego dla potrzeb
zajęć edukacyjnych zaplanowanych w Zielonym Laboratorium od 2010 roku. Projekt
zrealizowano w terminie: od 01.03.2009 do 31.12.2009, w ramach umów dotacji:
nr 00096/09/14042/EE-PO/D, na kwotę 20000 zł
podpisanej dnia 06.07.2009
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
nr GŚ/I/V/3051/5/2009, na kwotę 16600 zł podpisanej dnia 14.10.2009 z Powiatem
Olsztyńskim oraz umowy nr 3/2009 na kwotę 5000 zł zawartej w dniu 12.03.2009
z Wójtem Gminy Dywity
„Klub Przyjaciół Ziemi”
projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dywity i powiatu olsztyńskiego
zrealizowano dzięki dotacji w wys. 11500 zł przyznanej w ramach umowy nr 1/2009
z dnia 12.03.2009 podpisanej z Gminą Dywity, w terminie od 01.03.2009 do 31.12.2009.
Obejmował następujące elementy:
Zajęcia kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży:
‐ koła ornitologicznego
‐ koła zielarskiego
‐ koła fotografików przyrody (ujęte łącznie z kołem entomologicznym)
1 zajęcia po 3 godziny lekcyjne w miesiącu w ramach jednego koła ‐ łącznie 32
spotkania, średnio 7 osób na każdych zajęciach

W ramach działań kół, oprócz tematyki podstawowej, zorganizowano zajęcia edukacyjne
na temat odpadów połączone z akcją sprzątania śmieci wokół ośrodka edukacji
w Brąswałdzie przeprowadzoną przez wolontariuszy. Akcja wiązała się dodatkowo
ze stworzeniem dokumentacji na temat nielegalnego wysypiska śmieci zlokalizowanego
w niewielkiej odległości od budynku ośrodka. Zaplanowano akcję happeningową
połączoną z likwidacją wysypiska i promocją działań zapobiegających jego odnawianiu.
Zajęcia wakacyjne „Ziołowa apteczka domowa” i „Jak utworzyć i prowadzić małą
pasiekę” (2 spotkania po 6 godzin, średnio 12 osób na każdym) zebrały grono osób
dorosłych zainteresowanych współpracą z Fundacją w ramach działalności związanej
z
Ogrodem
Roślin
Leczniczych.
Wizyty
pracowników
fundacji
w ogrodach roślin leczniczych na terenie kraju i uczestnictwo w konferencji na temat
bioróżnorodności w rolnictwie w Bachotku poszerzyło merytoryczne przygotowanie
kadry do utworzenia szkółki zachowawczej lokalnych odmian drzew i krzewów.
Uczestnicy zajęć wykazali żywe zainteresowanie tym pomysłem i zadeklarowali chęć
pomocy przy pozyskiwaniu materiału do szczepień.
Kolejnym punktem były 4 spotkania Klubu Podróżnika, które odbyły się w kawiarni
Książnicy Polskiej w Olsztynie.
Dodatkowo zorganizowano otwarty konkurs plastyczny o tematyce przyrodniczej
„Ptasie Sprawy”. Zaproszenie do konkursu wraz z ofertą poprowadzenia zajęć na temat
działalności fundacji, z nastawieniem na temat ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt,
rozesłano do 120 szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z terenu powiatu
olsztyńskiego. Celem konkursu było upowszechnienie wśród uczestników wiedzy
na temat aktywnej ochrony dzikich ptaków i umożliwienie czynnego włączenia się
w działania Fundacji Albatros. Dla potrzeb oferowanych zajęć stworzona została
uniwersalna (dla kilku grup wiekowych) prezentacja multimedialna, która pomaga
prowadzącemu spotkanie w krótki, przystępny sposób opisać działania fundacji,
funkcjonowanie ośrodków rehabilitacji ptaków i dodatkowo przybliża kilka ciekawostek
na temat gromady ptaków. Oferta spotkała się z dużym oddźwiękiem – w konkursie
wzięli udział uczniowie 50 spośród zaproszonych szkół. Z 475 nadesłanych prac
plastycznych jury w składzie:
Izabela Smoleńska ‐ pastelistka
Ewa Koniecpolska ‐ fotografik
Joanna Domska‐Paluch – ceramiczka
Edward Ratuszyński – artysta malarz
Henryka Bochniarz – ekonomistka, Prezes PKPP Lewiatan
Joanna Zawadzka – Wiceprezes Zarządu Fundacji Albatros
przyznało 16 nagród w 5 kategoriach (przedszkole, klasy 1‐3, klasy 4‐6, gimnazjum,
wyróżnienia dla prac pozaregulaminowych). Sponsorami nagród i oprawy prac
wystawowych była firma Sowul and Sowul i Galeria ArtDeco. Konkurs zwieńczony został
finałem zorganizowanym w formie imprezy pn. Mikołajki z Albatrosem, która odbyła się
na zamku olsztyńskim 4 grudnia 2009 roku i zebrała ponad 200 osób. Imprezę
poprzedziła konferencja prasowa, na którą zaproszono 12 przedstawicieli lokalnych
mediów. Patronami medialnymi imprezy byli: Radio Olsztyn i TVP Olsztyn. Oprócz
wystawy nagrodzonych prac i kolekcji fotografii, wręczenia nagród laureatom,
na Mikołajkach zaprezentowała się Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
z przygotowanym specjalnie na tę okazję przedstawieniem „Brzydkie Kaczątko”.
Scenariusz i stroje dla małych artystów przygotowali nauczyciele szkoły we współpracy

z fundacją, a praca nad przedstawieniem trwała ponad dwa miesiące. Finał konkursu
zakończyła aukcja nagrodzonych dzieł i zdjęć Zbigniewa Maćko przedstawiających
dzikie ptaki, a podarowanych przez artystę specjalnie na tę okazję. Dodatkowymi
atrakcjami imprezy były: poczęstunek dla gości przygotowany przez mistrza kuchni
Romana
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i koncert Grupy TAK. Konkurs okazał się bardzo udanym pomysłem na zainteresowanie
uczniów, nauczycieli i rodziców działalnością prowadzoną przez fundację. Dodatkowe
połączenie go z zajęciami w szkołach (przeprowadzono 18 godzin zajęć opartych
na scenariuszu z przygotowanej prezentacji, zaś kolejne zajęcia są prowadzone
w sposób ciągły‐ fundacja systematycznie przyjmuje następne zgłoszenia) pozwoliło
nawiązać stałą współpracę z wieloma placówkami i otworzyło duże pole rozwoju dla
działań edukacyjnych w dziedzinie ochrony zwierząt oferowanych przez fundację. Ta
formuła okazała się również bardzo dobrym rozwiązaniem dla zaangażowania
rodziców. Nawiązana przy okazji konkursu współpraca z Kuratorium Oświaty
w Olsztynie pozwoli w przyszłości rozwinąć efektywne działania w szkołach.
Ogród Roślin Leczniczych
Ogród roślin leczniczych to edukacyjna pracownia terenowa, powiązana ściśle
z działalnością Zielonego Laboratorium. W 2009 roku działania związane z rozwojem
ogrodu były realizowane w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału Fundacji
Albatros z nastawieniem na strategiczny projekt: Edukacyjny Ogród Roślin Leczniczych",
którego okres realizacji rozpoczęto od 01.05.2009 i zaplanowano do 28.02.2010 zgodnie
z umową dotacji na kwotę 43500 zł, nr 381/2009/Wn14/EE‐BS/D, zawartą w dniu
21.08.2009 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej a Fundacją Albatros. W ramach tego projektu w 2009 roku zrealizowano
następujące działania związane z rozwojem fundacji i przygotowaniem kadry
do prowadzenia i rozwijania ogrodu roślin leczniczych:
Utworzenie zielonego miejsca pracy: zatrudnienie osoby na stanowisku specjalisty ds. baz
danych - 1/2 etatu
W ramach tego działania na stanowisko specjalisty ds. baz danych zatrudniony został nowy
pracownik. Jego zadania po przejściu przewidzianych w projekcie szkoleń
w zakresie administrowania danymi przy pomocy aplikacji oraz na temat prowadzenia strony
internetowej (opisane poniżej), a także dodatkowych wewnętrznych szkoleń podzielono
na kilka elementów:
1. uporządkowanie dokumentów fundacji wedle nowych kryteriów ustalonych
dla aplikacji stworzonej na potrzeby fundacji oraz opracowanie baz danych
potrzebnych w fundacji
działania wykonane przez pracownika w ramach tego zadania:
‐ udział w opracowaniu kryteriów dla aplikacji Albatros Dokumenty, załączonej
do sprawozdania częściowego
‐ zebranie materiałów i danych do stworzenia kartogramu interwencji Ptasiego
Ambulansu na terenie województwa warmińsko‐mazurskiego. Mapa posłuży
do zobrazowania sytuacji w poszczególnych gminach (ilość interwencji
przeprowadzanych rocznie) i pozwoli na oszacowanie planu interwencji
na bieżący rok, a dodatkowo będzie podstawowym narzędziem w trakcie
spotkania planowanego ze starostami Warmii i Mazur, które będzie miało na celu
wynegocjowanie środków na opiekę nad dzikimi zwierzętami z budżetów
powiatowych.

‐ przygotowanie bazy wolontariuszy do tworzenia ogrodu roślin leczniczych
w Brąswałdzie.
‐ instalacja i konfiguracja sieci bezprzewodowej w biurze fundacji
‐ przeszkolenie 3 pracowników Fundacji w obsłudze aplikacji Albatros Dokumenty
2. aktualizowanie i modernizowanie strony www.falbatros.pl
działania wykonane przez pracownika w ramach tego zadania:
‐ zamieszczenie informacji o dofinansowaniu działalności Fundacji ze środków
NFOŚiGW zgodnie z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych
ze środków NFOSiGW”
‐ przygotowanie i zamieszczenie galerii zdjęć,
‐ zmiana układu zakładek,
‐ redagowanie i zamieszczanie aktualności dotyczących konkursu Ptasie Sprawy
organizowanego przez fundację, projektów realizowanych przez fundację, zakładki
Ośrodki rehabilitacji,
‐ utworzenie archiwum wiadomości.
‐ uruchomienie skrzynek mailowych pracowników Fundacji Albatros:
joanna.zawadzka@falbatos.pl,
ewa.ruminska@falbatros.pl,
info@falbatros.pl,
andrzej.poterala@falbatros.pl.
3. uczestnictwo w bieżących zadaniach wykonywanych wspólnie przez cały zespół
działania wykonane przez pracownika w ramach tego zadania:
‐ praca w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich powadzonym przez fundację.
‐ wdrożenie się w bieżące działania we wszystkich projektach realizowanych przez
fundację, by móc samodzielnie redagować aktualności na stronie www.
‐ współuczestnictwo w organizacji konkursu plastycznego „Ptasie sprawy”
i imprezy Mikołajki z Albatrosem (kontakt z artystami przekazującymi zdjęcia
i muzykami, zamkiem olsztyńskim),
‐ pomoc w przygotowaniu dokumentacji do II etapu oceny merytorycznej projektu
„Wojewódzka sieć ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt w województwie
warmińsko‐mazurskim i podlaskim”,
‐ kontrola realizacji prac remontowych w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Brąswałdzie,
‐ udział w przygotowaniu modułów dydaktycznych dla pracowni aktywnej
edukacji ekologicznej Zielone Laboratorium,
‐ przygotowaniu planu ogrodu roślin leczniczych w Brąswałdzie.
‐ tworzenie dokumentacji zdjęciowej pracy ośrodka i fundacji.
‐ wykonanie zaproszenia i plakatu informującego o imprezie Mikołajki
z Albatrosem,
‐ współtworzenie projektu pierwszej kampanii 1% na 2010 rok i materiałów
promocyjnych z nią powiązanych
‐ uczestnictwo w konferencji w Bachotku oraz w wizytach studyjnych w ogrodach
roślin leczniczych
4. przejęcie obowiązków koordynatora projektu na okres nieobecności Ewy Rumińskiej
(od sierpnia 2009 do grudnia 2009 ‐ urlop macierzyński)
działania wykonane przez pracownika w ramach tego zadania:
‐ prowadzenie spotkań fundacji
‐ opracowywanie harmonogramów tygodniowych pracy
‐ kontrola wykonania bieżących zadań
‐ planowanie wydatków ponoszonych w ramach projektu
‐ organizacja wyjazdów studyjnych,

‐ udział w negocjacjach i przygotowaniu dokumentacji do projektu utworzenia
wojewódzkiej sieci ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt,
‐ organizacja wyjazdów do ośrodków w województwie podlaskim (przy
Biebrzańskim Parku Narodowym, Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny
Narwi, Białowieskim Parku Narodowym, Wigierskim Parku Narodowym),
‐ koordynacja spotkania przedstawicieli ośrodków z dwóch województw, które
odbyło się w Dębinach w dniach 23‐24.10.09.
‐ pomoc w przygotowaniu dokumentacji sprawozdawczej z wykonania remontu
pracowni aktywnej edukacji ekologicznej Zielone Laboratorium,
‐ nadzór nad przygotowaniem terenu pod ogród roślin leczniczych w Brąswałdzie
i wykonaniem pokazowej roślinnej oczyszczalni ścieków w Brąswałdzie.
Wyposażenie stanowiska pracy:
a)
zakup akcesoriów komputerowych
Zakupiono następujące akcesoria komputerowe:
1. dysk do archiwizacji danych fundacji i przechowywania kopii ważnych
dokumentów,
2. 2 szt. pen‐drive
3. program antywirusowy Norton Antivirus.
4. przetwornicę napięcia do zasilania laptopa w samochodzie
5. router ESR6650 3G Engenius Wifii
6. 2 karty radiowe USB TP‐LINK
7. antenę dookólną 7DBI Engenius Senao
8. antenę do modemu internetowego HUAWEI GSM
9. płyty CD z kopertami
10. mysz do laptopa
Sprzęt został zainstalowany i skonfigurowany do obsługi wszystkich komputerów
i drukarek pracujących w biurze dzięki utworzeniu sieci bezprzewodowej z dostępem
do internetu. Będzie poza tym służył do usprawnienia pracy w terenie i magazynowania
danych fundacji.
b)
utworzenie aplikacji do administrowania danymi oraz przeszkolenie pracownika
fundacji
Po wspólnym ustaleniu przez zespół pracowników fundacji hierarchii i rodzaju
dokumentów oraz kryteriów ich wyboru została utworzona specjalna aplikacja do
administrowania danymi fundacji – Albatros Dokumenty. Celem aplikacji napisanej
przez wynajętego informatyka‐programistę jest sprawna praca z dokumentami,
możliwość przejrzystego i łatwego wprowadzania nowych baz powstałych w trakcie
realizacji kolejnych projektów oraz wyeliminowanie dublowania się dokumentów i ich
właściwe katalogowanie. Twórca aplikacji przeszkolił pracowników fundacji
w posługiwaniu się nią tak, by wszelkie nowo tworzone dokumenty otrzymywały
odpowiednie
oznaczenia
zgodne
z
założeniami
programu.
Obejmowało dwa spotkania po dwie godziny, na których programista wyjaśnił
pracownikom fundacji założenia aplikacji i zasady jej praktycznego stosowania. Stały
kontakt z programistą, pozwala stale rozbudowywać aplikację. Uporządkowanie
dotychczas funkcjonujących dokumentów zostało w głównych obszarach
przeprowadzone w 2009 roku.
Rozwój kwalifikacji pracowników Fundacji
a)
wizyty studyjne w wybranych ogrodach roślin leczniczych

W ramach realizacji projektu w 2009 roku przeprowadzono 5 wizyt studyjnych
w wybranych ogrodach roślin leczniczych na terenie Polski. W wizytach brało udział
troje pracowników fundacji i jedna wolontariuszka zaangażowana w tworzenie ogrodu
roślin leczniczych w Brąswałdzie. Efektem wizyt jest nawiązanie wielu nowych, cennych
dla Fundacji kontaktów, dzięki którym będzie można efektywniej wdrożyć przyjęty plan
tworzenia ogrodu roślin leczniczych oraz działań edukacyjnych związanych
z funkcjonowaniem pracowni aktywnej edukacji ekologicznej Zielone Laboratorium
w Brąswałdzie. Uczestnictwo w konferencji w Bachotku oraz wizyty w Plewiskach
i Gdańsku pozwoliły na uzyskanie materiału nasiennego i nasadzeniowego oraz
utworzenie wstępnych koncepcji współpracy przy inwentaryzowaniu starych sadów
i ogrodów na terenie gminy Dywity – możliwości analizy uzyskanego materiału przez
partnerów poznanych w trakcie w/w wizyt. Wizyta w Ciechanowcu otworzyła duże
możliwości współpracy w dziedzinie dydaktyki i analizy materiałów źródłowych oraz
powiększania kolekcji biblioteki o elektroniczną formę dzieł Ks. Krzysztof Kluka i in.
b)
szkolenie informatyczne
Od lipca do września 2009 pracownicy fundacji uczestniczyli w szkoleniu
informatycznym z zakresu administrowania stroną internetową w systemie Joomla.
Szkolenie odbyło się w siedzibie fundacji i obejmowało pięć 3‐godzinnych warsztatów.
Zabezpieczenie funkcjonowania biura fundacji i części wynagrodzeń pracowników:
a)
koszty energii elektrycznej, m‐ce V/2009 – XII/2009
b)
koszty telefonu, internetu, m‐ce V/2009 – XII/2009
zielone miejsca pracy
c)
wynagrodzenie pracownika biurowego ‐ 1/2 etatu, m‐ce V/2009 – II/2010
zakres obowiązków/wykonane zadania: odbiór i segregacja korespondencji
oraz przygotowywanie odpowiedzi, archiwizacja dokumentów w formie
papierowej, opis faktur, część kontaktów z usługodawcami i reprezentowanie
fundacji, pomoc w przygotowaniu dokumentacji do oceny II stopnia projektu
„Wojewódzka sieć ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt w województwie
warmińsko‐mazurskim
i
podlaskim”,
przygotowanie
materiałów
do sprawozdania rocznego
d)
część wynagrodzenia koordynatora projektów ‐ 1 etat,
zakres wykonanych działań:
‐ organizacja cotygodniowych spotkań fundacji
‐ kontrola stanu realizacji projektu
‐ organizowanie wizyt studyjnych, kontakty z partnerami merytorycznymi
‐ przygotowanie dokumentacji do oceny II stopnia projektu „Wojewódzka sieć
ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt w województwie warmińsko‐mazurskim
i podlaskim”
‐ koordynacja prac nad kampanią 1%
‐ przygotowanie porozumienia pomiędzy Fundacją Albatros a Fundacją Tallo
i Fundacją Prymus w kwestii wspólnej pracy w obiekcie ośrodka edukacji
ekologicznej w Brąswałdzie (tematyczny podział działań, przygotowanie
do współużyczenia w celu otwarcia możliwości na partycypowanie w/w fundacji
w kosztach remontu budynku)
‐ kontrola nad pracami remontowymi w budynku w Brąswałdzie, negocjowanie
zwiększenia puli środków na roboty dodatkowe nie objęte umową z obecnym
wykonawcą
‐ sprawozdawczość bieżąca

e)

wynagrodzenie księgowej ‐ 1/2etatu ‐ m‐ce V/2009 – II/2010

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z REMONTEM BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ FUNDACJI
ALBATROS W BRĄSWAŁDZIE
18.03.2009 – odebranie dokumentacji projektowej przebudowy budynku w Brąswałdzie
24.04.2009 – podpisanie dziennika budowy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie
01.07.2009 – Kontrola Komisji Edukacji i Komisji Gospodarki Powiatu Olsztyńskiego –
pozytywna opinia w sprawie koncepcji i realizacji przez Fundację Albatros projektu
utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Centrum Inicjatyw w Brąswałdzie.
04.09.2009 – podpisanie protokołu odbioru prac remontowych w pracowni Zielone
Laboratorium w Brąswałdzie
06.10.2009 – podpisanie aneksu do umowy użyczenia budynku po szkole podstawowej
w Brąswałdzie nr 34/2008 z dnia 25.02.2008, dotyczący zmiany nazwy Fundacji
z „Pierwiosnek” na Albatros
W DNIACH 20.01.2009‐ 06.02.2009 PRZEPROWADZONO AUDYT WEWNĘTRZNY.
W związku z otrzymaniem statusu organizacji pożytku publicznego dokonano
dodatkowej kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej fundacji. Kopie
protokołów z audytu załączono do sprawozdania.
5. Centrum Inicjatyw Ekologicznych
25.01.2009 ‐ spotkanie Ekologicznego Forum Organizacji Pozarządowych
22.04.2009 – spotkanie grupy partnerskiej „Gniazdo Warmińskie”
III.

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Fundacja Albatros nie prowadzi działalności gospodarczej
IV.

ODPISY UCHWAŁ WŁADZ FUNDACJI

W 2009 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
Uchwała z dnia 28.03.2009 o zatwierdzeniu i przyjęciu sprawozdania finansowego
i merytorycznego za 2008 rok
W 2009 roku Rada Fundacji podjęła następujące uchwały:
Uchwała z dnia 28.03.2009 o zatwierdzeniu i przyjęciu sprawozdania finansowego
i merytorycznego za 2008 rok
Dołączono do sprawozdania Uchwałę Rady Fundacji o zatwierdzeniu i przyjęciu
sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2009 rok

V.

INFORMACJA
O
WYSOKOŚCI
Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ

UZYSKANYCH

Przychody z działalności statutowej
Składki określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
refundacja projektu EQUAL ”Gdzie śpiewają i rosną pierwiosnki”
Fundacja „Fundusz Współpracy”
Darowizny
Projekt „Ptasi Ambulans”
Projekt „Klub przyjaciół ziemi”
Projekt „Zielone laboratorium-utworzenie pracowni”
Projekt ”Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków
dzikich w Bukwałdzie”
Projekt „Wzmocnienie potencjału Fundacji Albatros”

Osoby fizyczne
Urząd Marszałkowski
Urząd Gminy Dywity
Urząd Gminy Dywity
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
EFOP- Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych
Urząd Marszałkowski
Projekt „ Sieć Ośrodków Rehabilitacji Ptaków dzikich”
Darowizny
Projekt „W zgodzie z naturą –utworzenie koła młodych ekologów”
Urząd Gminy Dywity
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
Przychody finansowe
Odsetki od lokat, wkładów bankowych

VI.

PRZYCHODÓW,

100.154,70
100.154,70
5.511,03
18.142
9.193
11.500
5.000
7.501,34
33.472,16
1.500
7.642,94
692,23
0
3,38
3,38

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
Świadczenia pieniężne
Projekt „Ptasi Ambulans”
Projekt „Klub przyjaciół ziemi”
Projekt „Zielone laboratorium-utworzenie pracowni”
Projekt ”Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków dzikich w Bukwałdzie”
Projekt „Wzmocnienie potencjału Fundacji Albatros”
Projekt EFOP- Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych
Projekt „ Sieć Ośrodków Rehabilitacji Ptaków dzikich”
Projekt „W zgodzie z naturą –utworzenie koła młodych ekologów”
Struktura kosztów rodzajowych
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia + ZUS
Podróże służbowe
Pozostałe
Razem
Koszty finansowe
Różnice kursowe - ujemne
Dane o źródłach zwiększenia i zmniejszenia funduszu statutowego oraz rozliczenie wyniku
Wyszczególnienie
Stan funduszu na początek roku

Ogółem
4.147,94
12.743,40
250,50
56.100,79
19.202,67
12.356,65
104.801,95

89.905,18
X
13.257,31
15.649,10
5.870
11.529,23
33.472,16
1.500
7.935,15
692,23
W tym
administracyjne
259,54
5.271,60
250,50
8.110,22
1.004,91
14.896,77
2,40
2,40

Kwota
-46.927,11

I. Zwiększenia funduszu w ciągu roku
Z tego z tytułu
1 Przychody -darowizny
2 Refundacja projektu EQUAL ”Gdzie śpiewają i rosną pierwiosnki”
3 Przychody operacyjne
4 Przychody finansowe
II. zmniejszenia funduszu w ciągu roku
Z tego tytułu

24.031,49

1 Projekt „Ptasi Ambulans”
2 Projekt „Klub przyjaciół ziemi”
3 Projekt „Zielone laboratorium-utworzenie pracowni”
4 Projekt ”Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków dzikich w Bukwałdzie”
5 projekt„ Sieć Ośrodków Rehabilitacji Ptaków dzikich”
6 Koszty operacyjne
7 Koszty finansowe
8 Koszty administracyjne
Wynik finansowy za 2009 r.

4.064,31
4.149,10
870
4.027,89
292,21
2.181,83
2,40
14.896,77
-6.453,02

18.142
5.511,03
375,08
3,38
30.484,51

