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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ALBATROS ZA ROK 2010

1) DANE O ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Fundacja Albatros,
z siedzibą w Bukwałdzie 45a, 11001 Dywity,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
dnia 26.09.2006,
status organizacji pożytku publicznego otrzymała 19.01.2009 na mocy decyzji Sądu
Rejonowego w Olsztynie VIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 19.01.2009,
nr KRS 0000263522,
nr REGON 280150768
Skład organów władz Fundacji Albatros wg. aktualnego wpisu w KRS:
Zarząd Fundacji
Ewa Rumińska – Prezes Zarządu Fundacji
Joanna Zawadzka – Członek Zarządu Fundacji
Wojciech Jędryczko – Członek Zarządu Fundacji
Rada Fundacji
Anna Wójcik – Przewodnicząca Rady Fundacji
Ewa Bancewicz – Członek Rady Fundacji
2) OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH ORGANIZACJI I SPOSOBU ICH
REALIZACJI
Cele i zasady działania wg § 9, § 10 i § 11 statutu Fundacji Albatros.
Celami Fundacji są:
1. Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej.
2. Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy.
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3. Tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.
4.

Ochrona zwierząt dzikich i ich siedlisk.

5.

Utworzenie i prowadzenie Centrum Inicjatyw Ekologicznych.

6.

Utworzenie i prowadzenie Ogrodu Roślin Leczniczych.

7.

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.

Fundacja 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.
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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.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.

3) CHARAKTERYSTYKA

PROWADZONEJ

DZIAŁALNOŚCI

POŻYTKU

PUBLICZNEGO, JEJ ZASIĘG TERYTORIALNY I OPIS GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ
Działalność Fundacji Albatros koncentruje się wokół dwóch strategicznych projektów:
I. SIEĆ OŚRODKÓW REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT – projekt obejmujący:
‐ działania związane z funkcjonowaniem sieci ośrodków rehabilitacji na terenie
województw warmińsko‐mazurskiego i podlaskiego oraz jej poszerzaniem o kolejne
regiony
‐ działalność Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków w Bukwałdzie prowadzonego przez
Fundację Albatros
‐ działalność Ptasiego Ambulansu
II. ZIELONE LABORATORIUM – PRACOWNIA AKTYWNEJ EDUKACJI PRZYRODNICZEJ Z
OGRODEM ROŚLIN LECZNICZYCH
wokół którego koncentruje się większość działalności edukacyjnej prowadzonej przez
Fundację Albatros oraz działalność Centrum Wolontariatu Przyrodniczego
rozpoczęta pod koniec 2010 roku

Powyższe projekty były realizowane w ramach następujących grantów oraz przy
pomocy środków pozyskanych od darczyńców:
‐ Zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie
na sezon zimowy 2010/2011 – umowa o dofinansowanie z Gminą Dywity
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‐

Dofinansowanie

funkcjonowania

Ośrodka

Rehabilitacji

Ptaków

Dzikich

w Bukwałdzie na sezon zimowy 2010/2011‐ umowa o dofinansowanie z WFOŚiGW w
Olsztynie
‐ Utrzymanie pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków w Bukwałdzie – umowa o
dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko‐Mazurskiego
‐ Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na rok
2010‐ umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW
‐ Zielone Laboratorium‐ pracownia aktywnej edukacji ekologicznej z Ogrodem Roślin
Leczniczych w Brąswałdzie‐ umowa o dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie
‐ Organizacja warsztatu i seminarium sieci ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich‐
umowa o dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie
‐ Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich Fundacji Albatros ‐
umowa o dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie
‐ Utworzenie i prowadzenie serwisu internetowego sieci ośrodków rehabilitacji dzikich
zwierząt‐ umowa o dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie
‐ Ptasi Ambulans 4 ‐ umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa
Warmińsko‐Mazurskiego

I. SIEC OŚRODKÓW REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT
W zakresie projektu w 2010 roku przeprowadzono następujące działania
W ramach tego projektu Fundacja Albatros prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Ptaków
Dzikich w Bukwałdzie. W 2010 roku przyjął on 276 pacjentów z czego do środowiska
naturalnego wróciło 100. Najliczniejszymi gatunkami, które trafiły do ośrodka były:
bocian biały Ciconia ciconia (83 szt.) oraz jerzyk Apus apus (28 szt.). Na okres zimowy
2010/2011 pozostało w ośrodku około 80 ptaków, z których 15 wypuszczono w marcu
2011. W listopadzie 2010 roku rozpoczęto budowę nowych wolier rehabilitacyjnych –
drewnianego budynku o powierzchni 132 m2, z 14 pomieszczeniami dla ptaków i
ogrzewanym pomieszczeniem gospodarczym, w którym będą umieszczone klatki dla
małych ptaków i cieplarki do intensywnej terapii. Budynek pozwoli na jednoczesną
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rehabilitację kilkudziesięciu ptaków oraz zimowanie około 50 osobników wielkości
bociana

białego.

Zaopatrzony

w

instalację

elektryczną,

wodną

i kanalizację odprowadzoną do roślinno‐stawowej oczyszczalni ścieków. Strategicznym
sponsorem

tej

inwestycji

jest

WFOŚiGW

w

Olsztynie,

wspierają

realizację

przedsięwzięcia Samorząd Województwa Warmińsko‐Mazurskiego, Powiat Olsztyński,
Gmina Dywity, RDOŚ w Olsztynie, a także prywatni partnerzy Fundacji Albatros.

SPRAWOZDANIE Z 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.
Zestawienie ptaków przyjętych do Ośrodka w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010
podano w załączonej 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 ich leczenia i rehabilitacji.
Według protokołów zostały przekazane do:
1. Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Dębinach:
‐ 1 łabędź niemy (po leczeniu do dalszej rehabilitacji na zbiorniku
wodnym),
2. Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Dąbrówce Wielkiej:
‐ 3 myszołowy (do rehabilitacji po leczeniu)
‐ 2 puszczyki (osłabione do rehabilitacji)
‐ 1 orlik krzykliwy (osobnik młody po leczeniu do treningu w dużej
wolierze)
‐ 1 bielik (po leczeniu do rehabilitacji w dużej wolierze)
3. Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Jerzwałdzie
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‐ 1 żuraw (osobnik młody do rehabilitacji w wolierze z innym młodym
żurawiem dla zminimalizowania stresu związanego z pobytem w niewoli)
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie jest jedynym ośrodkiem
w województwie funkcjonującym bezpośrednio przy gabinecie weterynaryjnym i dzięki
temu posiadającym całodobową opiekę lekarza weterynarii, stąd zwierzęta dostarczane
przez Ptasi Ambulans prowadzony przez Fundację Albatros z terenu województwa
warmińsko‐mazurskiego trafiają do ośrodka na pierwszą konsultację weterynaryjną i
terapię, a w przypadkach uzasadnionych na dalszą rehabilitację są przewożone do
innych współpracujących ośrodków rehabilitacji zwierząt. Powyższe przypadki po
interwencji weterynaryjnej zostały przekazane do sąsiednich ośrodków, gdzie aktualnie
były lepsze warunki do prowadzenia ich dalszej rehabilitacji.
Sprawozdanie przedłożono do Ministerstwa Środowiska za pośrednictwem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Zestawienie pacjentów przyjętych do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w
Bukwałdzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

POZOSTAJĄCE

ILOŚĆ
GATUNEK/nazwa polska

GATUNEK/nazwa

WYPUSZCZONE

UPADKI

EUTANAZJA

PRZEKAZANE

OSOBNIKÓW

NA REHABILITACJI

łacińska

BIELIK

Haliaeetus
albicilla

4

2

BĄK ZWYCZAJNY

Botaurus
stellaris

1

1

BOCIAN BIAŁY

Ciconia ciconia

83

CZAPLA BIAŁA

Ardea alba

1

1

CZAPLA SIWA

Ardea cinerea

2

1

1

DROZD SPIEWAK

Turdus
philomelos

5

2

2

DZIĘCIOŁ ZIELONY

Picus viridis

1

31

1

7

1

1

11

1

34
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GATUNEK/nazwa

POZOSTAJĄCE

ILOŚĆ

GATUNEK/nazwa polska

WYPUSZCZONE

UPADKI

łacińska

OSOBNIKÓW

GAWRON

Corvus
frugilegus

3

GĘS ZBOŻOWA

Anser fabalis

2

GIL

Pyrrhula
pyrrhula

1

GOŁĄB MIEJSKI

Columba livia

41

GRZYWACZ

Columba
palumbus

1

JASKÓŁKA DYMÓWKA

Hirundo rustica

1

1

JASKÓŁKA OKNÓWKA

Delichon urbica

16

14

2

JASTRZĄB GOŁĘBIARZ

Accipiter
gentilis

2

1

1

JEMIOŁUSZKA

Bombycilla
garrulus

1

1

JERZYK

Apus apus

28

12

KACZKA KRZYŻÓWKA

Anas
platyrhynchos

1

KAWKA

Corvus
monedula

5

KOPCIUSZKEK

Phoenicurus
ochruros

1

KUKUŁKA

Cuculus
canorus

1

ŁABĘDŹ NIEMY

Cygnus olor

16

9

5

MEWA SREBRZYSTA

Larus
argentatus

2

1

1

MEWA ŚMIESZKA

Larus
ridibundus

5

1

4

MYSZOŁÓW

Buteo buteo

8

1

1

EUTANAZJA

PRZEKAZANE
NA REHABILITACJI

3

2

1

9

13

19

1

14

2

1

2

1

2

1

1

1

1

3

3
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GATUNEK/nazwa

POZOSTAJĄCE

ILOŚĆ

GATUNEK/nazwa polska

WYPUSZCZONE

UPADKI

łacińska

OSOBNIKÓW

ORLIK KRZYKLIWY

Aquila
pomarina

1

PERKOZ DWUCZUBY

Podiceps
cristatus

1

1

POKRZEWKA
CZARNOŁBISTA

Sylvia
atricapilla

2

2

PUSZCZYK

Strix aluco

4

1

RUDZIK

Erithacus
rubecula

1

1

SIKORA BOGATKA

Parus major

4

SIKORA CZUBATKA

Parus cristatus

1

SIERPÓWKA

Streptopelia
decaocto

1

SOWA USZATA

Asio otus

1

SÓJKA

Garrulus
glandarius

1

SROKA

Pica pica

12

5

STRZYŻYK ZWYCZAJNY

Troglodytes
troglodytes

1

1

SZCZYGIEŁ

Carduelis
carduelis

1

1

SZPAK ZWYCZAJNY

Sturnus vulgaris

5

3

TRZNADEL

Emberiza
citrinella

1

WRONA SIWA

Corvus cornix

2

WRÓBEL

Passer
domesticus

2

ZIĘBA

Fringilla
coelebs

2

EUTANAZJA

PRZEKAZANE
NA REHABILITACJI

1

3

2

1

1

1

1

1

1

7

2

1

2

1

1

1

1
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ŻURAW

Grus grus

1

RAZEM

‐

276

1

100

79

19

9

69

Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie W ramach zadania
„Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich Fundacji Albatros”
w ORPD w Bukwałdzie wykonano następujące prace:
Przeprowadzono remont starych wolier przy budynku gospodarczym, które wraz
z przylegającym wybiegiem będą pełniły funkcję kwarantanny, przeprowadzono prace
ziemne związane z budową nowej woliery dla bielika, wykopaniem oczka wodnego do
rehabilitacji ptaków wodnych i przygotowaniem nowego wybiegu dla ptaków o
powierzchni 650 m2 oraz wyrównanie terenu pod woliery, których budowa zostanie
zakończona w 2011 roku. Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia w/w wybiegu
sąsiadującego z budynkiem wolier rehabilitacyjnych. W ramach wkładu własnego
wolontariusze posadowili ogrodzenie oraz dodatkowo przygotowali na terenie wybiegu
wolierę dla czapli siwej.
Zakupiono:
‐ zamrażarkę do przetrzymywania zwłok zwierząt (pojemność 260 l)
‐ tablice informacyjne z nazwą ośrodka i wskazujące dojazd
‐ opryskiwacze służące do dezynfekcji wolier oraz pomieszczeń gospodarczych
‐ pojemniki do transportu odpadów II kategorii (przewóz jednodniowych piskląt
indyczych z wylęgarni skarmianych w ośrodku)
‐ narzędzia potrzebne do obsługi zwierząt ( karmienie oraz sprzątanie wolier)
‐ pokarm dla ptaków
‐ środki dezynfekcyjne
‐ odzież ochronną
Sfinansowano:
‐ utylizację odpadów medycznych i weterynaryjnych
‐ obsługę techniczną
‐ obsługę lekarsko‐weterynaryjną
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Woliery ORPD w Bukwałdzie przed remontem:

Po remoncie:

Tablica informacyjna:
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W ramach projektu w 2010 roku Fundacja Albatros zrealizowała 4 edycję grantu „Ptasi
Ambulans”, w ramach którego wykonano:
‐ Projekt ulotki na temat sieci ośrodków
‐ Organizacja i prowadzenie spotkania z przedstawicielami mediów ‐ spotkanie odbyło
się 29.12.2010 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Przedstawiono na nim projekt
sieci ośrodków rehabilitacji ptaków dzikich oraz nawiązano nowe kontakty z
dziennikarzami, którzy wyrazili chęć dalszej współpracy z Fundacją Albatros. Dzięki
współpracy z zaprzyjaźnionymi już dziennikarzami ukazało się kilka artykułów oraz
audycji w mediach lokalnych jak i o zasięgu krajowym. Zaowocowało to wzrostem
zainteresowania losem rannych dzikich zwierząt oraz popularyzacją idei ośrodków
rehabilitacji .
‐ Opracowanie programu edukacyjnego – moduł został wprowadzony do części szkół,
które wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „ Ptasie Sprawy” zorganizowanym
przez Fundację Albatros.
‐ Usprawnienie pojazdów, które w 2010 roku pełniły rolę Ptasiego Ambulansu.
‐ Interwencje‐ w okresie od 1 marca do 31 grudnia w 2010 roku Ptasi Ambulans
pokonał 20784 km w ramach 298 interwencji, w wyniku których do Ośrodka
Rehabilitacji Dzikich Ptaków w Bukwałdzie trafiło 276 ptaków.
Dodatkowym efektem realizacji projektu „Ptasi Ambulans 4” jest rozpoczęte wdrażanie
stałej współpracy sieci ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt z samorządami
województwa warmińsko‐mazurskiego.
W całym 2010 roku łącznie Ptasi Ambulans przejechał 23010 km.
22 września w Mierkach k/Olsztyna odbył się Konwent Powiatów województwa
warmińsko‐mazurskiego, na którym Koordynator przedstawiła projekt programu
wsparcia przez samorządy powiatowe działalności sieci ośrodków rehabilitacji dzikich
zwierząt. Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem starostów. Rozmowy na ten
temat będą kontynuowane.
8 października podobną prezentację koordynator przedstawiła na Konwencie Wójtów
i Burmistrzów, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
Rozpoczęła się intensywna akcja medialna, z którą związany był warsztat dla
dziennikarzy przeprowadzony 29 grudnia 2010 w Urzędzie Marszałkowskim w
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Olsztynie, mający na celu przekazanie informacji na temat projektu i nawiązanie stałej
współpracy w nagłaśnianiu problemów ochrony dzikich zwierząt.
Zorganizowano i przeprowadzono cztery aukcje charytatywne prac plastycznych
wykonanych w ramach I edycji „Ptasich Spraw” oraz zdjęć przyrodniczych autorstwa
fotografików prowadzących ośrodki rehabilitacji zwierząt. Niewielki dochód pozyskany
z aukcji przeznaczono na działalność ośrodków z sieci.
Przeprowadzono aukcję prac plastycznych wykonanych w ramach I edycji „Ptasich
Spraw” na rzecz organizacji II edycji konkursu w 2010 roku.
Pozyskano nowych partnerów do realizacji projektów związanych z ochroną zwierząt
dzikich i siecią ośrodków rehabilitacji: Stowarzyszenie Ptaki Polskie, Departament
Koordynacji Promocji Województwa Warmińsko Mazurskiego, Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami oddział warmińsko‐mazurski, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt „Animals”, oddziały w Giżycku i Elblągu, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Las
Kudypski”, Warmińsko Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie oraz
zaplanowano wstępnie wspólne inicjatywy na ten i kolejny rok działań.
Zorganizowano 3 spotkania robocze przedstawicieli ośrodków rehabilitacji zwierząt
zrzeszonych w sieci Albatros – dwa w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego
w Krutyni, jedno w siedzibie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz
Dylewskich w Jerzwałdzie.
Bardzo istotnym wydarzeniem w realizacji merytorycznej części projektu sieci
ośrodków jest podpisanie w dniu 27.09.2010 umowy z Państwowym Instytutem
Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, jako partnerem
naukowym działań sieci ośrodków rehabilitacji Fundacji Albatros. Pierwszym krokiem
we współpracy z PIWet będzie udział w programie badawczym dotyczącym
występowania w Polsce wirusa Zachodniego Nilu, którego nosicielami są m. in. ptaki
dzikie. Umowa jest początkiem współpracy, która ma na celu kompleksowe
wykorzystanie materiału badawczego, jakiego źródłem są ośrodki rehabilitacji zwierząt.
W ramach projektu sieci ośrodków zrealizowano ponadto następujące działania:
1. „Utworzenie i prowadzenie serwisu internetowego sieci ośrodków rehabilitacji
dzikich zwierząt”
2. „Organizacja warsztatu i seminarium sieci ośrodków rehabilitacji zwierząt
dzikich”
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Ad. 1. Portal sieci ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt składający się ze strony
głównej funkcjonującej w sieci pod adresem www.sor‐albatros.pl oraz 10 podstron
poszczególnych ośrodków współpracujących. Obecnie portal systematycznie się rozwija
i wzbogaca o kolejne treści i narzędzia.
Oprócz podstawowych funkcji zostały dodatkowo wykonane:
‐ wzajemna interakcja stron sieci ze stroną główną.
‐ wyświetlanie na stronie głównej zautomatyzowanych informacji o nowych akcjach
na stronach partnerów: nowe komentarze, treści etc., 4 wspólne boxy w których
pokazują się informacje ze stron partnerskich: nasi pacjenci, wydarzenia, historie
nadesłane, warto wiedzieć
‐ integracja z facebookiem
‐ stworzenie systemu portalowego w którym w łatwy sposób można podłączać
kolejnych członków
‐ przygotowanie pod instalację systemów fundraisingu.
W załączeniu przedstawiono wydruki z odsłon głównych poszczególnych stron portalu.
Ad. 2.

Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie zorganizowano

również:
‐ seminarium zatytułowane „Fauna regionu Warmii, Mazur i Podlasia – ochrona,
zagrożenia, problemy w kontekście projektu sieci ośrodków rehabilitacji dzikich
zwierząt”, które odbyło się 7 grudnia 2010 roku w Sali Sejmiku Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie
‐ warsztat dla pielęgniarzy dzikich zwierząt, który przeprowadzono 17 grudnia 2010
w Brąswałdzie.
Seminarium zgromadziło osoby aktualnie prowadzące i zaangażowane w
tworzenie nowych ośrodków rehabilitacji zwierząt, zaś tematyka sprowokowała wiele
ciekawych dyskusji na temat sytuacji oraz problemów funkcjonowania ośrodków
rehabilitacji w naszym regionie i kraju. Ewaluacja seminarium przeprowadzona w
formie ankiety i wywiadów doprowadziła do następujących wniosków: miejsce
organizacji, choć atrakcyjne pod względem komfortu pracy, nie było odpowiednie z
punktu widzenia zachęcenia do uczestnictwa studentów olsztyńskiego UWM. Jakość
merytoryczną wykładów i oprawę organizacyjną oceniono bardzo dobrze. Jednak
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pomimo intensywnej promocji na terenie Kortowa wśród uczestników nie było
znaczącej ilości studentów.
Materiały z seminarium zostały przygotowane w formie elektronicznej – 1000
szt. płyt CD i rozprowadzone wśród członków sieci ośrodków rehabilitacji oraz
przekazane do ośrodków edukacji ekologicznej.

Warsztat dla pielęgniarzy zwierząt dzikich odbył się 17 grudnia 2010 roku w
pracowni aktywnej edukacji ekologicznej Zielone Laboratorium w Brąswałdzie.
Program warsztatu dla pielęgniarzy zwierząt obejmował:
10.00 – 10.30 ‐ rejestracja uczestników, przywitanie, omówienie planu warsztatów
10.30 – 11.30 ‐ specyfika pracy ze zwierzętami dzikimi, stres u poszczególnych grup
systematycznych zwierząt, metody minimalizowania jego skutków.
11.30 – 12.00 ‐ postępowanie

w przypadkach wstrząsu pourazowego u

nieudomowionych pacjentów
12.00 – 12.15 ‐ przerwa kawowa
12.15 ‐

wyjazd na zajęcia praktyczne do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków

Drapieżnych
w Dąbrowce Wielkiej
12.45 – 14.00 ‐

ćwiczenia praktyczne ‐ podstawowe zasady pierwszej pomocy

w przypadku złamań, rodzaje opatrunków u ssaków i ptaków
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14.00 ‐

powrót do ośrodka edukacji w Brąswałdzie

14.30 – 15.00 ‐ obiad
15.00 – 15.30 ‐ komunikacja w sieci ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt
– www.sor‐albatros.pl
15.30 – 16.15 ‐ choroby pasożytnicze zwierząt nieudomowionych – postępowanie,
profilaktyka rozprzestrzeniania
16.15 – 16.30 ‐ przerwa kawowa
16.30 – 17.30 ‐ zasady zabezpieczenia przeciwepizootycznego w ośrodkach rehabilitacji,
zoonozy – problem pacjentów i obsługi ośrodka
17.30 – 18.00 ‐ dokumentacja i obowiązki formalne ośrodków rehabilitacji zwierząt
18.00 ‐

wnioski, zakończenie warsztatu

Rekrutacja uczestników warsztatu odbywała się od października 2010 roku przy
pomocy załączonych formularzy. Ostatecznie z powodu niesprzyjającej aury część
uczestników nie dotarła, w sumie w zajęciach brało udział 17 osób. W ramach warsztatu
uczestnicy otrzymali następujące materiały: apteczkę, teczkę z papierem firmowym do
notatek, długopis, smycz, opracowany w ramach zadania „Podręcznik pielęgniarza
dzikich zwierząt cz. I”. Dla osób, które nie dotarły na zajęcia materiały przekazano przez
pośredników. Pozostałe z nakładu 50 szt. podręcznika będą przekazywane dla osób
zainteresowanych

tworzeniem

ośrodków

rehabilitacji

zwierząt.
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15 listopada została podpisana z WFOŚiGW w Olsztynie umowa na realizację projektu:
„Zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie na
sezon zimowy 2010/2011”, w ramach której oprócz dofinansowania budowy wolier
rehabilitacyjnych w ORPD w Bukwałdzie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, RDOŚ w
Olsztynie, Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Dywity, przewidziano udział środków
Samorządu Województwa Warmińsko‐Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania
ośrodka w sezonie zimowym. Dzięki realizacji zadania zapewniono systematyczne
dostawy karmy i dodatków do karmy dla wszystkich pacjentów przebywających w
ośrodku. Sfinansowano ponadto obsługę techniczną i weterynaryjną ośrodka.
Ponadto zakupiono następujące wyposażenie:
‐ naczynia do karmienia i pojenia ptaków: beczki do przechowywania karmy, balony do
przygotowania roztworów leczniczych podawanych z wodą do picia, wiadra
ocynkowane, plastikowe kuwety i podstawki służące jako karmniki dla małych ptaków,
‐ narzędzia do czyszczenia i dezynfekcji wolier: grabie, łopaty, widły, nożyce do gałęzi,
siekierę, szufle, osprzęt do doprowadzenia wody do pojenia, miotły, moskitiery do
wolier dla małych ptaków, opryskiwacz do dezynfekcji bieżącej,
‐ odzież ochronną dla pracowników obsługujących ptaki,
‐ środki dezynfekcyjne niezbędne do utrzymania higieny pomieszczeń,
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‐ taczki oddzielne do przewożenia paszy i pomiotu,
‐ komplet narzędzi ambulatoryjnych do drobnych zabiegów prowadzonych w ośrodku.
Zorganizowano

kolejną

akcję

woluntarystyczną

związaną

z

pracami

przygotowującymi ORPD w Bukwałdzie do sezonu zimowego.
W ramach II edycji konkursu „Ptasie Sprawy” 4 grudnia 2010 roku na zamku
w Olsztynie odbył się finał i aukcja prac konkursowych, z której dochód został
przeznaczony na działalność ORPD w Bukwałdzie. Impreza zorganizowana w
partnerstwie z firmą Duende Doradztwo zgromadziła około 60 osób, nagrodzono 15
uczniów, zaś koszty organizacji finału i nagród pokryte zostały ze środków pozyskanych
na ten cel od darczyńców – lokalnych firm.
Opracowano koncepcję budowy wolier ekspozycyjnych w ORPD w Bukwałdzie,
które wraz z wybiegami i resztą zaadaptowanego terenu działki będącej w użyczeniu
Fundacji Albatros, będą stanowiły część edukacyjną ośrodka. Realizacja tego projektu
doprowadzi do utworzenia w pełni modelowego ośrodka rehabilitacji zwierząt, według
standardów przyjętych w projekcie sieci ośrodków Fundacji Albatros.
Koordynator projektu uczestniczyła w warsztatach z fundraisingu organizowanych
przez Fundację Tallo, na których opracowywała ofertę partnerską dla firm mogących
potencjalnie wesprzeć realizację budowy części edukacyjnej ośrodka w Bukwałdzie.
Budżet tej inwestycji oszacowano na min. 200 tys. zł.
W ramach realizacji projektu zaprojektowano i wydrukowano 8 tys. folderów na temat
sieci ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt obejmującej teren dwóch województw:
warmińsko‐mazurskiego i podlaskiego. Foldery są dystrybuowane w ramach wszystkich
działań Fundacji Albatros związanych zarówno z edukacją jak i interwencjami Ptasiego
Ambulansu. Część folderów została przekazana innym ośrodkom rehabilitacji do użytku
na ich terenie działania.
Zrealizowano następujące podróże służbowe dotyczące pozyskiwania partnerów do
projektu sieci ośrodków rehabilitacji zwierząt:
Gdańsk – spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Ptaki Polskie – zapoznanie się,
omówienie pomysłów na wspólne projekty i działania edukacyjne.
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Krzywe k. Suwałk – omówienie działań bieżących z centrum koordynacji sieci na
województwo podlaskie, przygotowania do wspólnych działań edukacyjnych i
promocyjnych.
Goniądz – spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Ptaki Polskie – kontynuacja rozmów nt.
wspólnego

projektu

kampanii

edukacyjnej,

spotkanie

z

Panem

Ireneuszem

Mastalerskim – osobą prowadzącą ORZD w Grzędach przy Biebrzańskim PN.
PIWet – PIB w Puławach – rozmowy nt. współpracy w sferze projektów badawczych
Zalesie – warsztaty dla ekologicznych NGO.
Ze środków NFOŚiGW zapewniono dodatkowo:
1. Wyposażenie biura, do którego zakupiono:
‐ netbook DELL Inspiron Mini, 10,1 cala, 1gb pamięci operacyjnej, 250 gb pojemności
dysku,
‐ torba ochronna,
‐ słuchawki,
‐ napęd optyczny LITEON z możliwością odczytu i nagrywania
Oprogramowanie:
2 licencje Visio Professional 2010 (z Gwarancją Technologiczną) PL
1 licencja MS Project Server USER CAL 1szt. (z Gwarancją Technologiczną)
1 licencja MS Project Standard 2010 (z Gwarancją Technologiczną i CAL)
1 licencja Windows 7 Enterprise Upgrade 32‐Bit (Z Gwarancją Technologiczną) PL
szafa metalowa MS2‐4/2, w której jest przechowywana dokumentacja Fundacji Albatros
wodomierz do Ośrodka Inicjatyw Lokalnych w Brąswałdzie.
2. Sfinansowanie następujących stanowisk pracy:
Stanowisko koordynatora projektów ‐ 1 etat
Zadania wykonane w okresie realizacji projektu w ramach przewidzianych obowiązków:
‐ nadzór merytoryczny nad realizacją projektów
‐ tworzenie koncepcji i przygotowanie wniosków grantowych,
‐ sprawozdawczość merytoryczna,
‐ przygotowanie i częściowa realizacja programu edukacyjnego,
‐ kontakty z partnerami i darczyńcami,
Stanowisko księgowej – ¼ etatu
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Zakres obowiązków wykonywanych w ramach umowy:
‐ prowadzenie księgowości fundacji
‐ doradztwo w sprawach finansowych
‐ sprawozdawczość finansowa
Prowadzona była systematyczna księgowość, doszkalanie pracowników w bieżących
działaniach finansowych, uporządkowano i przeniesiono dokumentację Fundacji
Albatros do biura w Zielonym Laboratorium. Zostało przygotowywane i złożone do US w
Olsztynie roczne sprawozdanie finansowe za 2010 rok.
Stanowisko specjalisty ds. baz danych – ½ etatu
Zakres obowiązków wykonywanych w ramach umowy:
‐ prowadzenie strony internetowej fundacji oraz jej redagowanie
‐ gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych fundacji tj.: zdjęć, dokumentów,
projektów
‐ nadzór i opieka nad sprzętem informatycznym fundacji
‐ szkolenia pracowników fundacji oraz wolontariuszy w dziedzinie gromadzenia danych
i korzystania z wprowadzonego oprogramowania
Prowadzono systematyczną aktualizację strony internetowej fundacji, bieżącą kontrolę
nad dokumentacją zadań fundacji, udział w organizacji i prowadzeniu działań
promocyjno‐fundraisingowych (aukcje charytatywne, baza danych darczyńców,
program włączenia samorządów w finansowanie działań ośrodków rehabilitacji
zwierząt), współpraca z Urzędem Statystycznym w tworzeniu dokumentów dla sieci
ośrodków, szkolenia pracowników w zakresie wykorzystania nowego oprogramowania
zakupionego dla fundacji, konserwacja sprzętu. Specjalista ds. baz danych pomagał w
tworzeniu wykorzystywanych na bieżąco prezentacji, mailingu do sieci ośrodków i
działaniach prowadzonych w OIL w Brąswałdzie, koordynował również prace związane
z projektowaniem zagospodarowania terenu działki pod ogród i szkółkę zachowawczą
oraz lapidarium, a także stworzenie i ustawienie tablic informacyjnych na terenie
ogrodu w Brąswałdzie i ORPD w Bukwałdzie. Brał czynny udział w pracach związanych
z realizacją inwestycji w ośrodku w Bukwałdzie – budową wolier rehabilitacyjnych oraz
tworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów Fundacji Albatros.
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II. ZIELONE LABORATORIUM – PRACOWNIA AKTYWNEJ EDUKACJI PRZYRODNICZEJ Z
OGRODEM ROŚLIN LECZNICZYCH
Ośrodek Inicjatyw Lokalnych im. M. Zientary‐Malewskiej z Zielonym Laboratorium
i Edukacyjnym Ogrodem Roślin Leczniczych
Dofinansowanie WFOŚiGW pozwoliło wykonać remont łazienki, która umożliwi
funkcjonowanie pracowni aktywnej edukacji przyrodniczej Zielone Laboratorium w
budynku Ośrodka Inicjatyw Lokalnych im. Marii Zientary‐Malewskiej w Brąswałdzie.
Zostało wyremontowane pomieszczenie o powierzchni około 5 m2. Podłączono nową
instalację wodno‐kanalizacyjną, wylano posadzkę, położono terakotę. Zdarto stare tynki,
cegły zostały zaimpregnowane preparatem przeciwgrzybicznym, położono nową
instalację elektryczną oraz zamontowano podwieszany sufit wraz z oświetleniem, ściany
wyszpachlowano oraz pomalowano. Zamontowano nową armaturę, umywalkę oraz
toaletę.
Opracowano projekt i wykonano tablice informacyjne, które zostały umieszczone
na terenie Edukacyjnego Ogrodu Roślin Leczniczych w Brąswałdzie.
Łazienka – Zielone Laboratorium
Przed remontem:

Po remoncie:
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Tablice informacyjne:
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W ramach porozumienia podpisanego w styczniu 2010 roku z Fundacją Tallo i Fundacją
Prymus ustalono szczegółowy podział pomieszczeń ośrodka przeznaczonych na
konkretne działalności i ustalono plan wspólnego finansowania inwestycji ogólnych w
budynku. Wykonano generalny remont instalacji i przyłącza elektrycznego budynku
zamontowano podliczniki dla trzech współfunkcjonujących w budynku fundacji.
Zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami okolicy, które miało na celu
przekazanie informacji o wykonanych i planowanych działaniach w ośrodku oraz
zachęcenie do współpracy. Na spotkanie, które odbyło się 10 września br. byli
zaproszeni również przedstawiciele partnerskich fundacji, ROEFS w Olsztynie oraz
Urzędu Gminy Dywity, żeby omówić możliwości prowadzenia różnych działań i
aktywności, ustalić propozycje nazwy dla ośrodka i in. Pomimo wczesnego
poinformowania społeczności o spotkaniu (ogłoszenia pojawiły się 1 września),
frekwencja była niska.
W ramach realizacji tego projektu od 1 października 2010 została zatrudniona
na umowę o pracę, na stanowisku asystenta koordynatora Pracowni Edukacji
Ekologicznej z Ogrodem Roślin Leczniczych – Zielone Laboratorium w Brąswałdzie, w
wymiarze ½ etatu, nowa osoba – Izabela Górecka‐Radawiec. Decyzję o zatrudnieniu na
okres próbny podjęto ze względu na fakt, że w/w osoba nie kwalifikowała się na
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finansowanie stażu z Urzędu Pracy, a rokuje stać się cennym pracownikiem Fundacji. Jej
zadaniem jest m. in. utworzenie i prowadzenie Centrum Wolontariatu Przyrodniczego w
Brąswałdzie. Przeszła szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne związane z przyszłymi
obowiązkami, m. in. uczestniczyła w warsztatach dla organizacji ekologicznych,
spotkaniach nt. tworzenia wojewódzkiego programu rozwoju wolontariatu na rok 2011.
Na warsztatach dla ekologicznych NGO, które odbyły się w dniach 27‐28 września
w Zalesiu, organizowanych przez Departament Ochrony Środowiska

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko‐Mazurskiego, koordynator przedstawiła
prezentację nt. idei i historii działań EFOP.
8 października zespół Fundacji Albatros uczestniczył również w pierwszej
konferencji z serii organizowanych w ramach projektu Konkordia – optymalizacja
standardów działań trzeciego sektora. Koordynator projektów Ewa Rumińska brała
udział w pracy grupy roboczej ds. współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami
naukowymi. Grupa systematycznie spotyka się na roboczych zjazdach, na których
opracowywany jest przewodnik dla NGO.
Zrealizowano II edycję konkursu plastycznego „Ptasie Sprawy”. Z zaproszonych
ponad 400 przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół specjalnych z
terenu pięciu powiatów województwa warmińsko‐mazurskiego (olsztyński, lidzbarski,
mrągowski, bartoszycki i ostródzki) do konkursu przystąpiło 50 placówek, z których
nadesłano około 500 prac. Komisja na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2010 wybrała 15
prac, które otrzymały nagrody w czterech kategoriach wiekowych plus wyróżnienia.
4 grudnia 2010 roku na zamku w Olsztynie odbył się finał konkursu i aukcja prac
konkursowych, z której dochód został przeznaczony na działalność ORPD w Bukwałdzie.
Impreza zorganizowana w partnerstwie z firmą Duende Doradztwo zgromadziła około
60 osób, nagrodzono 15 uczniów, zaś koszty organizacji finału i nagród pokryte zostały
ze środków pozyskanych na ten cel od darczyńców – lokalnych firm.
Przeprowadzono kilka prezentacji nt. działalności Fundacji Albatros w szkołach na
terenie powiatu olsztyńskiego i na Uniwersytecie Trzeciego wieku w Olsztynie,
nawiązano też współpracę z ośrodkiem edukacji ekologicznej ZHP Perkoz, gdzie Ewa
Rumińska poprowadziła cykl zajęć na temat ptaków dzikich i ośrodków rehabilitacji
zwierząt.
Na temat działalności Fundacji Albatros ukazało się szereg artykułów w lokalnej i
ogólnopolskiej prasie, m. in. Gazecie Dywickiej, Głosie EKO, Gazecie Olsztyńskiej, Gazecie
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Wyborczej, Poradniku NAJ, „Przyjaciółka” oraz audycji w stacjach radiowych: Radiu
Olsztyn, Radiu Planeta i telewizyjnych: TVP Olsztyn, Polsat, TVN24, TeleTop

4) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja Albatros w 2010 roku nie prowadziła działalności gospodarczej

5) INFORMACJE

O

WYSOKOŚCI

UZYSKANYCH

PRZYCHODÓW,

Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ
Przychody z działalności statutowej

Składki określone statutem

137.095,79

‐
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137.095,79
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
Wojewódzki Fundusz 2.498,66
Refundacja projektu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Zwrot dotacji

Gmina Dywity

‐199,99

Projekt „Ptasi Ambulans”

Urząd Marszałkowski

21.250

Darowizny

Projekt „Zielone laboratorium”

Projekt
„Dofinansowanie
organizacji pozarządowych”

3.596,17

Narodowy
Fundusz
instytucjonalne Ochrony Środowiska i 26.597,36
Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i 7.000
Projekt „Serwis internetowy sieci Ośrodków Gospodarki Wodnej
Rehabilitacji Zwierząt Dzikich
Darowizny
6.832

Projekt „Wzmocnienie
Albatros”

potencjału

Narodowy
Fundusz
Fundacji Ochrony Środowiska i 10.027,84
Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i 4.878,10
Projekt ”Dofinansowanie działalności Ośrodka Gospodarki Wodnej
Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”
Wpłaty 1 %
1.565.95

Projekt „ Sieć Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt
Dzikich”

Darowizny

Projekt „ Utrzymanie pacjentów sieci ośrodków Urząd Marszałkowski
rehabilitacji ptaków dzikich”
Wpłaty 1 %

41.192,15

10.000
1.497,32
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Darowizny

360,23

Projekt „Organizacja warsztatu i seminarium”
0

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

6) INFORMACJE O SPOSOBIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
1%

PODATKU

DOCHODOWEGO

ZRYCZAŁTOWANEGO

PODATKU

OD

OSÓB

FIZYCZNYCH,

DOCHODOWEGO

OD

TAKŻE

NIEKTÓRYCH

PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
Na mocy uchwały Zarządu Fundacji Albatros z dnia 01.07.2010 środki pozyskane
z powyższego źródła zostały przeznaczone na utrzymanie i leczenie pacjentów
Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie oraz obsługę Ptasiego
Pogotowia. Ogółem środków w 2010 roku 3063,27 zł.
7)

INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH, W SZCZEGÓLNOŚCI NA:
a)

kampanię informacyjną/reklamową związaną z pozyskiwaniem środków

pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
utrzymanie domeny www.na‐tropie.pl – opłata w wys. 128,10 zł
b)

prowadzenie działalności pożytku publicznego z podziałem na działalność

odpłatną i nieodpłatną
całość prowadzonej w 2010 roku przez Fundację Albatros działalności mieściła
się w zakresie nieodpłatnej działalności statutowej

Koszty realizacji
publicznego

działalności

Świadczenia pieniężne

statutowej

nieodpłatnej

pożytku

162.839,95
X
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Projekt „Ptasi Ambulans”

21.988,21

Projekt „Dofinansowanie instytucjonalne organizacji pozarządowych 33.278,88
2010”
16.832,00
Projekt „Serwis internetowy sieci Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich”
10.027,84
Projekt „Wzmocnienie potencjału Fundacji Albatros”
Projekt „Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków
Dzikich w Bukwałdzie”

10.735,37

41.192,15
Projekt „ Sieć Ośrodków Rehabilitacji Ptaków Dzikich”
Projekt „Zielone laboratorium”
Wolontariat dla Albatrosa

8.239,87
390,98

11.497,32
Projekt „Utrzymanie pacjentów sieci ośrodków rehabilitacji ptaków
dzikich””
Projekt „Organizacja warsztatu i seminarium”
8.657,33

c) koszty administracyjne organizacji w 2010 roku wyniosły 3.091,21 zł

8)

INFORMACJE O KORZYSTANIU Z UPRAWNIENIA DO:
a)

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od

nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat
sądowych,
Fundacja korzystała ze zwolnienia od opłaty skarbowej za decyzję o warunkach
zabudowy dotyczącą roślinnej oczyszczalni ścieków oraz opłat za wydanie
zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska i w
podatkach.
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b)

nieodpłatnego informowania w jednostkach publicznej radiofonii i

telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego – w 2010 r. fundacja
nie korzystała
c)

nabywania na szczególnych zasadach prawa użytkowania nieruchomości –

w 2010 r. fundacja nie korzystała
9) DANE O:
a)

liczbie osób zatrudnionych w organizacji, na podstawie umów o pracę
z podziałem według zajmowanych stanowisk,

Wyszczególnienie

Wynagrodzenie
brutto miesięczne

Zatrudnie
nie w roku
etatach

1

koordynator projektów

2125

1/1

2.

księgowość – administracja

546

1/4

1.

prac. administracyjno‐biurowy

910

1/2

2.

specjalista ds. danych

910

1/2

3.

Asystent koordynatora projektów

659

1/2

b) liczbie wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji oraz
liczbie osób odbywających służbę zastępczą w organizacji
trzech wolontariuszy na okres dłuższy niż 30 dni, 15 wolontariuszy w
ramach dwóch jednodniowych akcji woluntarystycznych.
c) łącznej kwocie wynagrodzeń brutto za pracę wypłaconych pracownikom
przez organizację z podziałem na wynagrodzenia zasadnicze, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości wynagrodzeń osób
zatrudnionych przy działalności pożytku publicznego w tym działalności
odpłatnej
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W 2010 roku Fundacja Albatros zatrudniała pięć osób na umowę o pracę ‐
ogółem 2,75 etatu w ramach działań związanych z działalnością nieodpłatną
pożytku publicznego
Wartość wypłaconych świadczeń łącznie z ZUS‐em od umów o pracę wynosi
49.102,27 złotych – wyłącznie pensje zasadnicze.
d) łącznej kwocie wynagrodzeń brutto wypłaconych osobom fizycznym
przez organizację z tytułu umów cywilnych
od umów zleceń i umów o dzieło 6.354,21 złotych dla 10 zatrudnionych osób
e) Członkowie Władz Fundacji Albatros nie pobierają wynagrodzenia
za pracę w tych organach.
f) Fundacja nie udzielała w okresie sprawozdawczym żadnych pożyczek.
g) Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego
10) informacje o działalności zleconej organizacji przez

organy administracji

samorządowej i rządowej (usługi, publiczne zadania zlecone i zamówienia
publiczne);
Fundacja Albatros w 2010 r. podpisała i zrealizowała następujące umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego:
‐ Zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie
na sezon zimowy 2010/2011 – umowa z Gminą Dywity
‐ Utrzymanie pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków w Bukwałdzie – umowa z
Samorządem Województwa Warmińsko‐Mazurskiego
‐ Ptasi Ambulans 4 ‐ umowa z Samorządem Województwa Warmińsko‐Mazurskiego
11) Fundacja nie posiada udziałów w żadnych spółkach.
W załączeniu kopie uchwał władz Fundacji Albatros podjęte w 2010 roku:
1. Uchwała Rady Fundacji Albatros z dnia 12.01.2010 w sprawie przyjęcia zmian w
statucie wraz z protokołem zmian
2. Uchwała nr 2/2010 Rady Fundacji Albatros z dnia 30 czerwca 2010 o
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2009 (1.01 –
31.12 2009)

