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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  

FUNDACJI ROZWOJU ZIEMI OLECKIEJ ZA 2009 r. 
 

1. Nazwa: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej 

2. Siedziba i adres: 19-400 Olecko, ul. Plac Wolności 2 

3. Data wpisu do KRS i nr w rejestrze: 18.06.2004r., Nr 0000210279 

4. Dane dotyczące członków organów Fundacji 

 

Zarząd   Fundacji : 
- Andrzej Wojczulewicz – Prezes  
- Marian Prusko – Wiceprezes  
- Grzegorz Makarewicz – Wiceprezes  

 
Rada  Fundacji: 
- Wacław Olszewski –  Przewodniczący  Rady   Fundacji, 
- Helena Żukowska –  Wiceprzewodnicząca  Rady   Fundacji, 
- Jan Łuza –  Sekretarz   Rady  Fundacji, 
- Stanisław  Lucjan  Ramotowski–  Członek  Rady  Fundacji, 
- Wojciech Kot –  Członek  Rady  Fundacji, 
-  Janina  Trus  –  Członek  Rady  Fundacji, 
-  Marcin  Marchewka – Członek  Rady  Fundacji. 
 
Fundacja jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 
2.28/00071/2006.  

 
5. Cele statutowe 
 

Celem Fundacji jest: 
 

1) kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie: 
a) rozwoju przedsiębiorczości, 
b) edukacji, kultury, sportu, turystyki, 
c) ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego regionu, 
d) ochrony zdrowia, 
e) ochrony środowiska, 
f)   porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 
g) ograniczania negatywnych skutków bezrobocia, 
h) rozwoju technologii informatycznej, 

2) integracja i wspieranie środowisk lokalnych, 
3) wspieranie dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych, 
4) wspieranie podmiotów gospodarczych ukierunkowanych na: 

a) tworzenie nowych miejsc pracy, 
b) wprowadzenie menadżerskiego modelu zarządzania oraz nowoczesnej organizacji 

pracy, 
c) realizację produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii materiałowo- i 

energooszczędnych, 
d) ochronę środowiska naturalnego, 
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5) inspirowanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i organizacjami 
pozarządowymi w regionie a innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, 

6) prowadzenie lokalnych konkursów grantowych. 
 

 
6. Opis działalności prowadzonej w 2009 r. 
 
Styczeń 
Kontynuacja realizacji  projektów: 

1. „Nowy zawód – nowa praca” – (czas realizacji  01.11.2008 r. – 31.08.2009 r.). Celem 
projektu było zwiększenie w powiecie Oleckiem liczby rolników i domowników 
posiadających kwalifikacje i umiejętności dostosowane do potrzeb rynku pracy.  
Kwota dofinansowania projektu wyniosła – 353.560,00zł. 
W ramach szkoleń beneficjenci zdobyli następujące zawody: 

 Operator koparko-ładowarki –  15 osób, 
 Kierowca kat. C i  C+E  – 10 osób, 
 Stolarz z obsługą wózków widłowych – 12 osób. 

 
2. „Zawód marzeń w zasięgu ręki” - (czas realizacji 01.08.2008 r. - 30.11.2009 r.). Celem 
projektu było dostosowanie kwalifikacji osób pracujących z powiatu oleckiego do potrzeb 
branż przemysłowych kluczowych dla rozwoju gospodarki lokalnej. 
Kwota dofinansowania projektu wyniosła – 460.000,00zł. 
W ramach szkoleń beneficjenci zdobyli następujące zawody: 

 Kierowca kat. C i  C+E  – 20 osób, 
 Operator maszyn stolarskich – 20 osób, 
 Operator wózków widłowych – 20 osób. 

 
Czerwiec 

1. „Świat organizacji pozarządowych w EGO”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału 
organizacji pozarządowych. 
Kwota dofinansowania projektu: 104.103,00 zł. 
W ramach projektu przeszkolono: 

 20 osób z zakresu przygotowywania małych projektów LSR; 
 40 osób z prowadzenia organizacji, komunikacji i dialogu społecznego oraz 

pozyskiwania środków na rozwój organizacji. 
Projekt realizowanych jest na terenie 3 powiatów: Ełk, Gołdap, Olecko.  
 
 Sierpień 
1. „Więcej wiem – więcej mogę” – (czas realizacji 01.08.2009 – 31.12.2009 r.). Celem 
projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 10 osób zamieszkujących wieś 
Markowskie i Wojnasy w terminie do końca listopada 2009 r. 
Kwota dofinansowania projektu: 49.945,00 zł. 
Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach psychologicznych, warsztatach aktywnego 
poszukiwania pracy i szkoleniu z zakresu obsługi komputera.  
2. „Bądźmy aktywni” – (czas realizacji 01.08.2009 – 31.12.2009 r.). Celem projektu było 
podniesienie zdolności do zatrudnienia 10 osób zamieszkujących wieś Mazury, Borki              
i Rogojny w terminie do końca listopada 2009 r. 
Kwota dofinansowania projektu: 49.895,00 zł. 
Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach psychologicznych, warsztatach aktywnego 
poszukiwania pracy i szkoleniu z zakresu obsługi komputera.  
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Wrzesień  
1. „Wykwalifikowany kierowca” – (czas realizacji 01.09.2009 – 30.07.2010 r.). Celem 
projektu jest podniesienie kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia poza 
rolnictwem 20 osób odchodzących z rolnictwa z powiatu oleckiego i gołdapskiego do końca 
lipca 2010 r. 
Kwota dofinansowania projektu: 384.216,00 zł. 
Szkolnych jest 20 osób na prawo jazdy kat. C, C+E.  

 
Grudzień 

1. „Więcej możliwości” – (czas realizacji 01.12.2009 – 31.03.2011 r.). Celem projektu jest 
uzyskanie lub podniesienie do marca 2011 r. przez 65 rolników i domowników z powiatów 
oleckiego i gołdapskiego kwalifikacji i umiejętności umożliwiających podjęcie zatrudnienia 
poza sektorem rolniczym. 
Kwota dofinansowania projektu: 871.620,00 zł. 
W ramach szkoleń beneficjenci zdobyli następujące zawody: 

 Opiekun osób z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych – 10 osób; 
 Spawanie metodą MAG i TIG – 15 osób; 
 Operator koparko-ładowarki oraz urządzeń udarowych – 20 osób; 
 Operator walca drogowego – 20 osób. 

 
 

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla osób bezrobotnych zamierzających 
rozpocząć własną działalność gospodarczą. 
Szkolenie z zakresu „Małej przedsiębiorczości” – przeszkolono 145 osób za łączną kwotę 
189.800,00 zł. 
 
W miejscowościach Świętajno i Kowale Oleckie zorganizowano „Alarm przeciwpożarowy 
dla przedszkoli”. W ramach tej akcji zakupiono zabawki dla przedszkolaków. 

 
W 2009 r. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej przekazała w użytkowanie: 
 Świetlicy wiejskiej w Borawskich – 4 komputery 
 Dla Domu Kultury w Kowalach Oleckich – 2 komputery 
 Świetlicy wiejskiej w Markowskich – biurko, szafę aktową, fotel obrotowy 
 Stowarzyszeniu Rozwoju Regionu Puszczy Boreckiej – 2 komputery przenośne 
 Warsztatowi Terapii Zajęciowej – skaner 
 Regionalnemu Towarzystwu Oświatowo-Kulturalnemu Wspólnota Wiejska w Kijewie 

– urządzenie wielofunkcyjne 
 Stowarzyszeniu „Monety” – komputer przenośny 

 
Użyczono konta Nieformalnej Grupie Młodzieżowej, projekt „Światełka w tunelu” – wartość 
projektu 7.000 zł. 

 
 
 
        PREZES ZARZĄDU 
       Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej 
        Andrzej Wojczulewicz 

 
Sporządziła: Małgorzata Jasińska 

 


