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Celem Fundacji jest:  
1) Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
2) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie jej oraz rozwoju 
świadomości obywatelskiej i kulturowej.  
3) Wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu i jej promocja.  
4) Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu.  
5) Aktywizacja środowisk na rzecz rozwoju kulturalnego oraz kultywowania tradycji. 
6) Działanie na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.  
7) Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.  
8) Propagowanie idei wolontariatu oraz wspieranie i inicjowanie działań na rzecz 
rozwoju osobistego wolontariuszy oraz jakości świadczonych przez nich usług.  
9) Wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i naukowych.  
10) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa i ochrony 
ludności.  
11) Integrowanie osób pracujących dla dobra publicznego oraz wspieranie procesu 
wymiany dobrych praktyk.  
12) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy pomiędzy 
osobami i instytucjami zainteresowanymi.  
13) Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, oświatowej i naukowej oraz 
poszerzenia dostępu do niej.  
14) Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.  
15) Organizowanie aktywnego, konstruktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.  
16) Działalność profilaktyczna związana z uzależnieniami, patologiami społecznymi, 
wykluczeniem oraz na rzecz równouprawnienia.  
17) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji pomocy społecznej oraz 
podejmowanie działań na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych marginalizacją  
i wykluczeniem społecznym, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  
18) Działanie na rzecz poszerzenia obszaru aktywności obywatelskiej w kraju i za 
granicą.  
19) Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji i programów rynku pracy oraz 
podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.  
20) Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej.  
21) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.  
22) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami.  
23) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej za granicą.  
24) Popularyzacja wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa.  
25) Promocja i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych  
w Internecie.  
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ruchu turystycznego w kilku językach osobiście, telefonicznie, mailowo, online; 
zapewnienie materiałów o regionie, w ramach działalności odpłatnej sprzedaż 
lokalnego rękodzieła, wytworów lokalnych twórców, pamiątek z Gołdapi, map, książek  
i publikacji. Umowa 1/OPR.526.11/2018 z 26-01-2018 r. zawarta pomiędzy fundacją,  
a Gminą Gołdap. Kwota wsparcia finansowego 160 000,00 zł. 

Promocja powiatu poprzez wydanie ulotki „Atrakcje powiatu gołdapskiego”. Zadanie 
polegało na wykonaniu ulotki promującej atrakcje powiatu gołdapskiego w kontekście 
krajoznawczym, turystycznym. Pośrednio zadanie spowodowało zwiększenie bazy 
zdjęć wykorzystywanych do promocji regionu Gołdap, gdyż zakupiono je do stworzenia 
ulotki zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego. Ulotka mimo zakończenia zadania 
nadal jest dodrukowywana. Umowa PiR 14/2018 z 26-02-2018 r. pomiędzy fundacją,  
a Zarządem Powiatu Gołdapskiego. Kwota wsparcia 1 000,00 zł. 

 

W 2018 roku Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap uruchomiła przedsiębiorstwo 
społeczne. Dzięki dotacji na zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach 
społecznych w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” 
otrzymaliśmy dotację oraz wsparcie pomostowe na integrację społeczną i zawodową 
osób pozostających poza rynkiem pracy. W ramach PS prowadzona jest działalność 
gospodarcza. W ramach projektu fundacja otrzymała wsparcie opiekuna biznesowego. 
Projekt przyczynił się do spadku bezrobocia. Jednocześnie decyzją organu 
wykonawczego fundacji zysk z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 
społecznego został przeznaczony na realizację celów statutowych i reintegrację 
społeczną; stanowił także wkłady własne w zadania zlecone oraz pozostałe realizacje 
statutowe.  Umowy związane z przedsiębiorstwem społecznym o skutkach 
finansowych: 

• Umowa o przyznanie dotacji 2/NPD/WD/2018 z 29-03-2018 pomiędzy fundacją, 
a Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Kwota dotacji: 
48 000,00 zł. 

• Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 2NPS/WP/2018  
z 11-04-2018 pomiędzy fundacją, a Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw. 
Wartość wsparcia: 22 200,00 zł. 

• Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 2NPS/WP/2018  
z 11-04-2018 pomiędzy fundacją, a Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych. Wartość godzin wsparcia doradczego: 14 000,00 zł. 

• Umowa o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego 7/NPS/PWP/2018  
z 05-10-2018 pomiędzy fundacją, a Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw. 
Wartość wsparcia: 15 000,00 zł. 
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wpłynęła na konto pomocnicze w ramach akcji 1% została przekazana na Fundusz 
Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. W latach poprzednich środki pozyskiwane 
z akcji 1% stanowiły wkład własny w realizację zadań zleconych z zakresu pomocy 
materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych. Z racji uruchomienia 
przedsiębiorstwa społecznego możliwe było wygenerowanie wkładu własnego  
w zadania zlecone z zakresu Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego – środki 
pochodziły z nadwyżki bilansowej działalności gospodarczej, stanowiąc wkład własny. 
W tym celu zmianie poddano Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap dostosowując 
do obowiązujących przepisów, pozostawiając wszelkie cele. 

 

W punkcie 2. niniejszego sprawozdania opisano działania zgodne z celami fundacji, 
jakie realizowano w roku 2018. Wynikały one z poniższych umów: 

• Umowa 2/OPR.526.11/2018 z 26-01-2018 r. zawarta pomiędzy fundacją,  
a Gminą Gołdap. Kwota wsparcia finansowego 4 000,00 zł. Zadanie dotyczyło 
organizacji konkursu fotograficznego. 

• Umowa 3/OPR.526.11/2018 z 26-01-2018 r. zawarta pomiędzy fundacją,  
a Gminą Gołdap. Kwota wsparcia finansowego 15 000,00 zł. Zadanie dotyczyło pomocy 
materialnej uczniom gminy Gołdap 

• Umowa 1/OPR.526.11/2018 z 26-01-2018 r. zawarta pomiędzy fundacją,  
a Gminą Gołdap. Kwota wsparcia finansowego 160 000,00 zł. Zadanie dotyczyło 
prowadzenia centrum informacji turystycznej. 

• Umowa PiR 14/2018 z 26-02-2018 r. pomiędzy fundacją, a Zarządem Powiatu 
Gołdapskiego. Kwota wsparcia 1 000,00 zł. Zadanie dotyczyło zaprojektowania  
i wykonania ulotki promującej turystyczne aspekty powiatu gołdapskiego. 

• Umowa o przyznanie dotacji 2/NPD/WD/2018 z 29-03-2018 pomiędzy fundacją, 
a Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Kwota dotacji: 
48 000,00 zł. Dotacja na wsparcie nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych. 

• Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 2NPS/WP/2018  
z 11-04-2018 pomiędzy fundacją, a Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw. 
Wartość wsparcia: 22 200,00 zł. 

• Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 2NPS/WP/2018  
z 11-04-2018 pomiędzy fundacją, a Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych. Wartość godzin wsparcia doradczego: 14 000,00 zł. 

• Umowa o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego 7/NPS/PWP/2018  
z 05-10-2018 pomiędzy fundacją, a Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw. 
Wartość wsparcia: 15 000,00 zł. 
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realizowanego w 2017 roku. Uwag nie stwierdzono, zadanie zrealizowano zgodnie  
z ofertą oraz warunkami umowy. 
 
Kontrola z 08-10-2018 przeprowadzona przez Urząd Miejski w Gołdapi. Kontrolą 
objęto realizację zadania publicznego pn. „Rozwój turystyki poprzez prowadzenie 
Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi” realizowanego w 2017 roku. Uwag nie 
stwierdzono, zadanie zrealizowano zgodnie z ofertą oraz warunkami umowy. 
 
W fundacji prowadzone były kontrole doraźne innych instytucji – uwag nie 
stwierdzono. 

 

 

 

Piotr Wasilewski 
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap 

………………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

Miejscowość, data:  

GOŁDAP, 27-03-2019        

 

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


