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1) Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty
elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
i numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków
zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych
fundacji.
a) Ogólnopolska Fundacja NaszeZoo.pl
b) ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań
c) fundacja@naszezoo.pl
d) KRS: 0000588561 (data rejestracji 01.12.2015)
e) NIP: 6972319399
f) REGON: 363115271
g) Członkowie zarządu: Michalina Zabłocka – Prezes Zarządu
h) Cele statutowe fundacji:
1. Propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt domowych i wolno żyjących oraz
przeciwdziałanie stosowaniu wobec zwierząt przemocy w jakichkolwiek jej przejawach,
w tym wszelkim formom stosowania okrucieństwa i bestialstwa fizycznego
i psychicznego.
2. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym.
3. Wspieranie i systematyczna współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność na
rzecz zwierząt uznawanych za chore, bezdomne, pokrzywdzone, agresywne lub z uwagi
na rasę niebezpieczne.
4. Wspieranie działań na rzecz regulacji populacji, w tym propagowanie antykoncepcji,
realizowanie programu sterylizacji i kastracji, a także identyfikacji zwierząt oraz
przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt.
5. Upowszechnianie idei ochrony środowiska, a zwłaszcza ochrony świata zwierząt.
6. Rozbudzanie empatii i szacunku dla innych istot, przywracanie ludziom naturalnej
potrzeby bliskości ze zwierzętami, działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa
zrozumienia dla zwierząt.
7. Prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt oraz innych placówek świadczących
pomoc bezdomnym zwierzętom.
8. Promowanie i wspieranie inicjatyw, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom
uznawanym za chore, bezdomne, pokrzywdzone i agresywne lub z uwagi na rasę
niebezpieczne.

9. Wspieranie terapii zwierząt znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności
w związku z odniesionymi przez nie urazami powstałymi w okresie użytkowania ich
przez człowieka lub zagrożonymi niewłaściwym traktowaniem i użytkowaniem przez
człowieka.
10. Popularyzacja humanitarnego wolontariatu oraz działań i postaw proekologicznych.
11. Wspieranie i stwarzanie wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków
życia z zachowaniem ich naturalnych instynktów.
12. Propagowanie wiedzy na temat zwierząt domowych i wolno żyjących z zakresu ich
prawidłowej hodowli i sposobów odżywiania.
13. Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie regulacji prawnych z zakresu
ochrony środowiska oraz praw zwierząt.
14. Propagowanie praw zabraniających wiwisekcji.
15. Współdziałanie

z

organami

państwowymi,

samorządowymi,

podmiotami

i organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym
organizacjami charytatywnymi, Policją oraz jednostkami Straży Miejskiej.
16. Edukacja dotycząca prawnych aspektów ochrony zwierząt, a w tym:
•

propagowanie i prowadzenie różnych form terapii z udziałem zwierząt, w tym
prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych, a także działania resocjalizacyjne,

•

kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem, a zwierzęciem,

•

szeroko rozumiana działalność edukacyjna, m.in. prowadzenie zajęć edukacyjnych
i pokazów w placówkach oświatowych i innych, mających na celu naukę obcowania
ze zwierzętami, edukację w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz
integrację,

•

prowadzenie kampanii promocyjnych i szkoleniowych.

17. Edukację dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu wiedzy ogólnej o zwierzętach
domowych.
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Pomoc finansową lub rzeczową dla właścicieli zwierząt domowych i opiekunów
zwierząt bezdomnych albo wymagających specjalnej opieki, szczególnie w zakresie ich
dożywiania, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, znajdujących się:
▪

w domach tymczasowych, prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji lub osoby
wskazane przez Fundację,

▪

we wskazanych przez Fundację schroniskach, hotelach dla zwierząt, szpitalach
i klinikach weterynaryjnych.

2. Prowadzenie oraz wspomaganie akcji adopcyjnych, poprzez:
▪

rekrutację i szkolenie wolontariuszy,

▪

pomoc w znajdowaniu i selekcji przyszłych właścicieli,

▪

kontrole przedadopcyjne i poadopcyjne warunków bytowania zwierząt,

▪

pomoc w aklimatyzacji oraz prowadzeniu zwierzęcia adopcyjnego,

▪

współpracę ze szkoleniowcami oraz behawiorystami zwierzęcymi.

3. Współpracę oraz wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom
bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym.
4. Czynny udział w rozwiązywaniu problemu populacji zwierząt niechcianych, poprzez:
▪

prowadzenie działań edukacyjnych na temat przyczyn i skutków bezdomności
zwierząt,

▪

propagowanie i finansowanie sterylizacji bezdomnych psów i kotów, jako jedynego,
bezpiecznego i skutecznego środka zapobiegania bezdomności,

▪

zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji – pozyskiwanie,
rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych,

▪

organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu
społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach
rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji
i kastracji,

▪

współpracę

z

instytucjami

państwowymi,

samorządowymi,

organizacjami

pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy
zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami (w tym
również zagranicznymi i międzynarodowymi), współpraca z którymi może
przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji,
▪

udzielanie wsparcia (merytorycznego i finansowego) placówkom i osobom
fizycznym niosącym charytatywną pomoc zwierzętom bezdomnym,

▪

zwalczanie przejawów znęcania się na zwierzętami w szczególności poprzez:
➢ podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt,
➢ odbieranie zwierząt właścicielom lub opiekunom, celem zapewnienia im
odpowiednich warunków bytowania,
➢ składanie zawiadomień o popełnianych wykroczeniach lub przestępstwach do
organów ścigania oraz innych uprawnionych instytucji,
➢ występowanie przed sądami, organami administracyjnymi oraz innymi

instytucjami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt,
➢ ujawnianie oraz pomoc prawną w zakresie likwidacji miejsc niekontrolowanego
lub niehumanitarnego rozmnażania zwierząt,
➢ współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu
i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,
➢ pro zwierzęcy lobbing,
▪

zakładanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, w których naczelną
zasadą postępowania jest dobro zwierząt (leczenie, przygotowywanie do
towarzyszenia człowiekowi i adopcja lub przygotowanie do życia na swobodzie
– w przypadku kotów miejskich, wolno żyjących),

▪

zakładanie ośrodków adopcyjnych dla zwierząt, a także tworzenie i realizacja planu
współpracy tychże ośrodków z placówkami oświatowo-wychowawczymi,

▪

zakładanie i prowadzenie hoteli dla zwierząt,

▪

zakładanie i prowadzenie domów tymczasowych – miejsc czasowego pobytu
zwierząt bezdomnych,

▪

zakładanie i prowadzenie hospicjów oraz tzw. szpitalików dla zwierząt, w których
przetrzymywane będą zwierzęta chore, wymagające stałej opieki weterynaryjnej,
bądź będące po zabiegach np. kastracji, sterylizacji i innych,

▪

zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji i szkolenia zwierząt,

▪

podejmowanie działań zmierzających do organizacji schronisk dla zwierząt we
współpracy z organami samorządu terytorialnego,

▪

prowadzenie inspektoratu ds. ochrony zwierząt,

▪

organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych wspomagających schroniska
dla zwierząt i organizacje zajmujące się statutowo ochroną zwierząt oraz karmicieli
i opiekunów bezdomnych zwierząt,

▪

sprzedaż przedmiotów darowizny (zgodnie z decyzją darczyńcy), sprzedaż
rękodzieła wolontariuszy, sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację,

▪

organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i badań
prowadzących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt,

▪

realizację programów łączących pomoc potrzebującym zwierzętom z pomocą
grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem (np. podopiecznym Domu Dziecka,
Domu Opieki Społecznej, Zakładu Karnego i innym),

▪

prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zdrowych zwierząt dla dzieci
i dorosłych, a także prowadzenie terapii z udziałem zwierząt, mających na celu
pomoc osobom niepełnosprawnym i rehabilitację tych osób,

▪

organizowanie i wspieranie działań wolontariatu, w tym również organizowanie
szkoleń dla wolontariuszy,

▪

uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach
i konferencjach, podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji,

▪

organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,

▪

animację wydarzeń kulturalnych i edukację poprzez sztukę: organizowanie
konkursów, wystaw, imprez i tworzenie różnych form sztuki, a także organizowanie
imprez masowych z udziałem zwierząt, jak szkolenia, pokazy, zawody sportowe,

▪

prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności tworzenie i rozprowadzanie
wydawnictw papierowych i elektronicznych w zakresie materiałów szkoleniowych,
biuletynów, czasopism i innych wydawnictw służących celom statutowym,

▪

inicjowanie i popieranie prac naukowych dotyczących ochrony zwierząt i ochrony
środowiska naturalnego,

▪

organizowanie

kampanii

tematycznych,

informacyjnej,

edukacyjnej,

oświatowej

przeprowadzanych
i

wychowawczej

w

oraz

sferach:
kulturalnej

i interwencyjnej,
▪

prowadzenie własnego ośrodka informacji i doradztwa,

▪

organizowanie internetowych stron, baz danych i list dyskusyjnych w Internecie,

▪

przekazywanie informacji mediom i poprzez media (prasa, radio, telewizja, Internet)
w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane z celami Fundacji
i inne dla niej istotne,

▪

promocję i reklamę działań, związanych z celami Fundacji,

▪

organizowanie stoisk na targach, festiwalach i innych imprezach publicznych,

▪

organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, zgodnych
z obowiązującym prawem,

▪

redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym
organom państwowym, organizacjom i firmom,

▪

przekazywanie treści zgodnych ze Statutem w ramach reklamy zewnętrznej
i wewnętrznej,

▪

zbieranie i organizowanie w postaci archiwum materiałów dotyczących ochrony
zwierząt i ekologii (książki, czasopisma, zdjęcia, wycinki prasowe, prace
artystyczne,

filmy

video,

nagrania,

wydawnictwa

elektroniczne

i

inne)

i udostępnianie ich zainteresowanym,
▪

współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami,
przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju

i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji,
▪

współpracę z Policją i Strażą Miejską,

▪

pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej oraz Urzędów Miast i Gmin,

▪

inne działania, zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

Fundacja realizowała swoje cele statutowe w roku 2015 poprzez:
Rozpoczęcie programu pomocy kotom wolno żyjącym – postawienie 5 Kocich Chat
Domowe koty, których opiekunowie zapewniają im pożywienie i opiekę weterynarza,
dożywają nawet 20 lat, niestety te żyjące na ulicach, ze względu na trudny dostęp do pokarmu
i braku ciepłego schronienia w mroźne dni, żyją średnio tylko osiem lat. Postanowiliśmy temu
zaradzić: w porozumieniu z radami osiedli i spółdzielniami mieszkaniowymi w wybranych
miastach postawiliśmy „Kocie Chaty” – solidne i estetycznie wykonane domki, które służyć będą
zwierzakom przez wiele sezonów. W każdym z nich przewidziane było miejsce dla sześciu kotów.
Czworonogi otoczyliśmy także długofalową opieką, pomagając zapewnić im niezbędne leczenie
i przeprowadzić sterylizację, by nie dopuścić do niekontrolowanego wzrostu ich populacji. Poprzez
prowadzoną przez nas platformę dlaSchroniska.pl zbieramy dla nich karmę oraz niezbędne
akcesoria. Oficjalnym partnerem akcji została marka Vitapol, a my rozpoczęliśmy w ten sposób
długotrwały program ochrony zwierząt, który na szerszą skalę będzie kontynuowany w kolejnych
latach działania fundacji.
Projekt ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem opiekunów zwierząt, a także mediów,
dzięki czemu nie mieliśmy wątpliwości, iż jest to temat warty uwagi. Oprócz bezpośredniego
wsparcia karmicieli zwierząt poprzez sfinansowanie zakupu kocich budek zwróciliśmy także
szczególną uwagę na szeroko pojętą edukację mieszkańców. Współpracę nawiązaliśmy tylko z tymi
karmicielami, którzy świadomie podchodzą do opieki nad zwierzętami i w sposób odpowiedzialny
zajmują się czworonogami. Zależało nam na wsparciu tych stad, które są kontrolowane pod
względem zdrowia, ale także wykastrowane, ograniczając w ten sposób rosnącą populację
i szerzenie bezdomności. Współpracujące z nami przy tym projekcie osoby wielokrotnie
dziękowały nam za zaangażowanie oraz otrzymaną pomoc.
Jako fundacja w całości zajęliśmy się przygotowaniem szablonu Kocich Chat, jego wyceną,
znalezieniem odpowiedniego wykonawcy, a także zebraniem środków na sfinansowanie projektu.
Zbudowaliśmy schronienia, skoordynowaliśmy ich transport oraz jesteśmy w stałym kontakcie
karmicielami stad, które w większości przypadków już pierwszego dnia zasiedliły Kocie Chaty.

Przejęcie

opieki

nad

projektem

dlaSchroniska.pl:

współpraca

z

47

schroniskami

i organizacjami pro zwierzęcymi.
Obecnie w Polsce w schroniskach znajduje się około 180 000 psów i kotów. Około 80 000
z nich zostanie adoptowanych, jednak reszta będzie potrzebowała naszego wsparcia. Właśnie po to
powstała inicjatywa dlaSchroniska.pl – by pomóc przepełnionym schroniskom opiekować się
zwierzętami. Od momentu powstania fundacji rozpoczęliśmy koordynację projektu, który wspiera
łącznie 47 organizacji w całej Polsce.
Na platformie dlaSchroniska.pl każdy, kto chce pomóc bezdomnym psom i kotom, może
w szybki i prosty sposób zakupić dla nich niezbędne produkty, a każde schronisko, które podjęło
współpracę w ramach akcji, raz w miesiącu otrzymuje przesyłkę kurierską z wszystkimi
zakupionymi przez internautów artykułami. Do projektu może dołączyć każde schronisko, fundacja,
stowarzyszenie czy towarzystwo, którego celem jest ochrona zwierząt i działalność na ich rzecz.
Wszystkie potrzebujące zwierzaki są tutaj mile widziane. Jeśli chodzi o Darczyńców: udział w akcji
może wziąć każdy, bez względu na płeć, wiek czy miejsce zamieszkania. Platforma
dlaSchroniska.pl jest przyjazna wszystkim dobrym duszom, które chcą wesprzeć bezdomne
zwierzaki.
Cały proces przekazywania wsparcia jest niezwykle prosty: internauta wskazuje zwierzaka,
któremu pomoże, a następnie wybiera dla niego produkty z przygotowanej na profilu listy. Dodaje
karmę, piłeczkę lub legowisko do wirtualnego koszyka, a następnie przechodzi do płatności,
wybiera formę zapłaty oraz opłaca złożone zamówienie, jak w sklepie internetowym. Darczyńcy
zajmuje to zaledwie parę minut, a wskazany przez niego czworonóg otrzymuje coś, co sprawia, że
czuje się kochany.
Bardzo ważne jest to, iż wszystkie produkty, które widnieją na liście zapotrzebowania
zwierzaka, są wybierane przez jego opiekuna: wolontariusza mającego z nim najlepszy kontakt.
Dzięki temu mamy pewność, że kupiona karma będzie odpowiednia dla diety zwierzaka, a piłeczka
mu się spodoba. Zapotrzebowanie różni się u niektórych zwierzaków właśnie dlatego, że mają one
inny tryb życia i upodobania: jedne w wyniku chorób muszą dostawać karmę specjalistyczną,
potrzebują dodatkowych witamin lub zabawek, które umilą im czas spędzony w schronisku, a dla
innych niezbędne jest ciepłe legowisko lub klatka kennelowa.
dlaSchroniska.pl to przedsięwzięcie długofalowe, które trwa cały rok, dzięki czemu
współpracujące z nami placówki każdego miesiąca otrzymują paczki z niezbędnymi produktami.
Systematycznie organizujemy dodatkowe akcje specjalne w ramach projektu, podczas których
zbieramy, np. środki biobójcze, preparaty pielęgnacyjne, karmę czy smycze. Stosujemy przy tym
akcje edukacyjne, nawiązując kontakt z mediami, które pomagają nam w nagłośnieniu sprawy.
Ogromną zaletą projektu jest to, że udaje nam się za jego pomocą przekazać placówkom artykuły,

które są niezbędne, ale często ich brakuje. Schronisko jest wyjątkowym miejsce, ale dla zwierząt
w nich przebywających tylko przejściowym: trafiają tu zwierzaki w różnym wieku i często
z problemami zdrowotnymi. Aby przygotować je do adopcji i znalezienia nowego opiekuna,
przechodzą metamorfozę – do tego potrzebna jest nie tylko wysokiej jakości karma, która
wspomoże leczenie, ale także szampony i akcesoria pielęgnacyjne, dzięki czemu psiak nabierze
pięknego wyglądu. W procesie socjalizacji niezwykle ważne są także akcesoria, jak: smycze
i obroże, dzięki którym psiak uczy się prawidłowego chodzenia na spacerze, zabawki
rozładowujące stres czy legowiska dla staruszków, które nie mogą spać na zimnej powierzchni.
Właśnie takie produkty zbieramy za pomocą platformy dlaSchroniska.pl i wysyłamy je do
zwierzaków. Przed rozpoczęciem projektu przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami wielu
schronisk w Polsce i dowiedzieliśmy się, że Darczyńcy przynoszą zwierzakom wyłącznie karmę, a
brakuje produktów, jak maty higieniczne, obroże biobójcze, łatwe do czyszczenia miski, kuwety dla
kotów i zabawki, które często się psują. Właśnie dlatego stworzyliśmy dlaSchroniska.pl: by
uświadomić Darczyńcom, że istnieją jeszcze inne artykuły, które warto podarować, a dzięki
platformie jest to niezwykle łatwe. Ponadto wierzymy, że schroniskowe zwierzaki niczym nie
różnią się od kanapowych, dlatego wysyłamy im produkty najwyższej jakości, które w ciężkich
warunkach mają szansę przetrwać wiele sezonów.
Nasza Fundacja zajęła się przede wszystkim koordynacją dlaSchroniska.pl – wolontariusze
czuwali by paczki trafiały do zwierzaków kompletne oraz dbali o to, aby darów zbieranych było jak
najwięcej.
O naszej akcji wypowiedzieli się także Ambasadorzy (ponad 30), m.in. aktorka Basia
Kurdej-Szatan, która powiedziała: ”Nic nie zastąpi zwierzakom miłości ludzi, ale jeśli można
sprawić, że będą najedzone, będą miały gdzie spać, to jak najbardziej chcę wspierać takie
inicjatywy jak dlaSchroniska.pl. Zachęcam też każdego, by przyłączył się do pomocy!”, a także
Marta Wierzbicka, aktorka, mówiąca: „Sama mam zwierzęta, dlatego nie potrafię obojętnie patrzeć
na cierpienie innych czworonogów. Staram się pomagać bezdomnym zwierzakom, jak tylko mogę.
Właśnie z tego powodu postanowiłam wesprzeć akcję dlaSchroniska.pl! Ty też możesz pomóc!”.
Dzięki wsparciu Darczyńców do końca roku 2015 przekazaliśmy schroniskom dary
o wartości ponad miliona złotych.
Zorganizowanie największej zbiórki karmy „Gwiazdka dla bezdomniaka”, w której dla
32 polskich schronisk zebrano dary o łącznej wartości 28 tys. zł
Opierając się na rozmowach z przedstawicielami schronisk oraz organizacji pro
zwierzęcych, dotyczących szczególnych potrzeb ich podopiecznych w okresie zimowym,
stworzyliśmy pierwszą edycję wielkiej, internetowej zbiórki karmy o nazwie „Gwiazdka dla

bezdomniaka”. Beneficjentami akcji były zwierzęta z 32 placówek potrzebujących naszego
wsparcia, dla których udało nam się uzbierać ogromne paczki. Akcja odbyła się na platformie
charytatywnej dlaSchroniska.pl, a do „zabawy” zaprosiliśmy Internautów: każdy z nich mógł
w grudniu 2015 roku zostać Świętym Mikołajem i podarować zwierzakom niezwykły prezent.
Sukces akcji przerósł nasze najśmielsze oczekiwania: do jego promocji włączyły się najważniejsze
media w Polsce, a także grono Ambasadorów i Celebrytów. Ten ogromny rozgłos poskutkował
świetnymi wynikami w postaci kilku ton zamówionej karmy, którą zawieźliśmy do czworonogów
z początkiem nowego roku.
Akcja została w całości skoordynowana przez naszą fundację: nawiązaliśmy kontakt
z 32 placówkami, które potrzebowały wsparcia oraz szczegółowo rozpisaliśmy potrzeby ich
podopiecznych. Dzięki pomocy Agencji Płodni.com opracowaliśmy plan promocji akcji, tworząc
projekty graficzne, wykorzystane nie tylko przez naszą Fundację, ale także przez schroniska
i organizacje biorące udział w zbiórce. Oprócz tego przygotowaliśmy całą komunikację w social
media, a także w mediach tradycyjnych, w których na temat „Gwiazdki dla bezdomniaka” ukazało
się kilkaset publikacji. Ważną rolę odegrali tutaj wspierający nas Ambasadorzy, którzy na swoich
kanałach internetowych opublikowali informację o zbiórce.
Efektem naszych działań i nawiązanych współpracy, było realne wsparcie najbardziej
potrzebujących schronisk dla bezdomnych zwierząt w Polsce. Dla czworonogów udało nam się
zebrać kilka ton wysokiej jakości karmy energetycznej, która pozwoliła im przetrwać zimę i dała
szansę na znalezienie domu. Sukces akcji dał psiakom i kociakom wiele radości, a nam pewność, że
zbiórkę będziemy kontynuować w przyszłości, wznawiając jej kolejne edycje – mamy nadzieję, że
jeszcze większe.
Zorganizowanie mikołajkowej dostawy prezentów do 12 największych schronisk w Polsce
Grudzień to czas, kiedy wszyscy skupiamy się na nadchodzących Świętach Bożego
Narodzenia – wszędzie widzimy coś, co przypomina nam o kupieniu prezentów dla bliskich lub
choinkowych ozdób. Chcieliśmy, by w ten niezwykle magiczny czas, Polacy myśleli nie tylko
o sobie, swojej rodzinie czy znajomych, ale także o bezdomnych zwierzętach.
Właśnie dlatego zorganizowaliśmy akcję, która pokazała, że Święty Mikołaj dotarł także do
schronisk – wysłaliśmy Go do 12 największych placówek w Polsce, które otrzymały dary od
samego Świętego. Mikołaj przyjechał z paczkami, przechadzał się po boksach i „rozmawiał”
z psami. Obdarował je także przysmakami i spędził z nimi czas.
Akcją mikołajkowej dostawy udało nam się zainteresować sporo mediów, które
zrealizowały materiał z odwiedzin. Przyszło także bardzo wiele osób, które wyprowadzając psy na
spacer, wstępnie wyraziły chęć adopcji. Dzięki tej akcji nie tylko podarowaliśmy radość psiakom

w schroniskach, ale także uświadomiliśmy wiele osób na temat funkcjonowania schronisk
i pokazaliśmy, że warto pomagać.
Wydanie charytatywnego kalendarza, z którego zysk został przeznaczony na zakup karmy dla
zwierzaków biorących udział w projekcie dlaSchroniska.pl
W roku 2015 nasza Fundacja po raz pierwszy w całości przygotowała, wydrukowała
i rozdystrybuowała kalendarz „Psie i kocie focie”. Do współpracy zaprosiliśmy trzy organizacje,
których podopieczni znaleźli się na kartach tego charytatywnego wydawnictwa – 12 psów i kotów
czekających na dom w Schronisku w Warszawie, Fundacji Azylu pod Psim Aniołem oraz Fundacji
Ochrony Zwierząt Animal Security, zostało sfotografowanych, a ich zdjęcia umieściliśmy
w projekcie.
Kalendarz wydrukowaliśmy w ilości 5 tys. egzemplarzy, a jego sprzedażą zajął się zarówno
internetowy sklep NaszeZoo.pl, jak i same schroniska oraz fundacje, biorące udział w akcji
dlaSchroniska.pl. Dzięki zyskom z jego sprzedaży byliśmy w stanie zakupić wysokiej jakości
karmę, którą wysłaliśmy do najbardziej potrzebujących zwierząt w Polsce. Oprócz czysto
rzeczowego, projekt ten miał także wymiar edukacyjny: pokazaliśmy bezdomne psy i koty w taki
sposób, by zwrócić uwagę na ich wyjątkowość i unikalność. Przy każdym zdjęciu zawarliśmy po
jednym zdaniu opisującym zwierzaka, co dodatkowo „zbliżyło” czworonogi z osobami, które
kupiły wydawnictwo. W wyniku tych działań 90% zwierząt, umieszczonych przez nas
w kalendarzu, znalazło dom.
Działalność Agencji marketingowej Płodni.com oraz PR-owej Wizerunkowo.com, które
przygotowały komunikację dotyczącą promocji charytatywnego kalendarza sprawiła, że na jego
temat pojawiło się ponad 500 publikacji w mediach tradycyjnych i internetowych w ciągu jednego
miesiąca. Nasze wydawnictwo zostało także docenione w plebiscycie zorganizowanym przez
redakcję portalu NaszeMiasto.pl, w artykule „Najciekawsze kalendarze 2016. Nadzy sportowcy,
dżentelmeni czy nowy Pirelli?”. Było to dla nas bardzo duże wyróżnienie.
Organizacja wolontariatu
Wraz ze startem Fundacji rozpoczęliśmy nabór wolontariuszy, których angażowaliśmy we
wszystkie aktywności i towarzyszące akcje. Mieli oni możliwość poznania specyfiki działalności
organizacji charytatywnej i pro zwierzęcej – przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu
odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, zaznajomiliśmy ich także z Ustawą o ochronie zwierząt,
zwracając szczególną uwagę na możliwe warunki przetrzymywania czworonogów, by
w przyszłości wolontariusze ci byli gotowi samodzielnie lub w asyście Policji przeprowadzać
interwencje dotyczące zgłoszeń o niewłaściwym traktowaniu zwierząt.

Nasi wolontariusze działali na terenie miasta Poznania i okolic, lecz planujemy współpracę
z szerszym gronem osób, którzy stworzą tzw. „grupy lokalne” w całej Polsce.

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4) Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Fundacja nie podjęła uchwał.

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.
W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała łączne przychody w kwocie 0,52 zł.

6) Informacja o poniesionych kosztach na:
•

realizację celów statutowych: 0,00 zł,

•

administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 0,00 zł,

•

działalność gospodarczą: 0,00 zł,

•

pozostałe koszty: 0,00 zł.

7) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Fundacja nie zatrudniała żadnych osób.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń.
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne

świadczenia
Fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń.
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Bank – PKO BP 36 1020 4027 0000 1102 1332 0355: 0,52 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani akcji.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych
Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość aktywów: 0,52 zł.

8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności.
Fundacja nie wykonywała żadnej zleconej działalności zarówno przed podmioty państwowe, jak
i samorządowe.

9) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja złożyła CIT-8 oraz CIT-8/O.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola.
Poznań, dn. 30.12.2016 r.
Sprawozdanie sporządziła
•

Michalina Zabłocka – Prezes Zarządu Fundacji

Sprawozdanie zatwierdzili:
•

Hubert Bukowski – Przewodniczący Rady Fundacji

•

Joanna Soroko – Członkini Rady Fundacji

•

Radosław Włoczewski – Członek Rady Fundacji

