Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji dla Zwierząt Animalia z siedzibą w
Poznaniu, Os. Stare Żegrze 167/16, za okres sprawozdawczy 01.01.2015 – 31.12.2015.
1. Nazwa fundacji: Fundacja dla Zwierząt Animalia, organizacja pożytku publicznego,
siedziba i adres: Os. Stare Żegrze 167/16, 61-249 Poznań;
mail: fdz.animalia@wp.pl
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 30.12.2005
nr KRS-u: 0000248335 – ostatni odpis KRS z dnia 19.01.2012r.
nr identyfikacyjny REGON: 300219462
Fundacja posiada konto bankowe w PKO BP SA Oddział w Poznaniu.
Zarząd Fundacji:
Małgorzata Galica – Menke, prezes zarządu, os. Stare Żegrze 167/16, Poznań
Elżbieta Straszewska, wiceprezes zarządu, ul. Ogrodowa 11/10, 60-821 Poznań
Barbara Poniedziałek, sekretarz zarządu, ul. Polanka 35/11, 61-131 Poznań
Cele statutowe fundacji:
- działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez
organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z
instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt
- niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez
umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom służącym zwierzętom
bezdomnym, współpraca z placówkami niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym
- wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności
poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację
programu sterylizacji i kastracji: sterylizacja wszystkich podopiecznych Fundacji przed
adopcją do nowych domów: psów, kotów; podejmowanie i finansowanie akcji sterylizacji
kotów wolnożyjących.
- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami: ratowanie życia okaleczonych kotów,
często ofiar wypadków drogowych, pozostawionych bez udzielenia pomocy; ratowanie,
odchowywanie i umieszczanie w sprawdzonych domach szczeniąt porzucanych przez
właścicieli; utrzymywanie w hotelach psów dorosłych, znalezionych w stanie wygłodzenia,
wynędzniałych, pobitych (Niunia, Azor, Pikuś, Lucky – z połamaną przez właściciela łapą,
Sara, okrutnie okaleczony, pogryziony Lisiu), okaleczonych kotów, jak Herbert, Haczyk,
Pruszka, pokrywanie kosztów zabiegów weterynaryjnych ratujących życie starszych psiaków,
powoli odchodzących w przytuliskach pod naszą opieką oraz kotów w potrzebie.
2. Współpraca i wspieranie placówek niosących pomoc zwierzętom bezdomnym,
skrzywdzonym i porzuconym:
- współpraca z Urzędem Gminy w Buku oraz z przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt w
Buku, w zakresie: sterylizacji suk, kastracji psów, przebywających w schronisku, zabiegów
weterynaryjnych, pomocy w znajdowaniu psom ze schroniska nowych domów
(porozumienie z dnia 23.05.2007r).
- wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt (min. w Poznaniu), hoteli dla zwierząt,
klinik i przychodni weterynaryjnych dla zwierząt w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 26, Katowicka
11, Naramowicka, współpraca z Międzygminnym schroniskiem dla psów w Skałowie poprzez
pomoc w szukaniu domów dla zwierząt bezdomnych, tam się znajdujących.
- współpraca z innymi organizacjami prozwierzęcymi, oraz tymi, w zakresie których leży
pomoc i ratowanie życia psów i kotów, szukanie nowych domów, m.in. SOS Beagle, Beagle

w Potrzebie, Fundacja Koci Pazur, Głosem Zwierząt, Dog Masters, PsiakiPoznaniaki,
Fundacją Rotka, Bukowskim Klubem Biegacza,. Dzięki współpracy z Klubem Biegaczy
psiaki ze schroniska w Buku mają możliwość uczestniczenia w treningach oraz brania udziału
razem z opiekunami z Klubu w zawodach – maratonach.
- wspieranie osób fizycznych zapewniających domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt
poprzez pomoc w finansowaniu kosztów leczenia i utrzymania oraz szukania domów
docelowych, dokarmiania wolnożyjących kotów, tworzenie i przekazywanie domków dla
kotów na okres zimowy.
- współpraca z Urzędem Miasta Poznania w zakresie pomocy w dokarmianiu a przede
wszystkim sterylizacji kotów wolnożyjących i zapewnienia im wymaganego dobrostanu.
W wyniku działalności fundacji w okresie sprawozdawczym domy znalazły 79 psów i 123
koty.
Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych:
- w okresie sprawozdawczym na koszt fundacji sterylizacji poddano 32 kotki (na kwotę
4.863,79 zł) i 11 suk (na kwotę 2.744,38 zł) oraz wykastrowano 29 kocurów (na kwotę 2.536
zł) i 12 psów (na kwotę 2.336,36 zł) . Ponadto wysterylizowaliśmy 100 kotów
wolnożyjących w ramach talonów z Urzędu Miasta Poznania – na bieżący rok otrzymaliśmy
także 100 talonów.
Działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia zwierząt, do bezpiecznej adopcji:
- w okresie sprawozdawczym na koszt Fundacji poddano leczeniom i zabiegom operacyjnym
ratującym życie: psy – na kwotę 25.329,76 zł oraz koty w tym koty wolnożyjące, na kwotę
63.908,42 zł.
- utrzymywano w hotelach dla zwierząt bezdomne, porzucone zwierzęta: 28 psów ( na kwotę
35.937 zł)
- zakupiono karmę dla psów przebywających w hotelach, oraz dla psów i kotów w domów
tymczasowych a także niezbędne akcesoria: smycze, obroże, miski ( dla psów na kwotę
8.275,51 zł, dla kotów na kwotę 15.959,94 zł).
- ponieśliśmy koszty związane z opłaceniem czynszu i energii elektrycznej, wyposażeniem i
bieżącym utrzymywanie pomieszczenia Fundacji z przeznaczeniem na kociarnię – w kwocie
4743,99 zł.
Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji:
W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła zbiórki środków finansowych i rzeczowych
na realizację celów statutowych poprzez zbiórki do puszek i skarbon kwestarskich oraz ze
sprzedaży po określonych cenach podczas:
-- Dzień Kota w City Center 24-01-2015 impreza edukacyjna połączona z pokazem kotów i
akcją adopcyjną oraz zbiórka publiczna dla podopiecznych Fundacji.
- Jak co roku braliśmy udział w pokazach kotów szukających domów w Poznańskiej
Palmiarni. Imprezy odbyły się w dniach: 7 - 8 luty, 14-15 marzec, 6 - 7 czerwiec, 26-27
wrzesień, 24-25 październik, 21-22 listopad 2015. W wyniku tych pokazów 7 kotów znalazło
nowe domy.
- Festyn w Tulcach 30-05-2015 – na stoiskach propagowaliśmy zasady opieki nad psami i
kotami, zagadnienia ochrony zwierząt, reakcji na brutalność i niewłaściwe traktowanie
zwierząt. Zachęcaliśmy do adopcji psa lub kota z Fundacji. Akcja połączona była ze zbiórka
publiczną.
- 31.05.2015 – Dzień Dziecka w Puszczykowie - odwiedziło nas sporo osób, szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się 3 maleńkie kociaki, które towarzyszyły nam na imprezie.
Rozmawialiśmy o opiece nad kotami, wolontariuszka zajmująca się kociętami pokazywała jak

karmić kocięta w pierwszym okresie ich życia. Zachęcaliśmy także do wspierania organizacji
opiekujących się zwierzakami bezdomnymi i do adopcji.
- Dni Adopcji i Wolontariatu Poznań, Mrówka 13.06.2015 gościły kolejny rok przedstawicieli
organizacji pozarządowych których celem jest niesienie pomocy bezdomnym zwierzakom.
Nasze stoisko odwiedziła Królowa Elza (jak zwykle nasza wolontariuszka Agnieszka) - znana
dzieciom z "Krainy Lodu" Disneya, która prowadziła konkursy i zabawy z dziećmi. My
udzielaliśmy porad w sprawie możliwości pomocy bezdomnym zwierzakom, można było
wesprzeć grosikiem animaliowych podopiecznych. Na stoisku dyżurowała także Kropka animaliowa suczka która na szczęście od niedawna ma już własny dom i jest honorowym
wolontariuszem. Podczas akcji spotkali się przedstawiciele organizacji zajmujących się nie
tylko pomocom psom i kotom, ale także fretkom, morskim świnkom i innym gryzoniom.
Spotkanie pozwoliło na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń.
- Coroczna Kejtrówka - 27-28.06.2015 gościła jak zwykle na poznańskiej Cytadeli wszystkich
miłośników psów, pasjonatów psich sportów, a także amatorów zwykłych spacerów którym
psie szczekanie nie przeszkadzało. Jak co roku odwiedziło nas kilkoro naszych
podopiecznych, prowadząc na drugim końcu smyczy swoich właścicieli. Był Reksio pozujący nam do zdjęcia i nigdy nie mający dosyć głaskania, Malwinka, Nika, Remi, jak
zwykle Elvis- Stefanek. A nasze stoisko z duma reprezentowała czworonożna wolontariuszka
- wspaniała afganka Asala i jej młodszy kolega Zardin - pod opieką wolontariuszki Wiktorii .
- Światowy Dzień Psa w King Crossie - 04.07.2015 – można było pomóc bezdomnym
psiakom w tym szczególnym ich święcie, wrzucić grosik do puszki, podarować jedzenie,
porozmawiać o adopcji, może zdecydować się aby dać dom porzuconej biedzie. Można było
wysłuchać ciekawych pogadanek.
- Dożynki Miejskie w Parku Wilsona 29-08-2015 – połączone z akcją adopcyjną kotów oraz
zbiórką darów dla bezdomnych zwierząt
- W dniu 13 października 2015, mieliśmy zaszczyt odwiedzić przedszkole nr 148 "Mali
Europejczycy" w Poznaniu. Razem z nami były koty Czapurek oraz maluchy Willy i Elliot.
Rewelacyjne dzieciaki i świetne spotkania w grupach – w efekcie zostały zbudowane 3 budki
dla kotów wolnożyjących. Dzieci z przedszkola były bardzo zainteresowane futrzastymi
gośćmi . Dzieci przekazały na rzecz podopiecznych Fundacji dary rzeczowe, zwłaszcza
karmę dla zwierząt.
- Master Chefs 4 Dogs dla Fundacji Animalia i schroniska w Buku - 03.10.2015 – kulinarni
szefowie z różnych miast tym razem w Poznaniu gotowali rewelacyjne potrawy częstując
gości – którzy przynosili podarunki dla… bezdomnych psów pod opieką Animalii w
przytulisku w Buku. Gotowali uczestnicy takich kulinarnych show jak: Master Chef, TopChef, Hell’s Kitchen, ale nie tylko. To była ósma edycja akcji, którą stworzył Marcin
Kaczmarek-Pielin i też pod jego kierownictwem Szefowie tworzyli pyszności aby pomagać
zwierzakom. Na imprezie dzielnie reprezentowała nasz fundacyjna podopieczna Kropka ze
swoją właścicielką – naszą Wolontariuszką.
- Salon Zoologiczny AQUA&ZOO 17-18 października 2015 – także tu nie zabrakło stoiska
Fundacji Animalia. Dwudniowe wydarzenie skierowane do miłośników wszystkich zwierząt
towarzyszących to prawdziwy raj dla pasjonatów akwarystyki i terrarystyki, a także osób
kochających psy, koty, świnki morskie, chomiki i inne zwierzęta domowe. To również
miejsce spotkań hobbystów – zarówno doświadczonych i znanych hodowców, jak i tych
początkujących pasjonatów pragnących wymienić się doświadczeniem lub poszukujących
wiedzy i fachowej porady na temat odżywiania czy pielęgnacji domowych pupili. Na stoisku
zaprezentowały się koty szukające domów, będzie można porozmawiać o psiakach do
adopcji, poznać Kropkę – nasza podopieczną, która została honorowym wolontariuszem na 4

łapkach. W sobotę wszystkie dzieci powitała na naszym stoisku królowa Elsa, znana z Krainy
Lodu, a w niedziele Olaf we własnej osobie. Było można zrobić sobie zdjęcie z ulubionymi
postaciami. A w niedziele 18.10.2015 15.00 odbyła się krótka prelekcja przygotowana przez
naszą Wolontariuszkę Agnieszkę pt. „Od udomowienia psa do jego bezdomności”.
- Wystawa kotów Rasowych Arena 7-8 listopad 2015 – na stoisku wolontariusze rozmawiali o
możliwościach pomocy bezdomnym kotom, prowadzili zbiórkę darów rzeczowych i środków
pieniężnych na rzecz bezdomnych kotów pod opieką Fundacji.
- Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, Poznań, MTP – 07-08.11.2015 – na stoisku
Fundacji jak co roku można było z nami porozmawiać o możliwości pomocy, o wolontariacie,
wesprzeć drobnym datkiem lub zakupić na pamiątkę ręcznie wykonane tematyczne gadżety
lub koszulki z różnymi rasami psów.
- W listopadzie i grudniu 2015 prowadziliśmy także zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt
z Animalii połączoną z konkursem plastycznym promującym działalność fundacji w Szkołę
Podstawowej 77 im Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu .
Zbiórki
- W marcu Kakadu rozpoczął kolejną akcję „ADOPCJE” -szukamy kochających właścicieli
dla bezdomnych zwierząt. Nowi Właściciele adoptowanych zwierzaków przy podpisaniu
umowy otrzymają od Fundacji kupony, przekazane przez KAKADU, do realizacji w sklepach
Kakadu z specjalnymi zniżkami.
- w maju i czerwcu zbiórki dla bezdomnych zwierząt prowadziły dzieci ze Społecznej Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Poznaniu im. Urszuli Ledóchowskiej
-- Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy” Mały Wolontariat, Moja Iskierka – pogadanka
dla dzieci połączona z wizyta czworonożnego gościa – połączona z zbiórką darów.
- Sklep TurboZoo w Poznaniu, Os. Rusa 1 oraz jego właścicielka Anna Witecka w
październiku 2015 zorganizował kolejną dla nas akcję zbiórki darów rzeczowych, karmy,
zabawek dla kociaków z Animalii. Podobną akcje zorganizował sklep Fafik Elżbiety
Rybackiej. Salon fryzjerski Joanny W. zorganizował dla podopiecznych Fundacji Animalia
zbiórkę darów rzeczowych.
- w październiku wielki miłośnik zwierząt Alicja Twardosz z Fundacji „ Z Floretem do
Gwiazd” zorganizowała akcje Paka dla Zwierzaka – zbierając na potrzeby naszych
podopiecznych, ale także Stowarzyszenia Benek oraz Koty z Półwiejskiej karmę, żwirek,
koce, klatki, transportery, zabawki i wiele mogących się przydać rzeczy.
- Od 23.11.2015r. do 17.12.2015r. prowadzona była zbiórka darów rzeczowych dla
podopiecznych Fundacji Animalia. Zbiórkę zorganizowali i prowadza studenci UAM w
Poznaniu – a jej miejsce to Wydział Nauk Politycznych i dziennikarstwa w Poznaniu, ul.
Umultowska.
- Jak co roku Fundacja Animalia przeprowadziła akcję pomocy dla psów z bukowskiego
przytuliska. Każdy psiak otrzymał paczkę od indywidualnego darczyńcy z karmą,
smakołykami, witaminami i innymi drobiazgami. Zebrano również dary w postaci kocy,
ręczników, smyczy, zabawek, gryzaków i innych.
Dzięki Fundacji do pomocy psom włączyli się również znani z telewizyjnych programów
kulinarnych kucharze. Dzięki ich działaniom w ramach akcji "Masterchef for dogs"
bukowskie psy dostały wysokiej klasy suplementy diety i specjalistyczną karmę dla
najbardziej potrzebujących i chorych, a organizatorzy i działacze z tej akcji zorganizowali
dalsze zbiórki wartościowego psiego jedzenia i dodatków. Zima nie jest straszna dla naszych
schroniskowych psiaków. Pewnie nie wymienimy wszystkich ale wielkie podziękowania dla
organizatorów Masterchef for dogs, firm: Ewenement, Nikos, GA Pet Food Partners, Pana

Marka W. z Wrześni, a także dla wszystkich Darczyńców indywidualnych, którzy przysłali
lub przywieźli dary dla psiaków z Animalii.
- podczas Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Poznaniu prowadziliśmy zbiórek
darów rzeczowych dla naszych podopiecznych. Dary przekazali m.in. MYSMO Art&More,
Pieskie Sprawy, Hard Bite City, Royal Trend, Naszpupil.com.pl, Animilaki.com, Alpha
Spirit, Naturea Polska, GroomerShop.pl, Alsa-hundewelt, Planet Pet Society, Germapol,
TropiDog, ACANA Dog and Cat Food , Lord, Joker, Botaniqua, Interzoo, Bosh i wielu
innym.
- na przełomie listopada i grudnia 2015r. prowadziliśmy coroczną akcję świątecznej
licytacji dla psów w przytulisku w Buku. Akcja cieszyła się sporym powodzenia, podobały
się wystawiane do licytacji przedmioty, także rękodzieło o psiej tematyce. Środki finansowe
zebrane podczas akcji przekazane zostały na pokrycie kosztów leczenia psów w przytulisku.
- w grudniu dla bezdomnych zwierząt pod opieką Fundacji Animalia dary zbierali uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego nr XIV w Poznaniu, kolejny raz wykazując empatię i
zainteresowanie pomocą naszym mniejszym braciom.
- w grudniu– dzieci z Przedszkole nr 45 Zielony Zakątek w Poznaniu, ul. Trzemeszeńska 12
prowadziły zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt. Dzieci odwiedziła nasza fundacyjna
Kropka a wolontariuszka przeprowadziła krótka pogadankę o opiece nad psami.
W ramach zbiórki darów rzeczowych Fundacja otrzymała:
- 3.129,3 kg karmy dla psów i kotów
- 64 l żwirku dla kotów
- 10 kostek słomy dla psów
- legowiska, zabawki, smycze i obroże dla zwierząt, podopiecznych Fundacji.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy pięknie.
- w okresie sprawozdawczym fundacja pozyskała środki finansowe ze sprzedaży prowadzonej
na aukcjach internetowych portalu allegro.pl. oraz poprzez portal Siepomaga.pl oraz
PoProstuPomagam.pl
- w okresie sprawozdawczym fundacja otrzymała pomoc finansową w postaci wpłat na konto
bankowe oraz do kasy fundacji od sponsorów (osoby fizyczne i prawne),m.in. firma
Crosspect, iWadi.
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:
- Dzień Kota w City Center 24-01-2015 impreza edukacyjna połączona z pokazem kotów i
akcją adopcyjną oraz zbiórka publiczna dla podopiecznych Fundacji.
- Jak co roku braliśmy udział w pokazach kotów szukających domów w Poznańskiej
Palmiarni. Imprezy odbyły się w dniach: 7 - 8 luty, 14-15 marzec, 6 - 7 czerwiec, 26-27
wrzesień, 24-25 październik, 21-22 listopad 2015.
- Festyn w Tulcach 30-05-2015 – na stoiskach propagowaliśmy zasady opieki nad psami i
kotami, zagadnienia ochrony zwierząt, reakcji na brutalność i niewłaściwe traktowanie
zwierząt. Zachęcaliśmy do adopcji psa lub kota z Fundacji. Akcja połączona była ze zbiórka
publiczną.

- 31.05.2015 – Dzień Dziecka w Puszczykowie - odwiedziło nas sporo osób, szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się 3 maleńkie kociaki, które towarzyszyły nam na imprezie.
Rozmawialiśmy o opiece nad kotami, wolontariuszka zajmująca się kociętami pokazywała jak
karmić kocięta w pierwszym okresie ich życia. Zachęcaliśmy także do wspierania organizacji
opiekujących się zwierzakami bezdomnymi i do adopcji.
- Dni Adopcji i Wolontariatu Poznań, Mrówka 13.06.2015 gościły kolejny rok przedstawicieli
organizacji pozarządowych których celem jest niesienie pomocy bezdomnym zwierzakom.
Nasze stoisko odwiedziła Królowa Elza (jak zwykle nasza wolontariuszka Agnieszka) - znana
dzieciom z "Krainy Lodu" Disneya, która prowadziła konkursy i zabawy z dziećmi. My
udzielaliśmy porad w sprawie możliwości pomocy bezdomnym zwierzakom, można było
wesprzeć grosikiem animaliowych podopiecznych. Na stoisku dyżurowała także Kropka animaliowa suczka która na szczęście od niedawna ma już własny dom i jest honorowym
wolontariuszem. Podczas akcji spotkali się przedstawiciele organizacji zajmujących się nie
tylko pomocom psom i kotom, ale także fretkom, morskim świnkom i innym gryzoniom.
Spotkanie pozwoliło na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń.
- Coroczna Kejtrówka - 27-28.06.2015 gościła jak zwykle na poznańskiej Cytadeli wszystkich
miłośników psów, pasjonatów psich sportów, a także amatorów zwykłych spacerów którym
psie szczekanie nie przeszkadzało. Jak co roku odwiedziło nas kilkoro naszych
podopiecznych, prowadząc na drugim końcu smyczy swoich właścicieli. Był Reksio pozujący nam do zdjęcia i nigdy nie mający dosyć głaskania, Malwinka, Nika, Remi, jak
zwykle Elvis- Stefanek. A nasze stoisko z duma reprezentowała czworonożna wolontariuszka
- wspaniała afganka Asala i jej młodszy kolega Zardin - pod opieką wolontariuszki Wiktorii .
- Światowy Dzień Psa w King Crossie - 04.07.2015 – można było pomóc bezdomnym
psiakom w tym szczególnym ich święcie, wrzucić grosik do puszki, podarować jedzenie,
porozmawiać o adopcji, może zdecydować się aby dać dom porzuconej biedzie. Można było
wysłuchać ciekawych pogadanek.
- Dożynki Miejskie w Parku Wilsona 29-08-2015 – połączone z akcją adopcyjną kotów oraz
zbiórką darów dla bezdomnych zwierząt
- W dniu 13 października 2015, mieliśmy zaszczyt odwiedzić przedszkole nr 148 "Mali
Europejczycy" w Poznaniu. Razem z nami były koty Czapurek oraz maluchy Willy i Elliot.
Rewelacyjne dzieciaki i świetne spotkania w grupach – w efekcie zostały zbudowane 3 budki
dla kotów wolnożyjących. Dzieci z przedszkola były bardzo zainteresowane futrzastymi
gośćmi . Dzieci przekazały na rzecz podopiecznych Fundacji dary rzeczowe, zwłaszcza
karmę dla zwierząt.
- Salon Zoologiczny AQUA&ZOO 17-18 października 2015 – także tu nie zabrakło stoiska
Fundacji Animalia. Dwudniowe wydarzenie skierowane do miłośników wszystkich zwierząt
towarzyszących to prawdziwy raj dla pasjonatów akwarystyki i terrarystyki, a także osób
kochających psy, koty, świnki morskie, chomiki i inne zwierzęta domowe. To również
miejsce spotkań hobbystów – zarówno doświadczonych i znanych hodowców, jak i tych
początkujących pasjonatów pragnących wymienić się doświadczeniem lub poszukujących
wiedzy i fachowej porady na temat odżywiania czy pielęgnacji domowych pupili. Na stoisku
zaprezentowały się koty szukające domów, będzie można porozmawiać o psiakach do
adopcji, poznać Kropkę – nasza podopieczną, która została honorowym wolontariuszem na 4
łapkach. W sobotę wszystkie dzieci powitała na naszym stoisku królowa Elsa, znana z Krainy
Lodu, a w niedziele Olaf we własnej osobie. Było można zrobić sobie zdjęcie z ulubionymi
postaciami. A w niedziele 18.10.2015 15.00 odbyła się krótka prelekcja przygotowana przez
naszą Wolontariuszkę Agnieszkę pt. „Od udomowienia psa do jego bezdomności”.

- Wystawa kotów Rasowych Arena 7-8 listopad 2015 – na stoisku wolontariusze rozmawiali o
możliwościach pomocy bezdomnym kotom, prowadzili zbiórkę darów rzeczowych i środków
pieniężnych na rzecz bezdomnych kotów pod opieką Fundacji.
- Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, Poznań, MTP – 07-08.11.2015 – na stoisku
Fundacji jak co roku można było z nami porozmawiać o możliwości pomocy, o wolontariacie,
wesprzeć drobnym datkiem lub zakupić na pamiątkę ręcznie wykonane tematyczne gadżety
lub koszulki z różnymi rasami psów.
- W listopadzie i grudniu 2015 prowadziliśmy także zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt
z Animalii połączoną z konkursem plastycznym promującym działalność fundacji w Szkołę
Podstawowej 77 im Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu .
Przedstawiciele Fundacji wystąpili w kilku prozwierzęcych programach telewizyjnych
promując zagadnienia zwalczania bezdomności zwierząt, właściwego traktowania zwierząt
oraz odpowiedzialności za życie zwierząt, prezentując przypadki drastycznego traktowania
zwierząt, masowego wyrzucania szczeniąt, braku odpowiedzialności, pozostawiania ofiar
wypadków bez pomocy, złego traktowania wolnożyjących kotów i nie udzielania im pomocy
zwłaszcza w okresie zimowym.
Zorganizowaliśmy i urządziliśmy pomieszczenie kociarni, w którym koty po zabiegach, np.
sterylizacji oraz dla których brak chwilowo miejsca w domach tymczasowych mogą
bezpiecznie przebywać i się socjalizować.
- przeprowadzono spotkania z młodzieżą z poznańskich szkół oraz przedszkoli, promujące
zagadnienia ochrony praw zwierząt, opieki na zwierzętami, zwalczania okrucieństwa oraz
zmniejszania populacji zwierząt niechcianych poprzez akcje sterylizacji i kastracji:
Spotkania odbyły się w:
- w Przedszkolu Gumisie – pogadanka z dziećmi – gośćmi specjalnymi były 2 psiaki z
Fundacji Animalia szukające domu
- w Szkole Podstawowej 77 im Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu – w połączeniu z
konkursem plastycznym dla dzieci .
- Przedszkole nr 45 Zielony Zakątek w Poznaniu, ul. Trzemeszeńska 12 – pogadanka dla
dzieci z udziałem czworonożnego psiego przyjaciela.
- Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy” Mały Wolontariat, Moja Iskierka – pogadanka dla
dzieci połączona z wizyta czworonożnego gościa
- Liceum Ogólnokształcącym nr XIV w Poznaniu
- Społeczna szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 w Poznaniu im. Urszuli Ledóchowskiej –
połączone ze zbiórka dla bezdomnych zwierząt.
Promowanie działań fundacji na forach internetowych miłośników zwierząt miau.pl,
dogomania.pl, facebook, bordercollie.pl oraz na stronie internetowej fundacji.
- Podczas odbywającego się w dniu 14.03.2015r. Maratonu „Maniacka Dziesiątka” razem z
biegaczami z Bukowskiego Klubu Biegacza w biegu udział wzięły dwa animaliowe psiaki,
czekające na dom w schronisku dla psów w Buku: Manta i Reem. To już w sumie trzy nasze
sportowe psiaki – bowiem jakiś czas temu udział w maratonie zaliczył Elvis, który ma
szczęście i swój własny, wspaniały dom.

Manta i Reem spisali się na medal. Reem, nieco od Manty starszy - przebiegł dystans
spokojnie i nieco wolniej, natomiast Manta z radością jaką sprawiał jej udział w imprezie i z
temperamentem.
- Przedstawiciele Fundacji po raz drugi wzięli udział w konferencji „Pies i kot – od
schroniska do skutecznej adopcji” - II Konferencja 19.04.2015. zorganizowanej w Urzędzie
Miejskim w Kostrzynie Wlkp . Organizatorami konferencji byli: Schronisko dla Zwierząt w
Skałowie (w budowie), Szkoła i klub „Psiaki Poznaniaki”, nasza Fundacja dla Zwierząt
ANIMALIA oraz „Pomagamy Schroniskom”.
- Schronisko w Buku – czyli bezdomne psiaki pod opieką Fundacji Animalia otrzymało od
nas 7 nowych bud. Wykonane na specjalne zamówienie, porządnie ocieplone – są
gwarancja dobrych warunków dla psiaków – tylko tyle niestety jesteśmy w stanie im
zapewnić. Zakup możliwych był dzięki zbiórkom organizowanym internetowo oraz za
pośrednictwem portalu PoProstuPomagam.
- w listopadzie wolontariusze Fundacji włączyli się w akcję "Nie sama puszką i żwirkiem żyje
kot". Akcja miała na celu pokazanie, że koty przebywające w fundacjach są takie jak te, które
mamy w domu i warto zadbać również o ich komfort życia.
Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i
skrzywdzonym:
- współpraca z Urzędem Miasta Poznania
W 2014r. przedstawiciele Fundacji wzięli udział w posiedzeniu komisji Urzędu Miasta
Poznania w sprawie ustalenia kwot dotacji z budżetu miasta na sterylizacje kotów
wolnożyjących.
- współpraca z UM Poznania w związku ze sterylizacjami refundowanymi przez miasto.
oraz w sprawie dokarmiania wolno żyjących kotów - dystrybucja karmy dla karmicielek
kotów, zakupionej przez miasto.
- współpraca z Urzędem Miasta i Gminy w Buku w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w obrębie gminy.
- współpraca z Międzygminnym Schroniskiem dla Zwierząt w Skałowie – wspólne akcje ,
organizacje konferencji promujących pomoc i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz
działania zmierzające do zmniejszenia zjawiska bezdomności.
Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie
interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach,
występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu
ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu
i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt:
- nie miało miejsca.
Prozwierzęcy lobbing:
- nie miało miejsca
Współpraca z policją i strażą miejską:
- nie miało miejsca
Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji:
- nie miało miejsca
3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

- nie miało miejsca – Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji:
- w roku sprawozdawczym 2014 – Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał:
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
Wpłaty na konto bankowe oraz do kasy fundacji:
- suma darowizn od osób fizycznych i prawnych , które wpłynęły na konto i do kasy Fundacji
w okresie sprawozdawczym: 80.931,42 zł,
- ze zbiórek publicznych, realizowanych w okresie sprawozdawczym do skarbon i puszek: –
5.239,09 zł
- ze sprzedaży przedmiotów po określonych cenach, podczas ww wystaw i pokazów – 5.619
zł
- wpływy z aukcji charytatywnych w portalu internetowym allegro.pl w okresie
sprawozdawczym: 7.799,71 zł
- wpływy uzyskanie z Urzędów Skarbowych w wyniku przekazania 1 % od podatku
dochodowego z tytułu OPP – 91.358,53 zł.
- pozostałe wpłaty, w tym z odsetek bankowych i przeksięgowań – 19.518,87 zł
Łącznie przychody w okresie sprawozdawczym z działalności statutowej: 210.466,62 zł
- odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; wynik finansowy działalności gospodarczej oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł:
- nie miało miejsca
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizacje celów statutowych: 155.966,24 zł
b) administrację: 34.018,05 zł (opłaty pocztowe, obsługa konta bankowego, zakup
asortymentów do wyrobu fantów, zakup materiałów biurowych, paliwo na transport
zwierząt, opłaty za utrzymanie kociarni i inne opłaty)
c) działalność gospodarczą – nie miało miejsca
d) pozostałe koszty – nie miało miejsca
- Stan środków pieniężnych na koncie bankowym Fundacji na dzień 31.12.2014r. –
118.219,16 zł. (słownie: stoosiemnaścietysiecydwieściedziewiętnaście złotych 16/100) Są to
jedyne środki pieniężne ulokowane na koncie bankowym).
- stan kasy Fundacji na dzień 31.12.2014r. – 2.684,87 zł
(słownie: dwatysiącesześćsetosiemdziesiatcztery złote 87/100groszy)
- Wartość aktywów na dzień 31.12.2014r. – 121.510,34 zł
(słownie: stodwadzieściajedentysięcypięćsetdziesięćzłotych 34/100 groszy)
- Należności i zobowiązania – 606,31 zł
(słownie: sześćsetsześćzłotych 31/100)
- Środki pieniężne – 121.510,34 zł
(słownie: stodwadzieściajedentysięcypięćsetdziesięćzłotych 34/100 groszy)
7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie
miało miejsca, Fundacja nie zatrudnia pracowników

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - nie miało
miejsca
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 - nie miało miejsca. Wszyscy działacze Fundacji wykonują swoje
czynności charytatywnie
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - nie miało miejsca
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 - nie miało miejsca
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - nie miało
miejsca
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie miało miejsca
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie - nie miało miejsca
i) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie miało miejsca
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statutowych - nie miało miejsca
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności - nie miało miejsca
9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych - deklaracja CIT 8 i CIT 8/0.
10. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli w fundacji.
Kończąc chciałam w imieniu Zarządu podziękować wszystkim, którzy w minionym roku
poświęcili swój czas, posiadane środki – pomagając naszym podopiecznym w ich walkach o
życie oraz w drogach do nowego domu.
Bardzo Wam dziękuję!
Małgorzata Galica – Menke
Prezes Zarządu
Fundacja dla Zwierząt Animalia

