Sprawozdanie merytoryczne
na Walne Zebranie Członków
Fundacji dla Zwierząt Animalia z Poznania
na dzień 15 kwietnia 2009 roku
Sprawozdanie dotyczy okresu od 1stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku.
Składa się z dwóch bloków tematycznych:
1. realizacja działalności statutowej Fundacji w roku sprawozdawczym
2. Współpraca i wspieranie placówek niosących pomoc zwierzętom bezdomnym,
skrzywdzonym i porzuconym.
1. prowadzone akcje, działania edukacyjne, propagandowe – prozwierzęce w roku
sprawozdawczym
Ad.1.
W roku sprawozdawczym 2008 Fundacja dla zwierząt Animalia realizowała cele
statutowe poprzez:
- prowadzenie akcji adopcyjnych psów, kotów i innych zwierząt, podopiecznych Fundacji
- prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów
- leczeniem, finansowaniem zabiegów operacyjnych i innych ratujących Ŝycie bezdomnym
zwierzakom, podopiecznym Fundacji
- utrzymywanie kotów i psów, podopiecznych Fundacji w domach tymczasowych (do czasu
adopcji), finansowane zakupu karmy i innych niezbędnych akcesoriów.
W okresie sprawozdawczym domy znalazło 60 kotów i 56 psów. Adopcje odbywały
się na podstawie umów adopcyjnych, po szczegółowym sprawdzeniu warunków i moŜliwości
posiadania zwierzaka przez osoby, które zadeklarowały zamiar adopcji.
Nadrzędnym celem naszej Fundacji jest walka z bezdomnością wśród zwierząt,
zmniejszenie populacji zwierząt: kotów wolnoŜyjących, psów w przytuliskach, psów
nierasowych i niechcianych. Celowi temu słuŜy realizowany od początku działalności
program sterylizacji i kastracji psów i kotów, trafiających pod naszą opiekę.
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W roku sprawozdawczym nasza Fundacja zorganizowała i sfinansowała:
sterylizację 27 kotek na kwotę 2.875,61 zł,
kastrację 7 kocurów na kwotę 581,60 zł,
sterylizację 7 suk na kwotę 1.129,68 zł,
kastrację 6 psów na kwotę 661,68 zł.

KaŜdorazowo podczas adopcji przedstawiciele Fundacji propagowali wiedzę
o konieczności zwalczania bezdomności poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz
ograniczenie populacji zwierząt.
Fundacja prowadziła w roku sprawozdawczym działania na rzecz ratowania
i poprawy zdrowia psów i kotów, będących pod jej opieką. Na szczepienia, leczenie, zabiegi
operacyjne psów wydano kwotę 5.606,75 zł, na pomoc w tym zakresie kotom – kwotę
10.854,68 zł.
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W okresie sprawozdawczym zakupiono karmę, akcesoria dla psów i kotów
w przytuliskach i domach tymczasowych. Na zakup karmy dla psów przeznaczono kwotę
775,10 zł, dla kotów – 4.673,33 zł.
W ramach działalności statutowej wydano takŜe 3.254,27 zł na pozostałe cele,
tzn: opłacenie paliwa na transport karmy, zwierząt itp.; opłacenie pobytu w hotelu dla psów
2 psów z problemami adaptacyjnymi: Cobry i Gringo (oba psy znajdują się juŜ we własnych
domach).
Ad.2.
W ramach współpracy i wspierania placówek oraz osób niosących pomoc zwierzętom
bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym w roku sprawozdawczym prowadzono:
1. współpracę z Urzędem Miasta w Puszczykowie, w zakresie: sterylizacji suk,
przebywających w przytulisku miejskim, zabiegów weterynaryjnych, pomocy w
znajdowaniu psom nowych domów (umowa z dnia 20.06.2006r.)
2. współpraca z Urzędem Miasta i Gminy w Buku, Zakładem Gospodarki komunalnej w
Buku oraz przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt w Buku, w zakresie: sterylizacji
suk, przebywających w przytulisku, zabiegów weterynaryjnych, pomocy w
znajdowaniu psom nowych domów, pomocy przy obsłudze zwierząt i ich
resocjalizacji (porozumienie z dnia 23.05.2007r.),
3. wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt (min. w Zamościu, Kielcach,
Ostrołęce), poprzez pomoc w szukaniu domów dla zwierząt,
4. wspieranie osób fizycznych zapewniających domy tymczasowe dla bezdomnych
zwierząt poprzez pomoc w finansowaniu kosztów leczenia i utrzymania oraz szukania
domów docelowych.
Ad.3.
W okresie sprawozdawczym fundacja prowadziła akcje propagandowe i zbiórki
środków finansowych na realizacje celów statutowych.
Podczas akcji i zbiórek propagowania cele Fundacji, zagadnienia zwalczania
bezdomności wśród zwierząt, przejawów okrucieństwa wobec nich. Szczególny nacisk
w 2008 roku Fundacja połoŜyła na spotkania z młodzieŜą, ustalając taką formę działań
propagandowych jako priorytetowa, do rozwijania w kolejnych latach.
W 2008 roku w tym zakresie przeprowadzono spotkania i akcje z:
1. młodzieŜą XVIII LO oraz Zespołu Szkół Geodezyjno – Drogowych w Poznaniu w
dniu 22.01.2008r. W spotkaniu wzięli udział ze strony Fundacji członkowie Zarządu,
wolontariusze oraz przedstawiciel czworonoŜnych podopiecznych. MłodzieŜ ze szkoły
zorganizowała akcję zbiórki darów na rzecz naszych podopiecznych.
2. dziećmi i młodzieŜą z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w
dniu 9.10.2008r.- gdzie przedstawiciele Fundacji uczestniczyli jako zaproszeni goście
w X Wystawie Zwierząt Domowych.
3. młodzieŜą 24 Gimnazjum w Poznaniu – młodzieŜ z tej szkoły juŜ kilka razy
organizowała akcje propagujące działania Fundacji, zbiórki finansowe – uczestnicząc
aktywnie w pracach na rzecz pomocy zwierzakom.
4. z dziećmi i młodzieŜą z Prywatnej Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Poznaniu – przedstawiciele tej szkoły juŜ kilkakrotnie odwiedzili
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przytulisko dla bezdomnych psów w Buku, przywoŜąc zbierane dary dla psów i
promując cele Fundacji na forum szkoły.
Fundacja w okresie sprawozdawczym brała udział w imprezach prozwierzęcych, na
własnym stoisku promując cele Fundacji oraz przedstawiając zwierzaki, które czekają na
własne domy:
1. Wystawa Kotów Rasowych w Poznaniu w dniach 23-24.02.2008r
2. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu w dniach 8-9.11.2008r
3. Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Poznaniu w dniach 22-23.11.2008r.
W roku sprawozdawczym Fundacja organizowała zbiórki publiczne na terenie miasta
Poznania w celu zgromadzenia środków na prowadzoną działalność. Zbiórki takie miały
miejsce m.in w gabinecie weterynaryjnym w Poznaniu, ul. Lisa Witalisa oraz na terenie
miasta – gdzie akcję prowadziła młodzieŜ szkolna pod opieką wolontariuszy Fundacji.
Fundacja w roku sprawozdawczym promowała swe działania na forach internetowych
miłośników zwierząt miau.pl i dogomania.pl oraz na stronie internetowej fundacji.
Fundacja prowadziła takŜe w roku sprawozdawczym współpracę z organizacjami
pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i
skrzywdzonym:
1. z Fundacją Canis et Felis
2. z Fundacją Zwierzęta i My
3. z Fundacją dla Ratowania Bezdomnych Zwierząt EMIR.
Na zakończenie sprawozdania chciałabym podziękować za wielką pomoc, za
ofiarność lekarzom weterynarii: Katarzynie Marciniak, Karolinie Jęczeń z Gabinetu
Weterynaryjnego na Polance – nigdy nie odmawiacie wsparcia!
Chciałam teŜ podziękować osobom, które przyjmują naszych podopiecznych,
prowadząc dla nich domy tymczasowe – gdyby nie Wy, wiele z tych zwierząt nie miałoby
szansy na przeŜycie.
Dziękuję darczyńcom – tym wszystkim, którzy przekazują na nasze konto środki
finansowe oraz tym, którzy wspierają nas darami rzeczowymi – to dla nas ogromna pomoc.
Dziękuję naszej wspaniałej młodzieŜy – to Wy jesteście przyszłością Fundacji, to w
Waszych rękach w przyszłości problemy, z którymi wspólnie borykamy się teraz.
Na koniec dziękuję wszystkim, którzy w okresie mojej Prezesury słuŜyli pomocą,
wsparciem i którzy podtrzymywali na duchu w chwilach zwątpienia.

Dziękuję!
Małgorzata Galica – Menke
Prezes zarządu
Fundacji dla Zwierząt Animalia
w Poznaniu
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