
Sprawozdanie merytoryczne
na Walne Zebranie Członków

Fundacji dla Zwierząt Animalia z Poznania
na dzień 28 kwietnia 2010 roku

Sprawozdanie dotyczy okresu od 1stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.
Składa się z trzech bloków tematycznych:

1. realizacja działalności statutowej Fundacji w roku sprawozdawczym 
2.  współpraca  i  wspieranie  placówek  niosących  pomoc  zwierzętom   bezdomnym,
skrzywdzonym i porzuconym.
3.  prowadzone  akcje,  działania  edukacyjne,  propagandowe  –  prozwierzęce  w  roku
sprawozdawczym

Ad.1. 

W  roku  sprawozdawczym  2009  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 
-  leczenie,  finansowanie  zabiegów  operacyjnych  i  innych  ratujących  Ŝycie  bezdomnym
zwierzakom, podopiecznym Fundacji
- utrzymywanie kotów i psów, podopiecznych Fundacji w domach tymczasowych, hotelach
(do czasu adopcji), finansowane zakupu karmy i innych niezbędnych akcesoriów.

W okresie sprawozdawczym domy znalazło 81 kotów i 104 psy. 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.

W roku sprawozdawczym nasza Fundacja zorganizowała i sfinansowała:
1. sterylizację 27 kotek na kwotę 3.410,21 zł,
2. kastrację 14 kocurów na kwotę 854 zł,
3. sterylizację 19 suk na kwotę 2.897,13 zł,
4. kastrację 9 psów na kwotę 1.161,50 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  6.466,05  zł,  na  pomoc  w tym  zakresie  kotom –  kwotę

14.434,81 zł.
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 W  okresie  sprawozdawczym  zakupiono  karmę,  akcesoria  dla  psów  i  kotów  
w  przytuliskach  i  domach  tymczasowych.  Na  zakup  karmy,  akcesoriów  dla  psów
przeznaczono kwotę 1.056,98 zł, dla kotów – 8.237,35 zł.

W  ramach  działalności  statutowej  wydano  takŜe  6.363,23  zł  na  pozostałe  cele,  
tzn: opłacenie paliwa na transport karmy, zwierząt itp.; opłacenie pobytu w hotelu dla psów 
3 psów z problemami adaptacyjnymi i zdrowotnymi: Pirat, Tina, Nefi, zakup nowych bud do
przytuliska w Buku oraz regału na karmę, wystawienie paszportu i zachipowanie psów, które
dzięki współpracy z niemiecką fundacją Dobermann Nothilfe znalazły domy w Niemczech.

Po skompletowaniu  wymaganych  dokumentów,  przy ogromnej  pomocy p.  Marty  Łyko  z
jednej z  Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu nasza Fundacja otrzymała od 2009r. status
organizacji poŜytku publicznego.

Ad.2.

W ramach współpracy i wspierania placówek oraz osób niosących pomoc zwierzętom
bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym w roku sprawozdawczym prowadzono:

1. dalszą 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. dalszą współpracę 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  Łodzi,  Obornikach,
Dopiewie), 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  propagowano  cele  Fundacji,  zagadnienia  zwalczania
bezdomności  wśród  zwierząt,  przejawów  okrucieństwa  wobec  nich.  Szczególny  nacisk  
w  2009  roku  Fundacja  połoŜyła  na  rozwijanie  współpracy  z  innymi  organizacjami
prozwierzęcymi, zarówno w kraju jak i za granicą, a takŜe, jak w roku ubiegłym na kontakty i
propagowanie idei Fundacji wśród dzieci i młodzieŜy.

W 2009 roku  przeprowadzono następujące spotkania i akcje:
1. 04.04.2009 – młodzieŜ Gimnazjum nr 24 jak co roku przeprowadziła zbiórkę środków

finansowych  na  potrzeby  bezdomnych  zwierząt  pod  naszą  opieką.  Jednocześnie,
rozdając ulotki zachęcała do adopcji psiaków i kotów, zwracając uwagę na problem
bezdomności i jego przyczyny;

2. 22.04.2009 – w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu na spotkanie z dziećmi obok
przedstawiciela  Fundacji  przybyła  lek.  wet.  Katarzyna  Marciniak  ze swoim psem.
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Dzieci mogły dowiedzieć się nie tylko o radościach i obowiązkach wynikających z
posiadania  własnego  zwierzęcia,  ale  takŜe  o  sposobach  zapobiegania  chorobom,
zabiegach  profilaktycznych  itp.  Podobne  akcje  planujemy  rozpowszechnić  w
kolejnych latach.

3. w maju  2009  młodzieŜ  Prywatnej  Dwujęzycznej  szkoły  Polsko  –  Angielskiej   w
Poznaniu, jak co roku przeprowadziła zbiórkę  darów: karmy, akcesoriów dla psów
przebywających w przytulisku w Buku – bardzo dziękujemy;

4. w  kwietniu  młodzieŜ  V  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Poznaniu,  jak  w  latach
poprzednich, zorganizowała akcję zbiórki dla naszych zwierzaków karmy i środków
finansowych – jesteśmy ogromnie wdzięczni za pomoc; 

 Fundacja w okresie sprawozdawczym brała udział w imprezach prozwierzęcych, na
własnym stoisku promując cele  Fundacji  oraz przedstawiając zwierzaki,  które czekają  na
własne domy:

1. 21.05.2009 – przedstawiciele Fundacji na zaproszenie Urzędu Miasta wzięli udział w
majówce :Kejter teŜ  Poznaniak” – gdzie na stoisku przedstawiane były zdjęcia i opisy
zwierząt  czekających  na  nowe  domy.  Motywem  przewodnim  imprezy  było  m.in.
zachęcanie mieszkańców Poznania do sprzątania po swoich pupilach – zorganizowano
pokazy metod takich działań oraz sprzętu sprzątającego;
2.  20-21.06.2009  –  na  terenie  Poznań  Plaza  –  braliśmy  udział,  razem  z  innymi
organizacjami  prozwierzęcymi,  przedstawicielami  lecznic  weterynaryjnych,  salonów
piękności dla zwierząt i hoteli dla zwierząt  w Weekendzie Zdrowego Psa i Kota. Podczas
przedstawiania  się  zebranej  publiczności  opowiedzieliśmy  o  naszej  działalności,
zachęcając do czynnego udziału, w ramach wolontariatu, w pracach Fundacji;
3. w listopadzie 2009r. Fundacja objęła patronat honorowy  nad akcją „Dach nad głową”
zorganizowaną  przez  Leroy  Merlin  w  Swarzędzu.  Przez  kilka  dni  dzieci  z  wielu
okolicznych  szkół  przy  udziale  pracowników  wykonały i  przepięknie  pomalowały
kilkadziesiąt bud dla bezdomnych zwierzaków. Część z tych bud trafiło do przytuliska w
Buku, do naszych podopiecznych, gdzie swymi kolorami cieszą oko.
4. W dniu 8.11.2009 – nasze stoisko moŜna było spotkać na Międzynarodowej Wystawie
Psów Rasowych;
5. W dniach 21-22.11.2009r podczas XXXVII & XXXVIII Międzynarodowej Wystawy
Kotów Rasowych takŜe stoisko Fundacji znajdowało się na czołowym miejscu.
Jak zwykle stoiska nasze cieszyły się na obu wystawach duŜym zainteresowaniem.

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,  dogomania.pl,  cafeanimal.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 niemiecką Dobermann Nothilfe
2. z Fundacją Zwierzęta i My
3. z Fundacją dla Ratowania Bezdomnych Zwierząt EMIR
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4. ze StraŜą dla Zwierząt w Trzciance.
5. z Fundacja Boksery w Potrzebie
6. z Fundacją SOS Boksery w Potrzebie
7. z organizacją Nadzieja Dobermana.

Na  zakończenie  sprawozdania  chciałabym  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. 

Dziękuję Pani Marcie Łyko, za poświęcony nam czas, pomoc, cierpliwość dla naszej
niewiedzy  i  za  zrozumienie.  To  dzięki  Pani  pomocy  i  zaangaŜowaniu  nasza  Fundacja
uzyskała status OPP w 2009r.

Dziękuję  naszym  wspaniałym  lekarzom  weterynarii,  zwłaszcza  z  gabinetu
weterynaryjnego Na Polance, z przychodni weterynaryjnej przy ul. Zbąszyńskiej w Poznaniu
oraz  Katarzynie  Bartylak  z  AGRIVET-u  w  Opalenicy,  którzy  pomagając  naszym
podopiecznym, ratując im Ŝycie – nie odmawiali nam nigdy pomocy.

Na  koniec  dziękuję  wszystkim,  którzy  w  okresie  mojej  Prezesury  słuŜyli  radą,
pomocą, a czasem zwykłym dobrym słowem. 

Dziękuję!

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