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Poznań, 15 grudnia 2009 roku

Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur"
Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2008 roku

I.

Informacje podstawowe

Fundacja dla Zwierząt .Koci Pazur" została założona dnia 17 maja 2006 roku w Poznaniu
przez: Ewę Małyszko, Natalię Piechocińską i Annę Zaleśną.

Fundacja została zarejestrowana w KRS dnia 9 czerwca 2006 r. pod numerem: 0000258643

W 2008 roku Fundacją kierował Zarząd w składzie:
Prezes - Ewa Małyszko.

Wewnętrznym organem nadzoru jest Rada Fundacji w składzie:
Przewodnicząca Rady - Natalia Piechocińska,

Członek Rady - Anna Zaleśna.
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.

Zasięg działania Fundacji jest regionalny - województwo wielkopolskie.

II.

Cele statutowe

Fundacji

dotyczą

Cele i charakter Fundacji

ochrony

zwierząt,

a zwłaszcza

bezdomnych

zwierząt

domowych.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze charytatywnym:
•

nie prowadzi działalności gospodarczej

•

źródłem finansowania celów Fundacji jest ofiarność publiczna

•

członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia
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•

minimalizuje koszty administracyjne Fundacji

•

działa w oparciu o pracę wolontarystyczną

•

dba o przejrzystość działania, publikując na swej stronie internetowej szczegóły dotyczące
jej działania

III.

Pozyskiwanie funduszy:

Podstawowym źródłem finansowania celów Fundacji jest zbiórka datków na rachunek
bankowy Fundacji prowadzony w banku PKO BP SA Oddział 25 w Poznaniu, ul. Zamenhoffa
133. Na dzień 31.12.2008 r. na rachunku bieżącym Fundacja posiadała 4.032,27 PLN.

Decyzją Prezydenta Miasta Poznania znak SO.VIV5022-28/07
2007 roku Fundacja otrzymała zezwolenie na zorganizowanie
publicznej

w okresie od dnia 22 listopada

z dnia 21 listopada

i przeprowadzenie

2007 r do dnia 21 listopada

zbiórki

2008 r. z

przeznaczeniem zebranych środków na cele statutowe.
Wpływy ze zbiórki publicznej oraz darowizn w roku 2008 wynoszą: 14 090,30 zł.
Liczba darczyńców

to dziesiątki osób, z których wielu regularnie wspomaga

finansowo

Fundację,

IV.

Działalność Fundacji w 2008 roku

l. Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur"

Celem działania Fundacji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, głownie
kotom, w celu przygotowania

ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu zwierząt

domowych nierasowych.
Główne wydatki Fundacji to leczenie, kastracja oraz utrzymanie zwierząt. W roku 2008
mieliśmy pod opiekę 72 koty oraz 2 psy.

~

Domy tymczasowe
Celem

zapewnienia

opieki

zwierzętom

przyjmowanym

zorganizowana została sieć "domów tymczasowych".
tej bazy opiekunów
zapewnienie

- wolontariuszy.

bezpiecznego

schronienia,

pod

opiekę

Fundacji

Fundacja dąży do poszerzenia

Dzięki tym działaniom
opieki oraz leczenia

możliwe

stało się

wielu zwierzętom.
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Zwierzęta po leczeniu, zaszczepiemu

i wtórnej socjalizacji zostały przekazane do

adopcji. Od stycznia 2008 roku do grudnia 2008 roku 59 naszych podopiecznych
trafiło do swoich nowych domów.

~

Wolontariat
Popularyzacja wolontariatu jako elementu kompleksowej

pracy wychowawczej jest

nieodłączna w działaniu organizacji. Jest to jedna z form świadcząca o potrzebie
wspierania

społecznej działalności.

wolontariuszy.
pozyskiwaniem
internetowa

Wolontariusze
środków

W 2008 roku z Fundacja współpracowało
tworzą

na potrzeby

oraz adopcje

wirtualne,

"domy

tymczasowe",

podopiecznych
biorą udział

Fundacji,

zajmują
prowadzą

w zbiórkach,

propagują

12
SIę

stronę
ideę

wolontariatu.

~

"Akcja Ziarnko do Ziarnka"
Prowadzimy też akcję "Ziarnko do Ziarnka", w której propagujemy kastrację zwierząt
bezdomnych, wolnożyjących jako jedną z metod ograniczania wzrostu ich populacji.
W roku 2008 sfinansowaliśmy kastrację / sterylizację kastrację u 40 kotek i kocurów.

2. Wsparcie działań osób spoza Fundacji

Oprócz kotów ewidencjonowanych
odpowiedzialność,

udzielamy

w ramach działalności Fundacji, za które bierzemy pełną

też pomocy

osobom,

które

opiekują

się bezdomnymi

zwierzętami, zgodnie z § 7 punkt 2 statutu Fundacji.

Pomoc ta polega głównie na:
•

finansowaniu

leczenia i kastracji kotów wolnożyjących,

przekazywaniu

karmy dla

opiekunów zwierząt wolnożyjących
•

finansowaniu leczenia zwierząt poszkodowanych w wypadkach, którymi ktoś się zajął
na własną rękę

•

finansowaniu leczenia i kastracji zwierząt porzuconych, przygarniętych

przez osoby

niezamożne.
•

Na pomaganiu w znalezieniu nowego domu, poprzez umieszczenie

ogłoszenia na

naszej stronie internetowej
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3. Działalność edukacyjna

Prowadzimy stronę internetową, na której utworzyliśmy dział "Czytelnia". Jest to praktyczny
poradnik zarówno dla ludzi, którzy decydują się na kota po raz pierwszy, jak i dla tych
mających już swych podopiecznych.

Na stronie wyjaśniamy też jak ważna jest kastracja -

sterylizacja zwierząt nierasowych. Strona nasza cieszy się dużą popularnością - w 2008 roku
odnotowaliśmy

ok 32 000 wizyt. Prowadzimy

również

forum internetowe,

na którym

wolontariusze dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą o opiece nad kotami.

V.

Wartość uzyskanych przychodów

Przychód w roku 2008: 14 104,45 zł. a w tym:
•

z tytułu akcji "ziarnko do ziarnka"

2440,00 zł.

•

z tytułu akcji "wirtualna adopcja"

1 697,00 zł.

•

aukcje internetowe

3409,65 zł.

•

darowizny -osoby fizyczne

6543,65zł.

•

pozostałe

14,15 zł.

VI.

Wartość poniesionych kosztów

1. Koszty statutowe w roku 2008: 13 014,73 zł. a w tym:
•

leki i usługi weterynaryjne:

8961,85 zł.

•

utrzymanie (karma, żwirki itp.)

3924,20 zł.

•

akcje ze wskazaniem

128,68 zł.

2. Koszty administracyjne:

5764,99 zł.

•

1.440,00 zł

w tym wynagrodzenia

VII. Dane o zatrudnieniu
1.

W roku 2008 Fundacja zatrudniała na umowę zlecenie jednego pracownika.

2.

Wypłacono z tego tytułu wynagrodzenia w łącznej wysokości 1.440,00 zł.
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VIII.

1.

Odpisy uchwał Zarządu oraz Rady Fundacji

Uchwały podjęte przez Zarząd Fundacji dla Zwierząt "Koci Pazur":

•

Uchwała Zarządu z dnia 01.01.2008 r. Prezes: Ewa Małyszko
Uchwała

w sprawie sposobu rozliczania

wydatków

domów tymczasowych

oraz

wolontariuszy w roku 2008.
•

Uchwała Zarządu z dnia 01.06.2008 r. Prezes: Ewa Małyszko
Uchwała w sprawie przedłużenia umowy domeny kocipazur.org.

•

Uchwała Zarządu z dnia 02.06.2008 r. Prezes: Ewa Małyszko
Uchwała w sprawie przedłużenia umowy na usługi hostingowe

•

Uchwała z dnia 15.07.2008 r. Prezes: Ewa Małyszko
Uchwała w sprawie finansowania kosztów leczenia bezdomnego kota po wypadku
komunikacyjnym

•

- zgodnie ze statutem Fundacji § 8 pkt 2

Uchwała Zarządu z dnia 15.08.2008 r. Prezes: Ewa Małyszko
Uchwała w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług z zakresu księgowości

•

Uchwała Zarządu z dnia 01.09.2008 r. Prezes: Ewa Małyszko
Uchwała w sprawie zakupu laptopa

•

Uchwała Zarządu z dnia 01.10.2008 r. Prezes: Ewa Małyszko
Uchwała

w sprawie zakupu programu-licencji

pełnej księgowości

oraz pomocy

technicznej

2.

Uchwały podjęte przez Radę Fundacji dla Zwierząt "Koci Pazur":

W składzie: Przewodniczący - Natalia Piechocińska, Członek Rady - Anna Zaleśna
•

Uchwała z dnia 30 kwietnia 2009 roku w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania
Finansowego

za rok 2008 oraz udzielenie

absolutorium

Zarządowi

Fundacji dla

Zwierząt "Koci Pazur".
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IX.

~

Informacje dodatkowe

W 2008 roku me wyxonywausmy
1

."'

zadań

zlecanych

przez

podmioty

państwowe

i samorządowe.

>>-

Fundacja nie była kontrolowana w roku 2008.
Za rok 2008 złożono deklaracje podatkowe CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-O.

FUNDACJA

DLA ZWIERZĄT
«

»Koci Pazur

61-654 Poznań, ul. Kmieca 17
tel 501 280 282
NIP 972-11·38-696 REGON 300336759
KRS 0000258643

Poznań, Unia 15 grudnia 2009 roku
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