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Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2009 roku

I.

Informacje podstawowe

Nazwa Fundacji: Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur"
Siedziba i adres Fundacji: ul. Kmieca 17,61-654

Poznań

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 09.06.2006
Numer KRS: 0000258643
Regon: 300336759

Zarząd Fundacji:
Prezes - Anna Kwiatkowska,

Rada Fundacji:
Przewodnicząca

Rady

-

Natalia

Piechocińska,

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

Zasięg działania Fundacji jest regionalny - województwo wielkopolskie.

II.

Cele statutowe

Fundacji

Cele i charakter Fundacji

dotyczą

ochrony

zwierząt,

a zwłaszcza

bezdomnych

zwierząt domowych.

1. Niesienie

pomocy

porzuconym

umieszczanie ich w schroniskach,

i krzywdzonym
działalność

zwierzętom,

głównie

adopcyjną (znajdowanie

poprzez

zwierzętom

nowych domów),
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2. Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom
bezdomnym,
3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
4. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie
prowadzenie

edukacji zmierzającej

przyjaznych

wszelkim

do kształtowania

zwierzętom,

zarówno

i rozpowszechniania

domowym

jak

i

postaw

iwolnożyjącym,

współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,
5. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami,
6. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze charytatywnym:
•

nie prowadzi działalności gospodarczej

•

źródłem finansowania celów Fundacji jest ofiarność publiczna

•

członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia

•

minimalizuje koszty administracyjne

•

działa w oparciu o pracę wolontariuszy

•

dba o przejrzystość działania, publikując na swej stronie internetowej szczegóły

Fundacji

dotyczące jej działania

III.

Podstawowym
rachunek
Poznaniu,

bankowy

Pozyskiwanie funduszy:

źródłem finansowania
Fundacji

ul. Zamenhoffa

prowadzony

celów Fundacji jest zbiórka datków na
w banku

PKO BP SA Oddział 25 w

133. Na dzień 31.12.2009

r. na rachunku

bieżącym

Fundacja posiadała 542,15 PLN.

Decyzją Prezydenta Miasta Poznania znak SO.vII/5022-9/09
2009 roku Fundacja otrzymała zezwolenie

na zorganizowanie

z dnia 2 kwietnia
i przeprowadzenie

zbiórki publicznej w okresie od dnia 6 kwietnia 2009 r do dnia 5 kwietnia 2010 r. z
przeznaczeniem zebranych środków na cele statutowe.
Wpływy ze zbiórki publicznej oraz darowizn w roku 2009 wynoszą: 39460,94 zł.
Liczba

darczyńców

to dziesiątki

osób,

z których

wielu

regularnie

wspomaga

finansowo Fundację.
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IV.

Działalność Fundacji w 2009 roku

1. Opieka nad zwierzętami
Celem działania
głównie

kotom,

Fundacji jest zapewnienie

w celu

przygotowania

opieki bezdomnym

ich do adopcji,

a także

zwierzętom,
zapobieganie

rozmnażaniu zwierząt domowych nierasowych.
Główne wydatki Fundacji to leczenie, kastracja oraz utrzymanie zwierząt.

•

Domy tymczasowe i adopcje
Celem zapewnienia
zorganizowana
poszerzenia

opieki zwierzętom

została

przyjmowanym

sieć "domów

tej bazy opiekunów

-

pod opiekę Fundacji

tymczasowych".
wolontariuszy.

Fundacja

dąży do

Dzięki tym działaniom

możliwe stało się zapewnienie bezpiecznego schronienia, opieki oraz leczenia
wielu zwierzętom. Zwierzęta po leczeniu, zaszczepieniu

i wtórnej socjalizacji

zostają przekazane do adopcji.
W roku 2009:
w domach tymczasowych pod opieką wolontariuszy przebywało 89 kotów.
na podstawie umów adopcyjnych przekazano do nowych domów 66 kotów.
śmierć 7 kotów (przyjęte w ciężkim stanie, choroby)

•

"Akcja Ziarnko do Ziarnka"
Fundacja prowadzi też akcję "Ziarnko do Ziarnka", w której propagowana jest
kastracja

zwierząt

bezdomnych,

wolnożyjących

jako

jedna

z

metod

ograniczania wzrostu ich populacji. W roku 2009 sfinansowano kastrację u 50
kotek i kocurów.

•

Pomoc kotom wolnobytujacym
Wolontariusze
Poznania

Fundacji

w mieście

dokarmiają

koty wolnożyjące

oraz dbają o poprawę warunków

na terenie

ich bytowania.

miasta

W roku 2009

wykonano i ustawiono w miejscach bytowania kotów 5 domków zimowych.

Strona 4 z 8

2. Wsparcie działań osób spoza Fundacji

Oprócz

kotów

ewidencjonowanych

bierzemy pełną odpowiedzialność,

w

ramach

działalności

Fundacji,

za

które

udzielamy 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,

•

pomocy w zapewnieniu schronienia na zimę dla kotów wolnobytujących,

•

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

3. Działalność edukacyjna

• Fundacja prowadzi stronę internetową,
dotyczące

opieki

wolnobytujących

nad

kotami

w ekosystemie

kastracji zwierząt domowych
wolnobytującymi,

• Nieodłączną
elementu
pobudzania

domowymi,
miejskim,

informacje

o

o adopcji zwierząt,

oraz kotów wolnożyjących,

są porady
roli

kotów

sterylizacji

i

opieki nad kotami

budowy zimowych schronień dla kotów wolnobytujących.

w działaniu

kompleksowej
i zwiększania

współpracowało

na której zamieszczone

organizacji
pracy

jest

popularyzacja

wychowawczej.

aktywności

Jest

wolontariatu
to

jedna

z

jako
form

społecznej. W 2009 roku z Fundacją

11 wolontariuszy. Wolontariusze tworzą "domy tymczasowe",

zajmują się pozyskiwaniem

środków

na potrzeby podopiecznych

Fundacji,

prowadzą stronę internetowa oraz nadzorują adopcje wirtualne.
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• W dniach 20-21 czerwca 2009 Fundacja uczestniczyła w akcji informacyjnoedukacyjnej "Weekend zdrowego psa i kota", zorganizowanej
handlowej

Plaza w Poznaniu.

Podczas

sterylizacji kotów wolnobytujących,
Przedstawiono

również

zdjęcia

akcji udzielano

na terenie galerii
m.in. informacji

o

o adopcjach zwierząt oraz o wolontariacie.
kotów,

które

dzięki

działalności

Fundacji

przeszły metamorfozę i z "brzydkich kaczątek" stały się "łabędziami" .

• W dniach 21-22 listopada 2009 Fundacja była obecna na Międzynarodowej
Wystawie Kotów Rasowych w Poznaniu, organizowanej przez Felis Posnania.
W trakcie wystawy
zasadach

pracy

informowano

wolontariuszy,

zwiedzających
opiece

nad

m.in. o adopcjach
kotami

oraz

kotów,

propagowano

działalność Fundacji.

V Wartość uzyskanych przychodów
Przychód w roku 2009:

40 460,95 zł.

a w tym:
•

z tytułu akcji "ziarnko do ziarnka"

1 620,00 zł.

•

z tytułu akcji "wirtualna adopcja"

3980,00 zł.

•

aukcje internetowe

6 313,71 zł.

•

darowizny -osoby fizyczne

•

ze sprzedaży cegiełek

2 192,94 zł.

•

z tytułu akcji ze wskazaniem beneficjenta

8039,53 zł.

18314,77 zł.

VI Wartość poniesionych kosztów
l.

Koszty statutowe w roku 2009:

30 932,39 zł.

a w tym:
•

leki i usługi weterynaryjne:

9516,07 zł.

•

utrzymanie podopiecznych (karma, żwirki itp.)

7348,60 zł.

•

akcja sterylizacji/kastracji

4004,34 zł.

•

akcje ze wskazaniem beneficjenta

7607,67 zł.

•

zakup wyposażenia (zakup klatek)

2455,71 zł.

kotów wolnobytujących
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•

Uchwała z dnia 15.06.2009 r. Prezes: Anna Kwiatkowska
Uchwała

w sprawie

udziału

w akcji

informacyjno-edukacyjnej

"Weekend

zdrowego psa i kota"
•

Uchwała z dnia 15.10.2009 r. Prezes: Anna Kwiatkowska
Uchwała w sprawie udziału w Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w
Poznaniu

2.

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

W składzie:

Przewodniczący

- Natalia

Piechocińska,

Członek

Rady - Anna

Zaleśna
•

Uchwała

z dnia

sprawozdania

30 kwietnia

Finansowego

2010

za

rok

roku w przedmiocie:
2009

oraz

udzielenie

zatwierdzenia
absolutorium

Zarządowi Fundacji dla Zwierząt "Koci Pazur".
•

Uchwała z dnia 1 maja 2009 roku w przedmiocie: odwołania Ewy Małyszko z
funkcji Prezesa Zarządu Fundacji oraz Zarządu Fundacji

•

Uchwała z dnia 1 maja 2009 roku w przedmiocie:

powołania do Zarządu

Fundacji oraz na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji panią Annę Kwiatkowską.

v.

Informacje dodatkowe

~ W 2009 roku nie wykonywaliśmy

zadań zlecanych przez podmioty państwowe

i samorządowe.
~

Fundacja nie była kontrolowana w roku 2009.

~ Za rok 2009 złożono deklaracje podatkowe CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-O.
FUNDACJA filA ZWIERZĄT

»Koci Paxur

«

61-654 Poznań, ul. Kmieca 17
tel. 501 280 282
NIP 972-11-38-696 REG0N 300336759
KRS 000GL::?G43

Poznań, dnia 20 grudnia 2010 roku
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