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1". Fundacja pod nazńą Amicus Canis - Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrąrwdzonych z
siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. O.M. Kolbe 2l4 m. 30,97-200 Tomaszów
Mazowiecki, adres do korespondencji: j/w. Adres pocńy internetowej: amicus_canis@interia.pl,
zaĘestrowana w Krajov_vlm Rejestrze Sądowym pod nr 0000447575 dnia 6 lutego 2OI3,
posiada: Regon 10l 55 1 868

Członkowie Zarządu:

Anna Kot - prezes fundacji,

Magdalena Cwikła - członek zarądu.

Celem działaniaFundacji jest działalnośó charytatywna i edukacyjna polegaj ącana:

- dzińanfu na rzecz humanitarnego traktowania zwieruąt, w szczególności poprzez
organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-ztvierzęcy lobbing, wspóĘracę z
ins§rtucjami propagującymi humanitame traktowanie rwierząt;

- niesieniu pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez
umieszczanie ich w schroniskach i w hotelach, domach t}łrnczasowych, udzielanie pomocy
placówkom i osobom ftrycznym służącym złłietzętom bezdomnym, wspóĘracę z placówkami i
osobami fizycmymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną
(znajdowanie zlltierzętom nowych opiekunów); _

- wszelkich działaniach w zalrresie ntalczarńa zjawiska bezdomności złvieruąt, w szczególności
poprzęz propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji rwierząt oraz rcalizację
programu sterylizacji i kastracji; jak również wcielanie w zycie programu identyfikacji nvietząt;

- zlvalczanie przejawów ntęcaniasię nad mvietątami;

- propagowanie ekologii, zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem celów statutowych, a także
opis głównychzdarzeń prawnych jej działalności o skutkach finansowych

- Terenem dzińania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, dla właściwego ręalizowania
celów statutowych Fundacja moze prowadzić działalność w kraju jak i poza jego granicami.

- Dzińalność swoją fundacja opiera na pracy społecznej zarządu, rady i wolontariuszy w cńym
kraju.



Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- opiekę nad rwierzętami, zlllłaszczabezdomnym i i źtętraktowanymi;
- organizowanie adopcj i rwieruąt;
- prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierzątdomowych i gospodarskich;
- Prowadzenie akcji sterylizacji zwierzątdomowych i innych akcji mających na celu ograni czeniebezdomności zwierząt,

- Pomoc sPołeczną, w 
_szczególnoŚci poprzez pomoc osobom ubogim w zakresie leczenia iuttzymanianależących do tych osób mvierząt;

- organizowanie i wspie r anie dzińańwolontariatu;
- organizowanie sPotkań, kursów, szkoleń, wystaw, akcji i kampanii edukacyjnych w zakresiezłviązanym z cęlami Fundacji;
- organizowanie spotkań , zaięó i imprez dobroczynn ych z udzińem zlłvierąt;
- Prowadzenie dzińalnoŚci wydawniczej w zakresie rcalizacjicelów stafutowych;
- inną działalnoŚĆ dobroczYnn ąmającąbezpośredn io przyczynrć się do realizaqicelów Fundacji;- wsPÓłPracę z innYmi organizacjami, a także z władzami państwowymi i samorządowymi,instYtucjarni, Przedsiębiorstwami iosobami fizycznymiłl-,yzyami publicznymi (np. policją,sttńą miejską i innYmi) w kraju i za graniĆą w zakresie obejmujący m realizację jej celówstatutowych.

W 2017, zostaĘ Podjęte nastęPujące działania , zmierzające do realizacji celów statutowych:

Działaniu na rzecz humanitarnego traktowania zwieruąt, w szczególności poprzezorganizowanie i Prowadzenie edukacji prezwierzęcej, pro-zwi erzęły lobbing, współpracę zinstytucj a m i propagującymi h umanitlrne traktowanń zwienąt

Fundacja współpracuj e .ze Schroniskiem
Mazowieckim:

dla Bezdomnl,ch Zlvierząt w Tomaszowie

- wolontariusze fundacji Prowadzą stronę schroniska na facebooku, gdzie umieszczająwszelkieinformacje dotYczące przebywających tam zwierząt i organizowanych akcjach na rzeczschroniska; w PrzYPalkVch szóŻąóhej koniecznoś "i ,wra"aią uwagę na los, zdrowie
Poj edYncze go złlierzęcia dzięki 

"r.ru więlokrotni. p.v ..rr-niskowe znalazłydomy,- organizowanie wolontariatu: socjalizacja psów, *guniro*unie spacerów, pomoc w pracachporządkowych, pomoc przy pielęgna cji zwieiząt,
- ogłaszanie PodoPiecznYch schroniska na portalach społecmościowych, stronach z ogłoszeniamiadoPcYjnYmi dzięki czemu ok. 150 psów znalazło domy, wolontariusze fundacj i ptzeprowadzaliwizffY Ptzed i Po adoPcyjne, Fundacja prz3lęłaopi"r.ę nai 2i psamize schroniska,- Fundacja na terenie Schroniska-ań geroorny.i, iwietrąt w Tomaszowie Mazowieckimwysprzątńa. jak również doposażyła wybieg i kociarnię,
- fundacja zakupiłaS bud
- zakup 5 keneli,
- zakup kontenera zptzeznaczeniem na szczeniakarnię.



- zorganizowanie akcji na rzęcz schroniska m.in.: zbieranie nakrętek, akcja antykleszczowa,
- zakup karmy i leków, badania starszych i chorych psów, finansowanie skomplikowanych
operacji, zakup tranu-i obroży z feromonami.
- Fundacja pokryła koszty testów FIV i FeLV na białaczkę dla schroniskor.vych kotów.

Współpraca z instytucjami i innymi organizacjami :

- współpracazUrzędem Miasta w Tomaszowie Mazowięckim
- współpracazUrzędem Gminy w Rzeczycy

- współpraca z innymi organizacjami prozwierzęcymi .m.in.: z Funduszem Migotkowym, SOS
dla Jamników, Fundacją Fioletowy Pies, z forum labradorórł,, beagle.

Fundacja współpracuje z punktem przetrz\mań psórv rv Roszkorvej Woli, gmina Rzeczyca.
- orgnizuje wolontariat w ramach którego socjalizuje się ps1,. rvyprorvadza na spacery, pomaga
w pracach porządkowych i przy pielęgnacji zwierząl,
- nabieżąco Fundacja zaopatruje punkt przetrzymań w wartościow-ą karmę. jak również w obroze
i smycze.
- zabezpieczyła psy przeciwko kleszczom,
- leczyła i finansowała zabiegi weterynaryjne,
- zakupiła2budy,
- dzięki Fundacji nowe domy znalazło 18 psów, 4 przejęła pod swoją opiekę.

Fundacja pomaga równiez w Gminie Przyłęk, w szczególności rodzinie Lasotów, która miała w
posiadaniu ok. 40 mvierząt:

- kastracje psów - 8, sterylizacja suk - 20. kastracja kocurórv - 2, sterylizacja kotek - 7,

- eutanazjaślepych miotów :20 szczęniąt. .l kociaki.

- §zczepienia plwścieklLiźnie ż9 psórv.

- sz,czępięnia p/wirusowkom 22 ps,v i 2 koty,

- czipowanie 11 psów i 1 kot,

- dwie operacje - zerwane więzadło Kalia, Maks po potraceniu przez traktor resekcja główki
kości udowej i wykonanie mięśniozrostu.

- leczenie babeszjozy l pies. lęczenie parwowirozy - 3 psy, leczenie l pies po wypadku
komunikacyjnym, leczenie kotów z kocim katarem - około 8

- odrobaczenie, - 38 psów ( dwukrotne odrobaczen ie), zabezpieczanie p/pchłom,

- zakup 16bud,

- zakup karmy.

Fundacja ponadto znalazładomy dla 9 psów. nad ż przejęła opiekę.

Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconyfr, w szczególności poprzez
umieszczanie ich w hotelach, domach Ęmczasowych, udzielanie pomocy placówkom i
osobom flzycznym służącym rwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami



fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie
zwierzętom nowych opiekunów);

- W 2017 roku fundacja pod swoją opieką prawną miała 80 psów (z terenów wiejskich i
podmiejskich, jak również ze schronisk i punktów ptzetrzymań m.in. z Tomaszowa Maz.,
Łowicza, Warszawy, Radys). W przeważającej większości były to zwierzęta stare, chore i
kalekie, które w warunkach schroniskowych nie miały żadnych szans na przeżycie lub adopcję.
Fundacja na swojej stronie intemetowej dokładnie przedstawia historię pomocy, jakiej udzięla
danemu zwieuęciu. Tym samym Fundacja chce zwrocić uwagę społeczeństwa na ogrom
wysiłków, jakie są podejmowane ptzęz Fundację i wolontariuszy oraz osoby, którym nie jest
oboj ętny los skrzywd zony ch zw ierząt dla ratowan ia j ednego ży cia.

- Wszystkie mvierzęta. którym Fundacja zapewniła pobyt w hotelach dla mvierząt lub tzw.
domach tymczasowych są utrzymywane w tych miejscach dzięki finansom i darowiznom
Pochodzących z Fundacji. Takżę koszty mviry,ane z wyżywieniem i leczęniem tych zwierząt
Ponosi Fundacja. Wsąvstkie zwierzeta. za które prawnie odpowiada Amicus Canis mają:
zapewnioną stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną, pęłną diagnostykę i opiekę specjalistycznąw
razie zachorowania jak również odrobaczanie i szczepienie, sterylizację i kastrację - jeśli nie ma
prze c i wwskaz ań me dy cznych do wykonan i a zabie gu, o raz re s o cj a lizacj ę.

- W ciągu okresu sprawozdawczęgo Fundacja przekazała prawo własności i odpowiedzialności
za zwierzę w przypadku 33 zwierząt będących pod bezpośrednią opieką Fundacji, ponadto 9
zwierząt przekazano pod opiekę Funduszowi Migotkowemu. Zwierzęta zostaĘ oddane na
Podstawie umów adopcyjnych, ściśle określających zakres praw i obowiązków spoczywających
na PrzYszĘch opiekunach oraz konsekwencje wynikaj ącę z naruszenia ustawy o ochronie
zwierząt. Analogicznie wolontariusze Fundacji w ciągu okresu sprawozdawczego przyczynlli
się do znalezięnia domu ok. l50 nvierzętom ze schroniska w Tomaszowie Mazowieckim i 18 z
Punktu Przetrzymań w Roszkowej Woli i 9 z Gminy Przyłęk.

- W przypadku, gdy z ptzyczyn braku środków finansowych Fundacja nie mogła przejąć opieki
Prawnej nad psem, zapewnić opieki, wyżywieni a i leęzerria sytuacja była naświetlana na fórach
internetowych z prośbą o pomoc dla tych zw--ieruąt, Niejednokrotnie udało się dzięki takim
aPelom znalęźć dom dla nich,bądż uzyskać pomoc dlazw-ierzęcia przebywającego w schronisku
m.in. przeprowadzono diagnostykę psów schroniskowy ch, czy skomplikowane operacje.

W wielu Przypadkach dzięki tego typu akcjom psy ze schronisk zostaĘ przekazane nowym
właŚcicielom lub społeczność lokalna zatroszczyła się o poprawienie warunków bytow}ch
bezpośrednio w schronisku, gdzie dane z:łvieruę przebywało.

- Fundacja pomagała osobom ftzycznym nie mającym środków nautrzymanie zwierząt poptzęz
przekazanie karmy, szczepienia. sterylizacje i kastracje, opłacenie lęczęnia.

Wszelkie działaniach w zakresie rwalczania zjawiska bezdomności mtierząt, w
szczegÓInoŚci poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji rwierząt
oraz realizację programu sterylizacji i kastracji; jak również wcielanie w Ęcie programu
iden §fi kacj i zw ier ząt;



Fundacja przekazŃa prawo własności i odpowiedzialności za zwierzę w przypadku 33
zwierząt będących pod bezpośrednią opieką Fundacji. Zwierzęta zostały oddane na podstawie
umów adbpcyjnych, ściśle określających zakres praw i obowiązków spoczywających na
przyszłych opiekunach oraz konsękwencje wynikające znaruszenia ustawy o ochronie rwierząt.
9 zwierzątprzekazano pod opiekę Funduszowi Migotkowemu.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczęgo fundacja przyczyniła się do znalęzienia domu
ok l50 zwierzętom ze schroniska w Tomaszowie Mazowieckim, w tym24 zostało przejętych pod
opiekę fundacji.

Analogicznie 18 psów z Punktu przettzymań w Roszkowej Woli opuściło punkt
przetrzymań:22 znalazły nowe domy, 4 zostńo przejętych pod prawną opiekę Fundacji,

Podobnie w Gminie Przyłęk- Fundacja znalazŁa domy 9 psom, pod opiekę przejęła2.
- Fundacja promowała i realizowŃa program kastracji i sterylizacji zwierząt domowych,
większość zwierz{. fundacyjnych jest zaczipowanvch i wysterylizowanych, chyba, że względy
medyczne nie pozwalająna to. Pozostałe psy zostaną w następnym okresie sprawozdawczym
wysterylizowane, Jeśli z ptzyazyn obiektywnych Fundacja nie ma możliwości do
przeprowadzenia tego Ępu zabiegu przed oddaniem mvierzęcia do nowego domu np. wiek
zwierzęcia to w umowie adopcyjnej umieszcza odpowiedni zapis obligujący nowych właścicieli
do wypełnienia tego obowiązku.

- Wolontariusze Fundacji wyłapują koty wolnożyjące z tęrenu miasta i okolicy Tomaszowa
Mazowieckiego, Fundacja przeprowadziła25 kastracji i sterylizacjitych zwierząt,

Wolontariusze naszej Fundacji promowali w środkach masowego przekazu (internet)
akcje uŚwiadamiające społeczeństwo o konięczności sterylizacji i czipowania. Popieraliśmy
bezpłatny program sterylizacji Urzędu Miasta publikując plakaty na stronie schroniska
prowadzonej przez naszych wolontariuszy.

Wolontariusze fundacji brali czynny udział w dyskusjach na tęmatycznych forach
internetowych ksźałtując dzięki temu odpowiednie posta\i/y i zarazem dając świadectwo
swojego zaangńowania i bezinteresowności w niesieniu pomocy bezdomnym zwieruętom.
Dzięki takim postawom coraz więcej osób pomaga naszej Fundacji i zostaje jej wolontariuszami.

Fundacja przeprowadzlła cykl spotkań edukacyjnych pt. ,,Dzieci, ryby i psy.. . _kużdy ma
swój głos". Był to cykl spotkań edukacyjnych dla najmłodszych o tematyce prozwierzęcej
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tomaszowie Mazowieckim oraz Amicus
Canis - Fundację na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych. Partnęrami tego edukacyjnego
przedsięwzięcia są również: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i ZDiUM. Na zajęciach
zaproszeni goŚcie opowiadaĆ będą o tym, co to znaczy byó prawdziwym przyjacielem
czworonogów oraz ptzybliżą los mvierząt hodowlanych. Uzmysłowią dzieciom, że schronisko
bądź cyrk to ostatnie miejsca, gdzie stworzenia chcąttaftc. Dzięcl poznają osoby, które na co
dzień ttoszczą się o poprawę życia zwierząt. W ramach akcji odbędą się również spotkania
autorskie, prezentacja utworów literackich z księgozbioru biblioteki, projekcje filmowe o
powyższej tematyce.

W programie:

o J, kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Bezdomnych Zwierząt zajęcia
,,Miejsca, których zvvieruęta wolĄby nie znać" - spotkanie z kięrownikiem schroniska

pn.
iz



wolontariuszami. Rozmowa o charahgrze dzińań na rzecz bezdomnych zvvierząt, prezentacja
ksiązek o czworonożnych przyjaciołach z księgozbioru biblioteki, pĄekcja filmu o powyższej
tematyce, godz. l0.00-11.00, pl. Kościuszki l8, sala koncertowa

r § maja w ramach Tygodnia Bibliotek - spotkanie autorskie dla dzieci ze szkół
podstawowych z Tomaszem Trojanowskim, autorem m.in. ,,Kocich historii", za l<tóte ottzymń
Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, godz. 10.30-12.00, pl. Kościuszki 18, sala
wystawowa

. 22 maja w ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Zwietząt zajęeia pn. ,,Chcę mieó psa" -
spotkanie z przedstawicielem policji oraz z weterynarzem, jak również z psem terapeutą.
Rozmowa na temat, jak należy opiekować się swoim pupilem i co to znaczy być
odpowiedzialnym właścicielem zwierząt, prezentacja ksią4ek o czworoilożmych ptzyjaciołach z
księgozbioru biblioteki, projekcja filmu o powyższej temaĘce, godz. 10.00-11.00, pl. Kościuszki
18, sala koncertowa

. 29 częrwca w ramach Międzynarodowego Dnia Psa spotkanie autorskie z Wojciechem
Cesarzem i Teresą Terechowicz, ańorami ,,Pamiętnika grzecznego psa", ,,Nowych przygód
grzecmego psa" otaz ,,Przygód Filipka". Rozmowa na temat ,,Psów bohaterów", Eo&.
l1.00-12.00, pl. Kościuszki 18, sala koncertowa

. |4lipca w ramach Międzynarodowego Dnia Świnki Morskiej spotkanie dla najmłodszych
z miłośniczką tych z-lłierąt, prezsntacja ksigek o pupilach dzieci z księgozbioru biblioteki,
projekcja filmu o powyższej tematyce, godz. 10.00-11.00, pl. Kościuszki 18, Pokój Bajek

4pażdziemika u,ramach Srriatorrego Dnia Z*terzat konkurs dla uczniów klas I-III na
najciekaws zą zakładkę do ksiązki nawiązująca do tematyki czworonożnych ulubieńców.

. 24 pńdziemika w ramach Dnia kundelka spotkanie autorskie z wojciechem cesarzem i
Teresą Terechowicz, autorarri,,Pamiętrrika grzęcmlęgo psa", ,,Nowych przygód grzecznego psa"
oraz ,,Przygód Filipka". Rozmowa na temat ,,Zwierzę nie jest rzeczą", godz. 11.00-12.00, pl.
Kościuszki 18, sala wystawowa

Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;

Wolontariusze fundacji uczestniczyli w interwencjach Urzędu Miasta dotyczących w
przeważającej większości zgłoszeń o ptzetrzymywaniu rwietząt w niewłaściwych warunkach
bytowania lub znęcania się nad zwieruętami. W niektórych przypńkach zwierzęta te zostaĘ
bezpiecznie umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie
Mazowieckim.



Przypadki znęcania się nad zwietzętami były opisywane na stronie internetowej
schroniska, aby uczulić społeczeństwo na ich występowanie i reagowanie gdy mają miejsce.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. W okresie sprawozdawczpZarząd Fundacji nie podjął uchwał.

5. W okresie sprawozdawczym fundacja uzyskała przychód: 418 064,35 zł.

W tym z$uła:

- darowizny pieniężne: 416 074,35 ń.
- z ofiarności publicmej (zbiórki publicme, kwesty) - 1 990 ń.

6. W okresie sprawozdawczlm fundacja poniosła następujące koszty:

a.) Realizacja celów statutowych:435 7ż9,58 zł.

b.) Koszty administracyjne: 4 |16,94 zł.

c.) Pozostałekosńy: l zł.

c.) nie dotyczy

d.) brak

7 . Działalnośó swoją fundacja opiera na pracy społecznej zarządu. rady,, i wolontariuszy w całym
kraju. W okresie sprarvozdarł,czvm fundacja nie zatrudniała pracorvników, nie wypłacała
wynagrodzeń i nie prowadziła działalności gospodarczej. nie zarvierała umów - zlecenia, nie
udzielała pożyczek, nie posiadała 1okat na kontach bankorr r ch. nie nabyła obligacji, udziałów ani
akcji, nie nabyła nieruchomości. nie ma zadnl,ch zobori,iązań podatkowych i nie składa
dekl aracj i podatkowych.

8. W okresie sprawozdawczym nie było kontroli zewnętrzn,vch.

Niniejsze sprawozdanie zostało zatwtęrdzone Uchwała nr ll2017 z dnia 30 czerwca 2018 roku
(zńącznik nr 1 do Protokołu z zębrania Rady)

Sporządził Zarząd: Anna Kot, Magdalena Cwikła - Zarząd Amicus Canis - Fundacji naRzecz
Zw ierząt S krzywdzonyc h

Zatwierdziła Rada: Weronika Lasek-Dewerenda, KatarzynaBłaszczyk,Katarzyna Cabańska

f undacJa ;fłjj:1;.: Ą i., ! 5,,
Oś,M.Koluer,o,r"io',"r',i'ł§;.'Yvl.llv,lył jtl

Req on', trj fr?: i;i ii;::,-,::ey u^


