
Skzywdzonych

Tomeszół Maz.

Sprawozdanie nrerytoryczne z działalności

Amicus Canis - Fundacji na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych za rok 2015

1. Fundacja pod nazwą Amicus Canis - Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych 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,

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000447575 dnia 6 lutegO Ż0I3,
posiada: Regon l 01 55 l 868

Członkcllvie 7,ar z.ądu :

Anna Kot - prezes tundac.ji.

Anna Piotrott ska ,- członek zarząciu,

Celem działania F rrndacj i jest działalność charytatyu,tra i edukacyjna polegająca na:

- dzjałaniu na rzecz humanitarnego tralltowania zwierząt, w szczególnoŚci poprzez

organizowanie i prorradzenię edukacji pro-zw,ierzęcej" pro-zwierzęcy lobbing, współpracę z
insty,tucj anri propaguj ac1 mi hunran itarne trakto rvanie zrł,ierząt,

_ niesieniu pomoc} zrvierzętom skrzlrvdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez

utnieszczanie ich ,,r schroniskach i rr hotelach, domach t},mczasowych, udzielanie pomocy
placórr,kom i osoboln fizl cznym słuzącl-m zwierzętom bezdomnl,m. współpracę z placówkami i

osobami fizy,czll1lni niosacymi pomoc zwierzętom bezdomn.vm, działalność adopcyjną
(zn aj dorł,an i e zrv i erzęto m n orr,,vch opiekunów) ;

- r,lszelkich działaniach rr zakresię zwalczania zjarł,iska bezdomności zwierząt, w szczegÓlnoŚci
poprzęz propagowanie rriedz1, o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz rea|izację

programu sterylizacji i kastracji:jak równieź wcielanie w życie programu identyfikacji zwierząt;

- zwa|czanie przejawów znęcatlia się nad zwierzętam|'

- l:}ropago\\anie ekologii. zdrorlego stylu życiai zclrorvego zlwienia

2. ZasaĘ, formy i zakres działalności statutowej z podaniem celów statutowych, a takŻe
opis głównych zdarzeń prawnych jej działalności o skutkach finansowych

_ Terenem działaniafundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, dla właściwego realizowania
celów statutowych Fundacja moze pfowadzic dziaŁalnośó w kraju jak i poza jego granicami.

- Działalność swoją fundacja opiera na pracy społecznej zarządu, rady i wolontariuszy w całym
kraju.



Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- opiekę nad zwierzętami. zwłaszczabęzdomnymi i źle traktowanymi;

- organizowanie adopcji zwterząt1

- prowadzenię schronisk i przytulisk dla zwierząt domowych i gospodarskich;

- prowadzenie akcji ster1,lizacji zwierząt domowvch i innych akcji mających na celu ograniczenie
bezdomno ś ci zw ier ząt,^

- Pomoc społeczną. rr szczególnoŚci poprzez pomoc osobom ubogim w zakresie leczęnia i
utrzrmania nalezącl,ch do t.v-'ch osób zwierząt:

- organizowanie i r,ł,spieranie działań rvolontariatu;

- organizowanie spotkań. kursów, szkoleń, wystaw" akcji i kampanii edukacyjnych w zakresie
zrł iązanr In z celanli Fundac.ii;

- organizollanie sptttkań. zalęć i imprez dobroczynnych zudziałem zwierząt;
- prowadzenie działalntlści tvydawniczej rv zakresie realizacji celów, statutowych;

- inną działalnośc dobroczvnn ą mającą bezpośrednio przyczynić się do realizacji celów Fundacji;
- współpracę z innrmi organizacjami. a także z władzami państwowymi i samorządowymi,
instytucjami. przedsiebiorstwami i osobami ftzyczn5,ml oraz służbami publicznymi (np. policją,
strażą mie.iską i innymi) w kraju i za _eranicą w zakresie obejmującym realizację jej celów
statutowvch.

W roku 2015, zostaĘ podjęte następujące działania, zmierzające do realizacji celów
statutowych:

Działaniu na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez
organizowanie i prowadzenie edukacji pro-,nłierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, wspóipracę z
insĘtucj a m i p ropaguj ącjmi h u ma nitarn e traktow anie ml ierząt

Fundacja współpracuj ę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie
Mazowieckim:
- wolontariusze fundacji prowadzą stronę schroniska na facebooku, gdzie umieszczają wszelkie
informacje dotyczące przebywających tam zwierząt i organizowanych akcjach na rzecz
schroniska; w przypadkach szczególnej konieczności zwracają uwagę na loso zdrowie
pojedynczego rwierzęcia dzięki czemu wielokrotnie psy schroniskowe zna|ańy domy,
- organizowanie wolontariatu: socjalizacja psów, organizowanie spacerów, pomoc w pracach
porządkowych, pomoc przy pielęgnacji zlvieruąt, ,

- ogłaszanie podopiecznych schroniska na porialach społecznościowych, stronach z ogłoszeniami
adopcyjnymi dzięki czemu ok. 50 psow znalazło domy, wolontariusze fundacji przeprowadzali
wizyĘ przed i po adopcyjne,



_ Fundacja na terenie schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim

vlysprzątńa, jakrównieżvłyposńyłaiurządziłakociarnię,
_ wolontariusze fundacji pomalowali wybieg w schronisku, jak również mury Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim,
] ńnguniźowanie atÓ3i na rzecz schtoniska m.in.: leczenie i operacja kota ViPa, diagnostYka i

bczłnię psa Miśka,'zbieranie nakrętek, akcja antykleszczowa przeprowadzona dwukrotnie,

p.ńJn w schronisku, ,,pełna miska óla schroniska", zakup karmy, leków, legowisk i bud,

] Fundacja pokryła uoń badańkrwi 30 najstarszych psów ze schroniska w Tomaszowie Maz,

_ wolontariusze fundacji przeprowadzili ok. 30 wizyt przed i po adopcyjnych

Współpraca z insĘrtucjami i innymi organizacjami
_ wspóip.ac a z lJ rzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

- wspóĘracazlJrzędem Gminy w Rzeczycy

- wspołprac a z innymi organizacjawti prozwierzęcymi .m,in,: z Fundacją Bemardyn, SOS dla

Jamników, FundacjąFioletowy Pies, z forum labradorów, beagle.

_ wspóĘrac azFundacją Pegasus _przekazanie w/w Fundacji 2 koni.

Fundacja objęła opieką punkt ptz:ettzymańpsów w Roszkowej Woli, gminaRzeczyca,

_ zakupiono kojec dla psów po zabiegachsterylizacji.ikastracji
_ zorginizowano wolóntariat w ramach którego socjalizuje się psy, organizuje sPacerY, Pomaga

w pracach porządkowych i ptzy pielęgnacji rwierząt,
_ r.rndacju poopisała poro)umienieŻ C"minąRzeczyca dzięki któremu zswierzęta w Punkcie

ptzetrzymańsą sterylizowane, czipowane, szczepione i mają zapewnioną opieĘ weterynaryjną,
'_ nabiiąco rundĘa zaopatrzap*r.t przetrzymańw wartościową karmę, jak również w obroże

i smycze.
_ dzięki Fundacji nowe domy znalańo 1 1 psów, dwa przejęła pod swoją opiekę.

Niesienie pomocy zrvierzętom skrrywdzonym i porzuconyfl, w szczególności poprzez

umieszczanie ich w schroniskach i w hotelach, domach Ęmczasowych, udzielanie pomocy

placówkom i osobom fizycznym służącym rwierzętom bezdomnym, współpracę z

ptacówkami i osobami fizyóznymi niosącymi pomoc nłierzętom bezdomnym, działalność

aaopcgną (znajdowanie nvierzętom nowych opiekunów);

_ W 20t5 roku fundacja pod swoją opieką prawną miała 42.psy.(z terenów wiejskich i

podmiejskich, jak równiez^ze schrónisł i puńłtOw przetrzymań m.in,, z Tomaszowa Maz"

Łowicza, warszawy) 14 kotów i 2 konie umieszczone w hotelach dla zwierząt i domach

tymczasowych. w przewazającej większości byĘ to zwierzęta stare, chore i kalekie, które w

warunkach-schroniskowyct ni" miały żadnych rrun, nu przeżycie lub adopcję, Fundacja na

swojej stronie internetowej dokładnie przódstawia historię pomocy, jakiej udziela danemu

twierzęciu.Tym samym Fundacja chce zwrócić uwagę społeczeństwa na ogrom wysiłków, jakie

są podejmo.un" pri"z Fundację i wolontariuszy oraz osoby, którym nie jest obojętny los

skrŹywdzon y ch rwieruąt d l a ratowan i a j edne g o ży cia,



- Wszystkie zwierzęta, którym Fundacja zapewniła pobyt w hotelach dla zvvierząt lub tzw.
domach tymczasowych w dalszym ciągu są utrzymywane w tych miejscach dzięki finansom i
darowiznom pochodzących z Fundacji. TakZę koszty związane zwyżywieniem i leczeniem tych
rwierząt ponosi Fundacja, Wszystkie zwierzęta. za które prawnie odpowiada Amicus Canis

ewnioną stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną, pełną diagnostykę i opiekę
specjalistycmlą w razie zachorowania jak również odtobaczanie i szczepienie, sterylizację i
kastrację - jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych do wykonania zabiegu, oraz resocjalizację.

- Fundacja organizuje sieó tzw. domów tymczasowych na zasadzie wolontariatu dla psów
wymagających socjalizacji i nauki życia wśród ludzi - w roku sprawozdawczym przebywało w
nich 16 mvierząt bezdomnych.

- W ciągu okresu sprawozdawczęgo Fundacja przekazała prawo własności i odpowiedzialności
za zxvierzę w przypadku 19 mvierząt będących pod bezpośrednią opieką Fundacji. Zwietzęta
mstaĘ oddane na podstawie umów adopcyjnych, ściśle określających zakres praw i obowiązków
spoczywających na przysĄch opiekunach oraz konsekwencje wynikające z naruszenia ustawy o
ochronie zwierząt. Analogicznie wolontariusze Fundacji w ciągu okresu sprawozdawczego
ptzyczynili się do znalezienia domu ok. 50 zwieruętom ze schroniska w Tomaszowie
Mazowieckim i l l z Punktu Przetrzymań w Roszkowej Woli.

- W przypadku, gdy zprzyczyn braku środków finansowych Fundacja nie mogła przejąó opieki
prawnej nad psem, zapewnić opieki, wyżywienia i leczenia sytuacja była naświetlana na forach
internetowych z prośbą o pomoc dla tych mvierząt. Niejednokrotnie udało się dzięki takim
apelom znaleźć dom dla nich,bądź uzyskać pomoc dla zwierzęcia przeblłvającego w schronisku
m. in. przeprowadzono diagnostykę psów schroni skowy ch, czy skomp likowane operacj e.

W wielu prąlpadkach dzięki tego typu akcjom psy ze schronisk zostały przekazane nowym
właścicielom lub społeczność lokalna zatroszczyła się o poprawienie warunków bytowych
bezpośrednio w schronisku. gdzie dane zwierzę przebywało.

- Fundacja pomagała osobom ftzycznym nie mającym środków na utrzymanie zwierząt poprzez
przekazanie karmy, szczepienia. sterylizacje i kastracje, opłacenie leczenia.

- Zakupiono kojec dla psów z Puntu Przetrzymań w Roszkowej Woli.

Wszelkie działaniach w zakresie zrłalczaaia zjawiska bezdomności mlierząt, w
szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobacb ograniczania populacji r*,ierząt
oraz realizację programu sterylizacji i kastracji; jak również wcielanie w Ęcie programu
identyfi kacj i zw ierząt;

Fundacja przekazńaprawo własności i odpowiedzialności za zwierzęw przypadku 19
zwierząt będących pod bezpośrednią opieką Fundacji. Zwięrzeta zostĘ oddane na podstawie
umów adopcyjnych, ściśle określających zakres praw i obowiązków spoczywających na
przyszłych opiekunach oraz konsekwencje wynikające z naruszenia ustawy o ochronie zwierząt.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczęgo fundacja przyczyniła się do znalezięnia domu
ok 50 zvvierzętom ze schroniska w Tomaszowie Mazowieckim.



Analogicmie 9 psów z Punktu przetrzymań w Roszkowej Woli opuŚciło punkt

przeftzymań:1 znalęziono nowe domy, ż zostały przejęte pod prawną opiekę Fundacji

- Fundacja promowała i realizowała program kastracji i sterylizacji zwieruąt domowYch,

większośó zwierząt fundacyjnych jest zaczipowanych i wysterylizowanych, chyba, że względY

medyczne nie pozwal ają na to. Pozostałe psy zostaną w następnym okresie sprawozdawczYm

wysterylizorruń.. reSii z przyczyn obiektywnych Fundacja nie ma możliwości do

przeprówadzenia tego Ępu zabiegu przed oddaniem zwieruęcia do nowego domu np. wiek

mlióruęciato w umówie adopcyjnej umieszcza odpowiedni zapis obligujący nowych właścicieli

do wypełnienia tego obowiązku.

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

prowadzon ej przez naszych wolontariuszy.

Wolontariusze fundacji brali czynny udziń w dyskusjach na tematycznych forach

internetowych ksźałtuj ąc dzięki temu odpowiednie postawy i zarazęm dając Świadectwo

swojego zaangażowania i bezinteresowności w niesieniu pomocy bezdomnym zwierzętom-

oziititatim postawom coraz więcej osób pomaganaszej Fundacji i zostaje jej wolontariuszami.

Zwalczanie przejawów znęcania się nad młierzętami;

Wolontariusze fundacji uczestniczyli w interwencjach Urzędu Miasta dotyczącYch w

przeważającej większości z$aszeń o ptzetrzymyłvaniu zwierząt w niewłaŚciwych warunkach

Lyto**ń lub męcania się nad rwięrzętami. W niektórych przypadkach zrvierzęta te zostaĘ

bZzpiecznie umiiszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt v/ Tomaszowie

Mazowieckim.
przypadki znęcania się nad rwierzętami byĘ opisywane na stronie intemetowej

schroniska, aby uczulić społeczeństwo na ich występowanie i reagowanie gdy mają miejsce.

propagowanie ekologii, zdrowego sĘlu Ęcia i zdrowego żywienia.

Wolontariusze Fundacj i zorganizowali stoisko na Pikniku Organizacji PozarządowYch

,,Lokalni Niebanalni", na którym m.in. propagowali zdrowe żywienie zachęcając do

wegetarianizmu. Na stoisku fundacji możnabyło spróbować potraw wegetariańskich i PosłuchaĆ

o |rawidłow3rm skomponowaniu menu, gdy się rezygnuje z białka zwierzęcego. Równiez

própugo*uliśmy zdrowe spędzanie czasu na spacerach w weekendy ze schroniskowYmi

podopiecznymi.

3. Fundacja nie prowadzi dzińalności gospodarczej.

4. W okresie sprawozdawczymZarzEdFundacji nie podjął uchwał,

5. W okresie sprawozd awczymfundacja uzyskała przychód:24I 307,7I zł



W tym ztytułu:

- darowizn1,, pienięzne: l97 5ż6,40 zł

- z ofiamości publicznej (zbiórki publiczne, kwesty) -816,20 zł

- akcja reklamowa - 1 566 zł

- nadri,lżka przychodów nad kosztami ub.r. - 47 399,1l zI.

6. \\' okresie sprawozda\vczvm fundacja poniosła następujące koszty:

a.) Realizacja celów statutol1,ych: |43 978,52 zł.

b.) Koszty administracl_jne: 2 251,62 zł.

c.) nie dotyczy

d.) brak

7.Działalność slroja fundacja opiera na pracy społecznej zarządu, rady i wolontariuszy w cńym
kraju. W okresie sprair,ozdawczym fundacja nie zatrudniała pracowników, nie wypłacała
wynagrodzeri i nie prorr,adziła działalności gospodarczej, nie zawierała umów - zlecenia, nie
udzielała pozl czek. nie posiadała lokat na kontach bankowych, nie nabyła obligacji, udziałów ani
akcji, nie nablła nieruchomości, nie ma żadnych zobowiązań podatkowych i nie składa
deklaracj i podatkorł,r ch.

8. W okresie sprav1,ozdarł,czym nie było kontroli zewnętrznych.

Niniejsze sprawozdanie zostało zatwięrdzone Uchwała nr 3lż016 z dnia 30 maja 2016 roku
(załączniknr 1 do Protokołu zzębtaniaR.ady)

Sporządził Zarząd: Anna Kot, Magdalena Ćwikła - Zarząd, Amicus Canis - Fundacji naRzecz
Zw ier ząt S krzywdzon yc h

Zatwięrdziła Rada: Weronika Lasek-Dewerenda, KatarzynaBłaszczyk,Kataruyna Cabańska
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