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Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Amicus Canis - Fundacji na Rzecz Zwierząt §krąrwdzonych za rok2a1,4

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, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000447575 dnia 6 lutego 2013, posiada: Regon
1. Fundacja pod nazr,vą

1

0155 1 868

Członkowie Zarządu:
Anna Kot - prezes fundacji,
Anna Piotrowska - członek zarzadu.

Celem dzińania Fundacji jest działalnośćcharytatywna i edukacyjna polegająca na:
- działaniu na tzecz humanitarnego traktowania zwieruąt, w szczególności poprzęz organizowanie i
prowadzenie edukacji pro-złvieruęcej, pro-zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami
propaguj ącymi humanitarne traktowanie zwierząt;

-

niesieniu pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez
umieszczanie ich w schroniskach i w hotelach, domach tymczasowych, udzielanie pomocy
placówkom i osobom ftzycznym słuZącym zwietzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i
osobami ftzycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalnośćadopcyjną
(znaj dowanie zwietzętom nowych opiekunów);

- wszelkich dzińaniach w zakresie zwa|czania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności
poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz rcalizację
programu sterylizacji i kastracji; jak również wcielanie w życie programu identyfikacj i mvierząt;
- rwalczanie przejawów znęcania się nad rwierzętami;
- propagowanie

ekologii, zdrowego stylu życiai zdrowego zywienia

2. Zasady, formy i zakres działalnościstatutowej z podaniem celów statutowych, a także opis
głównych zdarzeń prawnych jej działalnościo skutkach finansowych

- Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, dla właściwegorealizowania
celów statutowych Fundacja moze prowadzió działalnośó w kraju jak i poza jego granicami.

- Dzińalność swoją fundacja opiera na pracy społecznej zaruądu, rady i wolontariuszy w cńym

kraju.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- opiekę nadrwierzętami, zwłaszczabezdomnymi i źle traktowanymi;
- organizowanie adopcj

i zlvierząt;

- prowadzenie schronisk i

przlulisk dla

zvvierząt domowych i gospodarskich;

- prowadzenie akcji sterylizacji zwierząt domowych i innych akcji mających na celu ograniczęnie
bezdomności zwierząt;

pomoc społeczną, w szczególności poptzez pomoc osobom ubogim
utrzymanianależących do tych osób rwierzą|'

-

- organizowanie i wspie runie dziŃań wolontariatu

- organizowanie

Fundacj

zakresie leczęnia i

;

spotkań, kursów, szkoleń, wystaw, akcji

z cęlami

zw iązanym

w

i

kampanii edukacyjnych

w

zakresie

i;

- organizowanie spotkań , zajęó i imprez dobroczynny ch z udziałęm nłierząt;
-

prowadzenie dzińalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;

- inną działalnośćdobroczynnąmającą bezpośrednioptzyczynić się do realizacji celów Fundacji;

współpracę z innymi orgariizacjami, a także z władzami państwowymi i samorządowymi,
instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami ftzycznymi oraz służbarrlipublicznymi (np. policją,
strażą miejską i innymi) w kraju i za granicą w zakresie obejmującym realizację jej celów

-

statutowych.

W roku

2014, zostały podjęte następujące działania, zmierzaiące

statutowych:

do realizacji

celów

Działaniu na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,

w szczególności poprzez
organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-mvierzęcy lobbing, współpracę z
insĘtucj a mi propaguj ącymi h u manitarne traktow anie rw ierząt

Fundacja współpracuje ze Schroniskiem dla BezdomnychZwierząt w Tomaszowie Mazowieckim:
- wolontariusze fundacji prowadzą stronę schroniska na facebooku, gdzie umieszczają wszelkie
informacje dotycząceprzebywających tam zwierząt i organizowanych akcjach narzecz schroniska;
w przypadkach szczególnej konieczności zwracają uwagę na los, zdrowie pojedynczego zwieruęcia
dzięki czemu wielokrotnie psy schroniskowe znalazły domy,
- organizowanie wolontariatu: socjalizacja psów, organizowanie spacerów, pomoc w pracach
porządkowych, pomoc przy pi elę gn acji rwierząt,
- ogłaszanie podopiecznych schroniska na portalach społecznościowych, stronach z ogłoszeniami
adopcyjnymi dzięki czemu ok. 50 psów znalazło domy, wolontariusze fundacji przeprowadzali
wizyty
przed
i
po
adopcyjne
- Fundacja na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim

ogrodziła, oczyściłateren poprzezkarczowanie i grabienie. Wybieg zostń wyposażony w tor aqility
i zabawki,
- zorganizowanie akcji na rzecz schroniska m.in.: leczenie Afira, nakrętki, akcja antykleszczowa
przeprowadzona dwukrotnie, porządki w schronisku, zorganizowanie Dni Otwartych Schroniska,
zakup karmy, leków, legowisk i bud.
dla psów, zakupiono na niego wybieg

- wolontariusze fundacji

przeprowadzili ok. 30 wizyt przed i po adopcyjnych

Współpraca z instytucjami i innymi organizacjami :
- współpracazUrzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
- wspóĘracazGminąRzeczyca- zabtano do Fundacji Bernardyn

- 16 psów,
- współpraca z innymi organizacjami prozwierzęcymi .m.in.: z Fundacją Bernardyn, SOS dla
Jamników, Fundacją Fioletowy Pies,
z forum labradorów, beagle.
- zakupiono materiały na stworzenie miejsca czasowego pobytu dla psów z likwidowanego

przytuliska w Roszkowej Woli, na terenie Fundacji Bernardyn, klóre w/w fundacja przejęłaprawnie
pod swoją opiekę.

Niesienie pomocy zu,ierzętom skrz5rwdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez
umieszczanie ich w schroniskach i w hotelach, domach tymczasowych, udzielanie pomocy
placówkom i osobom ftzycznym służącymrwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i
osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalnośćadopryjną
(znaj dowanie zrvierzętom nowych opiekunów)

;

W 2014 roku fundacja pod swoją opieką prawną miŃa 45 psów (z terenów wiejskich i
podmiejskich, jak również ze schronisk i punktów przetrzymań m.in. z Tomaszowa Maz.,Łowicza,
Piły, Warszawy) umieszczonychw hotelach dlazwierząt i domach tymczasowych. W przewńającej
większościsą to zwierzęta stare, chore i kalękie, które w warunkach schroniskowych nię miały
żadnych szans na przeżycie lub adopcję. Fundacja na swojej stronie internetowej dokładnie_
przedstawia historię pomocy, jakiej udzięla danemu zwierzęciu. Tym samym Fundacja chce zwrócić
uwagę społeczeństwa na ogrom wysiłków, jakie są podejmowane ptzez Fundację i wolontariuszy
oraz osoby, którym nie jest obojętny los skrzywdzonych zwierząt dla ratowania jednego Ęcia.
2. Wszystkie mvierzęta, którym Fundacja zapev,lniła pobyt w hotelach d|a mvierząt lub tnv. domach
tymczasowych w dalszym ciągu są utrzymyvane w tych miejscach dzięki finansom i darowiznom
pochodzących z Fundacji. Także koszty rwiązane z wyżywieniem i leczeniem tych zwierząt
ponosi Fundacja. Wszystkie zrvierzęta. za które prawnie odpowiada Amicus Canis maja:
zapewnioną stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną, pełną diagnostykę i opiekę specjalistycznąw razie
zachorowania jak również odrobaczanie i szczepienie, sterylizację i kastrację - jeślinie ma
przeciwwskazańmedycznych do wykonaniazabiegu, oraz resocjalizację. Fundacja organizuje sieć
tzw. domów tymczasowych na zasńzie wolontariatu dla psów wymagających socjalizacji i nauki
życia wśród ludzi
obecnie przebywa w nich 5 psów ze schroniska.
3. W ciągu okresu sprawozdawczęgo Fundacja ptzekazńa prawo własnościi odpowiedzialności za
zwierzę w przypadku 15 psów będących pod bezpośredniąopieką Fundacji. Psy zostały oddane na
podstawie umów adopcyjnych, ściśleokreślających zakres praw i obowiązków spoczywających na
przysńych opiekunach oraz konsekwencje wynikające z nafllszenia ustawy o ochronie nxtierząt.

Analogicznie wolontariusze Fundacji w ciągu okresu sprawozdawczego przyczynili się do
znalezienia domu ok. 50 zwierzętom ze schroniska w Tomaszowie Mazowieckim.
- Fundacja organizuje sieó tzw. domów tymczasowych na zasadzię wolontariatu dla psów
wymagających socjalizacji i nauki życia wśród ludzi - obecnie w nich przebyrają 4 psy ze
schroniska

- W przypadku, gdy z ptzyczyn braku środków finansowych Fundacja nie mogła przejąć opieki
prawnej nad psem, zapewnić opieki, wyżywienia i leczenia sytuacja była naświetlana na forach
internetowych z prośbąo pomoc dla tych zwierząt. Niejednokrotnię udało się dzięki takim apelom
znaleźó dom dla nich, bądź uzyskać pomoc dla zwierzęcia przebywającego w schronisku m.in.
przeprowadzono diagnostykę psów schroniskowych, czy skomplikowane operacje.

W wielu przypadkach dzięki tego typu akcjom psy zę schronisk zostały przekazane nowym
właścicielomlub społecznośćlokalna zatroszczyła się o poprawienie warunków bytowych
bezpośredniow schronisku, gdzie danę mvierzę przebywało.

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

Kontynuowano i zakończono prace nad wybudowaniem miejsc czasowego pobytu dla psów z
likwidowanego przytuliska w Roszkowej Woli, na terenie Fundacji Bernardyn, którę w/w fundacja
przejmie prawnie pod swoją opiekę.

Wszelkie działaniach w zakresie zwalczaniazjawiska bezdomnoś ci zwierząt,, w szczególności
poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację
programu sterylizacji i kastracji; jak również wcielanie w Ęcie programu idenĘfikacji
rwierząt;
Fundacja przekazała prawo własnościi odpowiedzialności za z-lvieruę w przypadku 15 psów
będących pod bezpośredniąopieką Fundacji. Psy zostĄ oddane na podstawie umów adopcyjnych,
ściśleokreślającychzakres praw i obowiązków spoczywających na przysńych opiekunach oraz
konsekwencje wynikające z naruszenia ustawy o ochronie młierząt.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego fundacja przyczyniła się do znalezienia domu ok
50 rwierzętom ze schroniska w Tomaszowie Mazowieckim.
Analogicznie l6 psów z likwidowanęgo schroniska w Roszkowej Woli zostało przekazanych
pod opiekę Fundację Bernardyn, z którą współpracujemy. Aby zapewnić bezpieczeftstwo reszcie
psów przebywających w tym przytulisku Fundacja zębrńa fundusze na postawienie zagrody na
terenie Fundacji Bernardyn - zakóre zakupiono materińy ogrodzeniowe.

Fundacja promowała i realizowała program kastracji i sterylizacji zwierząt domowych,
większośćzwierząt fundacyjnych jest zaczipowanych i wysterylizowanych, chyba, że względy
medyczne nie pozwalĄą na to. Pozostałe psy zostaną w następnym okresie sprawozdawczym
wysterylizowane. Jeśliz przyczyn obiektywnych Fundacja nie ma możliwoścido przeprowńzenia
tego typu zabieguprzed oddaniem rwierzęcia do nowego domu np. wiek złłieruęciatow umowie
adopcyjnej umięszcza odpowiedni zapis obligujący nowych właścicielido wypełnienia tego
obowiąku.

Wolontariusze naszej Fundacji promowali w środkach masowego ptzekazu (intemet) akcje
uŚwiadamiające społeczeństwo o konieczności sterylizacji i czipowania. Popieraliśmybezpłatny
program sterylizacji Urzędu Miasta publikując plakaty na stronie schroniska prowadzonej ptzez
naszych wolontariuszy.

Wolontariusze fundacji brali czynny udział w dyskusjach na tematycmych forach
intemetowych kształtując dzięki temu odpowiednie postawy i zarazem dając świadectwo swojego
zaangażowania i bezinteresowności w niesieniu pomocy bezdomnym zwierzętom. Dzięki takim
postawom coraz więcej osób pomaga naszej Fundacji i zostaje jej wolontariuszami.
Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;

Wolontariusze fundacji uczestniczyli w interwencjach Urzędu Miasta dotyczących w
przewńającej większości zgłoszeh o ptzetrzymywaniu nvierząt w niewłaściwychwarunkach
bytowania lub męcania się nad zvvierzętami. W niektórych przypadkach ,nvierzęta te zostały
bezpiecznie umieszczone w Schronisku dla BezdomnychZwierzątw Tomaszowie Mazowieckim.
Przypadki znęcania się nad zwierzętami były opisywane na stronie internetowej schroniska,
aby uczulic społeczeństwo na ich występowanie i reagowanie gdy mają miejsce.
Propagowanie ekologii, zdrowego s§lu Ęcia i zdrowego żywienia.
Wolontariusze fundacji zorganizowali Dni Otwarte Schroniska na których m.in. propagowali
zdrowe żyrvienie m.in. zachęcając do wegetarianizmu. Na stoisku fundacji można było spróbować
potraw wegetariańskich i posfuchać o prawidłorvym skomponowaniu menu, gdy się rezygnuje z
białka zvvierzęcego. Równieź propagowaliśmy zdrowe spędzanie ezasu na spacerach w weekendy ze
schroniskowymi podopiecznymi.
3. Fundacja nie prowadzi działalnościgospodarczej.
4. W okresie sprawozdawczymZarząd Fundacji nie podjął uchwał.
5. W okresie sprawozdawczym fundacja uzyskała przychód: I38 016,2I

W tym ztyn;łu
- darowizny pieniężne:

l29

450,38

zł

- z ofiarności publicznej (zbiórki publiczne, kwesty) - 3 038,78
- akcja reklamowa - 5 527,05

zł

zł

6. W okresie sprawozdawczym fundacja poniosła następujące koszty:

zł

a.) Realizacja celów statutowych:90 l49,5 zł.
b.) Koszty administracyjne: 6 aW,59 zł.

c.) nie dotyczy
d.) brak

7.Działalnośćswoją fundacja opiera napracy społecznej zarządu,rady iwolontariuszy w całym
kraju. W okresie sprawozdawczym fundacja nie zatrudnińa pracowników, nie wypłacała
wynagrodzeń i nie prowadziła działalnościgospodarczej, nie zawierńa umów - zlecenia, nie
udzięlała pożyczek, nie posiadała lokat na kontach bankowych, nie nabyła obligacji, udziałów ani
akcji, nie nabyła nieruchomości, nie ma żńnych zobowiązań podatkowych i nie składa deklaracji
podatkowych.

8.

W okresie sprawozdawcz5zm nie było kontroli zewnętrznych.

Niniejsze sprawozdanie zostało zatwietdzone Uchwałą nr 1l20l5
(zńączniknr 1 do Protokołu zzebraniaRady)
Sporządził Zarząd: Anna Kot, Anna Piotrowska
S krzywdzon ych

Zw ierząt

z

dnia 01 kwietnia 2015 roku

- Zarząd Amicus Canis

-

Fundacji na Rzęcz

Zatwierdzlła Rada: Weronika Lasek-Dewerendą Magdalena Ćwikła, KatarzynaCabańska
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