Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Amicus Canis – Fundacji na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych za 2019 r.

1. Fundacja pod nazwą AMICUS CANIS - FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT
SKRZYWDZONYCH z siedzibą w Rudkach, Rudki 4, 26-704 adres do korespondencji: j/w.
Adres poczty internetowej: amicus_canis@interia.pl, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr 0000447575 dnia 6 lutego 2013, posiada: Regon 101551868
Członkowie Zarządu:
Magdalena Skwarek– prezes fundacji,
Magdalena Ćwikła – członek zarządu,
Agata Frączek - członek zarządu

Celem działania Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna polegająca na:
- działaniu na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez
organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, współpracę z
instytucjami propagującymi 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 fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i
osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną
(znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
- wszelkich działaniach w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności
poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację
programu sterylizacji i kastracji; jak również wcielanie w życie programu identyfikacji zwierząt;
- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
- propagowanie ekologii, zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych jej działalności o skutkach finansowych
- Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, dla właściwego realizowania
celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność 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, zwłaszcza bezdomnymi i źle traktowanymi;
- organizowanie adopcji zwierząt;
- prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt domowych i gospodarskich;
- prowadzenie akcji sterylizacji zwierząt domowych i innych akcji mających na celu ograniczenie
bezdomności zwierząt;
- pomoc społeczną, w szczególności poprzez pomoc osobom ubogim w zakresie leczenia i
utrzymania należących do tych osób zwierząt;
- organizowanie i wspieranie działań wolontariatu;
- organizowanie spotkań, kursów, szkoleń, wystaw, akcji i kampanii edukacyjnych w zakresie
związanym z celami Fundacji;
- organizowanie spotkań, zajęć i imprez dobroczynnych z udziałem zwierząt;
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
- inną działalność dobroczynną mającą bezpośrednio przyczynić się do realizacji celów Fundacji;
- współpracę z innymi organizacjami, a także z władzami państwowymi i samorządowymi,
instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi oraz służbami publicznymi (np. policją,
strażą miejską i innymi) w kraju i za granicą w zakresie obejmującym realizację jej celów
statutowych.

W 2019, zostały podjęte następujące działania, zmierzające do realizacji celów statutowych:
Działaniu na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez
organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, współpracę z
instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt
Fundacja współpracowała ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie
Mazowieckim:
- wolontariusze Fundacji prowadzili stronę schroniska na Facebooku, gdzie umieszczali wszelkie
informacje dotyczące przebywających tam zwierząt i organizowanych akcjach na rzecz
schroniska;
- organizowanie wolontariatu: socjalizacja psów, organizowanie spacerów, pomoc w pracach
porządkowych, pomoc przy pielęgnacji zwierząt,
- ogłaszanie podopiecznych schroniska na portalach społecznościowych, stronach z ogłoszeniami
adopcyjnymi, aktywne poszukiwanie domów dla przebywających tam zwierząt;
- Fundacja opłaciła badania diagnostyczne 12u kotom ze schroniska, jak również 3 poważne
operacje schroniskowych kotów.

Fundacja współpracuje z Urzędem Gminy Przyłęk.
W ramach tej współpracy Fundacja:
- opłaciła 40 zabiegów kastracji zwierząt będących własnością mieszkańców gminy oraz kotów
wolnożyjących;
- w maju 2019 roku wolontariuszki Fundacji przeprowadziły w szkołach podstawowych i
gimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy cykl pogadanek pt. „Dbamy o naszych
zwierzęcych przyjaciół”;
- przejęła pod swoją opiekę 11 porzuconych na terenie gminy zwierząt (7 psów i 4 koty). Dla 7
zwierząt znaleziono domy stałe, jeden pies został umieszczony w hotelu dla zwierząt, dwa psy i
jeden kot z powodu bardzo złego stanu zdrowia w momencie znalezienia, pomimo wdrożonego
leczenia musiały zostać poddane eutanazji;
- opiekowała się kotami, których właściciel, mieszkaniec wsi Ignaców został umieszczony w
Domu Opieki. Koty zostały wykastrowane, zaszczepione, regularnie dostarczana jest dla nich
karma;
- pomagała zwierzętom będącym pod opieką niezamożnych mieszkańców gminy poprzez
opłacanie ich leczenia, szczepień, przekazywanie karmy. W szczególności pomoc udzielana była
państwu Lasotom, których zwierzętami wolontariuszki fundacji opiekują się od maja 2017roku.

Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez
umieszczanie ich w hotelach, domach tymczasowych, udzielanie pomocy placówkom i
osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami
fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie
zwierzętom nowych opiekunów);
- W 2019 roku Fundacja pod swoją opieką prawną miała 68 psów (z terenów wiejskich i
podmiejskich, jak również ze schronisk i punktów przetrzymań m.in. z Tomaszowa
Mazowieckiego, Warszawy, Radys, Szczytów). W przeważającej większości były to zwierzęta
stare, chore i kalekie, które w warunkach schroniskowych nie miałyby żadnych szans na
przeżycie lub adopcję. Fundacja na swojej stronie internetowej dokładnie przedstawia historię
pomocy, jakiej udzielała danemu zwierzęciu. Tym samym Fundacja chce zwrócić uwagę
społeczeństwa na ogrom wysiłków, jakie są podejmowane przez fundację i wolontariuszy oraz
osoby, którym nie jest obojętny los skrzywdzonych zwierząt dla ratowania jednego życia.
- Wszystkie zwierzęta, którym Fundacja zapewniła pobyt w hotelach dla zwierząt lub tzw.
domach tymczasowych są utrzymywane w tych miejscach dzięki finansom i darowiznom
pochodzących z Fundacji. Także koszty związane z wyżywieniem i leczeniem tych zwierząt
ponosi Fundacja. Wszystkie zwierzęta, za które prawnie odpowiada Amicus Canis mają:
zapewnioną stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną, pełną diagnostykę i opiekę specjalistyczną w
razie zachorowania jak również odrobaczanie i szczepienie, sterylizację i kastrację - jeśli nie ma
przeciwwskazań medycznych do wykonania zabiegu, oraz resocjalizację.
- W ciągu okresu sprawozdawczego Fundacja przekazała prawo własności i odpowiedzialności
za zwierzę w przypadku 17u zwierząt będących pod bezpośrednią opieką fundacji, ponadto 1 psa

przekazano pod opiekę TOZ w Polsce Oddział w Jaworze. Zwierzęta zostały oddane na
podstawie umów adopcyjnych, ściśle określających zakres praw i obowiązków spoczywających
na przyszłych opiekunach oraz konsekwencje wynikające z naruszenia ustawy o ochronie
zwierząt.
- W przypadku, gdy z przyczyn braku środków finansowych Fundacja nie mogła przejąć opieki
prawnej nad psem, zapewnić opieki, wyżywienia i leczenia sytuacja była naświetlana na forach
internetowych z prośbą o pomoc dla tych zwierząt. Niejednokrotnie udało się dzięki takim
apelom znaleźć dom dla nich, bądź uzyskać pomoc dla zwierzęcia przebywającego w schronisku
m.in. przeprowadzono diagnostykę psów schroniskowych, czy skomplikowane operacje. 53 koty
ze schroniska zostały wyadoptowane dzięki pracy i staraniom wolontariuszki fundacji.
W wielu przypadkach 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 fizycznym nie mającym środków na utrzymanie zwierząt poprzez
przekazanie karmy, szczepienia, sterylizacje i kastracje, opłacenie leczenia.
Wszelkie działaniach w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w
szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt
oraz realizację programu sterylizacji i kastracji; jak również wcielanie w życie programu
identyfikacji zwierząt;
Fundacja przekazała prawo własności i odpowiedzialności za zwierzę w przypadku 17u zwierząt
będących pod bezpośrednią opieką Fundacji, ponadto 1 psa przekazano pod opiekę TOZ w
Polsce Oddział w Jaworze. Zwierzęta zostały oddane na podstawie umów adopcyjnych, ściśle
określających zakres praw i obowiązków spoczywających na przyszłych opiekunach oraz
konsekwencje wynikające z naruszenia ustawy o ochronie zwierząt.
W gminie Przyłęk fundacja przejęła pod swoją opiekę 11 porzuconych na terenie gminy zwierząt
(7 psów i 4 koty). Dla 7 zwierząt znaleziono domy stałe, jeden pies został umieszczony w hotelu
dla zwierząt, dwa psy i jeden kot z powodu bardzo złego stanu zdrowia w momencie znalezienia,
pomimo wdrożonego leczenia musiały zostać poddane eutanazji.
Fundacja promowała i realizowała program kastracji i sterylizacji zwierząt domowych, większość
zwierząt fundacyjnych jest zaczipowanych i wysterylizowanych, chyba, że względy medyczne
nie pozwalają na to. Pozostałe psy zostaną w następnym okresie sprawozdawczym
wysterylizowane i zaczipowane. Jeśli z przyczyn obiektywnych fundacja nie ma możliwości do
przeprowadzenia tego typu zabiegu przed oddaniem zwierzęcia 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 terenu miasta i okolicy Tomaszowa
Mazowieckiego, Fundacja opłaciła 63 zabiegi kastracji (37 kotek i 26 kocurów).
W gminie Przyłęk Fundacja opłaciła 40 zabiegów kastracji: 10 zabiegów kotów wolnożyjacych i
30 zwierząt właścicielskich

Wolontariusze naszej Fundacji promowali w środkach masowego przekazu (Internet)
akcje uświadamiające społeczeństwo o konieczności 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 tematycznych forach
internetowych 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.
Fundacja przeprowadziła w gminie Przyłęk pogadanki dla dzieci w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych (4 szkoły) pt. ”Dbamy o naszych zwierzęcych przyjaciół”. Miały
one na celu kształtowanie wrażliwości i empatii na los zależnych od ludzi zwierząt,
propagowanie właściwych postaw i uzmysłowienie odpowiedzialności, jaka spoczywa na
opiekunach za należące do nich zwierzę.

Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
Wolontariusze fundacji uczestniczyli w interwencjach Urzędu Miasta dotyczących w
przeważającej większości zgłoszeń o przetrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach
bytowania lub znęcania się nad zwierzętami. W niektórych przypadkach zwierzęta te zostały
bezpiecznie umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie
Mazowieckim.
Przypadki znęcania się nad zwierzętami 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 sprawozdawczym Zarząd Fundacji nie podjął uchwał.
5. W okresie sprawozdawczym fundacja uzyskała przychód: 310 249,40 zł.
W tym z tytułu:
- darowizny pieniężne: 297 077,08 zł
- z ofiarności publicznej (zbiórki publiczne, kwesty) 0,00 zł
- pozostałe przychody 13 172,32 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami ub.r. 37 510,33 zł
6. W okresie sprawozdawczym fundacja poniosła następujące koszty:
a.) Realizacja celów statutowych: 309 517,26 zł

b.) Koszty administracyjne: 5 891,19 zł
c.) Pozostałe koszty: 3,60 zł
c.) nie dotyczy
d.) brak
7. Działalność swoją fundacja opiera na pracy społecznej zarządu, rady i wolontariuszy w całym
kraju. W okresie sprawozdawczym fundacja nie zatrudniała pracowników, nie wypłacała
wynagrodzeń i nie prowadziła działalności gospodarczej, nie zawierała umów – zlecenia, nie
udzielała pożyczek, nie posiadała lokat na kontach bankowych, nie nabyła obligacji, udziałów ani
akcji, nie nabyła nieruchomości, nie ma żadnych zobowiązań podatkowych i nie składa
deklaracji podatkowych.
8. W okresie sprawozdawczym nie było kontroli zewnętrznych.

Niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone Uchwałą nr 1/2020 z dnia 25 lipca 2020 roku
(załącznik nr 1 do Protokołu z zebrania Rady)
Sporządził Zarząd: Magdalena Skwarek, Magdalena Ćwikła, Agata Frączek - Zarząd Amicus
Canis – Fundacji na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych
Zatwierdziła Rada: Katarzyna Błaszczyk, Katarzyna Cabańska - Rada Amicus Canis – Fundacji
na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych

