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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDAOł NA RZECZ ZWIERZĄT "PRZYTUL PSA"
ZA 2010 ROK

I.

INFORMACJE OGÓlNE
Nazwa:

Fundacja na Rzecz Zwierząt "Przytul Psa"

Siedziba:
Data wpisu do KRS:

ul. Parkowa 5K, Ustanów, 05-540, Zalesie Górne
11.12.2008

KRS:

0000319418

REGON:

141678661

NIP:

1231173209

Status OPP:

Tak

Skład Zarządu:

Agnieszka Ciborowska - Prezes Zarządu
Jarosław Lipiński - Wiceprezes Zarządu
Halina Kielczyk- Członek Zarządu

Skład Rady Fundacji~

Elżbieta Chromińska - Przewodniczący Rady Fundacji
Danuta Wierzbicka - Członek Rady Fundacji
Krystyna Szczepaniuk - Członek Rady Fundacji

Cele statutowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundacji:

Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt.
Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt.
Wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym.
Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
Udzielanie pomocy zwi5ętom
krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
Propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie.

FundaCja realizuje swojej cele statutowe
1.
2.
3.
4.

poprzez:

Działalność adopcyjną.
Poszukiwanie domów docelowych itymczasowych dla bezdomnych zwierząt.
Zatrudnianie oraz szkolenie wolontariuszy.
Współpracę z innymi organizacjami wspierającymi ochronę zwierząt oraz schroniskami dla bezdomnych
zwierząt.
5. Wspieranie oraz prowadzenie noclegowni, przytulisk,. ośrodków adopcyjnych, domów tymczasowych,
schronisk oraz hoteli dla bezdomnych zwierząt.
6. Pomoc medyczną-oraz realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt,
7. Współdziałanie z właściwymi instytucjami, tj. Policją, Strażą Miejską oraz administracja publiczną w zakresie
ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt.
8. Współpracę z jednostkami oświatowym, i wychowawczymi.
9. Organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń.
10. Rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw zwienąt.
11. Rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego oznakowania zwierząt oraz opracowanie i wdrażanie
programu identyfikacji zwierząt.
12. Współpracę z instytucjami państwowymi, samonądowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego
przekazu, osobami publicznymi, organizacjami pozanądowymi w kraju i za granicą.

13. Występowanie z inicjatywą w zakresie wydawania lub zmian legislacyjnych przepisów dotyczących praw
zwierząt.
14. Wydawanie folderów, biuletynów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów informacyjnych.
15. Prowadzenie punktów informacyjnych Fundacji, również na imprezach masowych.
16. Organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek publicznych, aukcji na rzecz bezdomnych i krzywdzonych
zwierząt w kraju i za granicą.
17. Przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za działalność na rzecz humanitarnego
traktowania zwierząt i zapobiegania bezdomności oraz nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.
18. Prowadzenie i utrzymywanie strony internetowej Fundacji.

OPIS DlIAłAlNOŚCl SIAmDW W KRESIESPRAW mAWClYm

II.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz działalność adopcyjna
•

Fundacja w 2010 roku otoczyła opieką 103 bezdomne psy.

•

Fundacja w 2010 roku powierzyła do adopcji 71 psów (w tym 3 psy z 2009 roku).

•

Fundacja w 2010 roku otoczyła opieką 15 bezdomnych kotów.

•

Fundacja w 2010 roku powierzyła do adopcji 9 kotów.

Poszukiwanie domów docelowych i tymczasowych dla bezdomnych zwierząt
•

Fundacja poszukiwała domów docelowych dla swoich podopiecznych,
pod

opieką

Fundacji

za

pośrednictwem

społeczności owych i adopcyjnych,
stronie o bezdomnych

Internetu

informacje

(ogłoszenia

na oficjalnej stronie

zwierzętach www.psy.warszawa.pl).

a także zwierząt nie przebywających
na

portalach

ogłoszeniowych,

Fundacji www.przvtulpsa.pi

oraz na

prasy (ogłoszenia o zwierzętach poszukujących

domu ukazywały się między innymi w Gazecie Wyborczej oraz w gazetach lokalnych) oraz ulotek i plakatów
adopcyjnych.
•

Fundacja poszukiwała domów tymczasowych

dla swoich podopiecznych

głównie poprzez oficjalną stronę

Fundacji www.przytulpsa.pl.
Współpraca z wolontariuszami
•

oraz domami tymczasowymi

Fundacja współpracowała

z wolontariuszami,

a także osobami, z którymi nie podpisała umów

wolontarystycznych.
•

Fundacja nawiązała współpracę z 6 nowymi domami tymczasowymi.
~

Współpraca z innymi organizacjami, osobami fizycznymi, wspieranie przytulisk, domów tymczasowych

i schronisk

dla bezdomnych zwierząt
•

Fundacja współpracowała

z innymi fundacjami w pracach Komisji Dialogu Społecznego, w Warszawie, oraz

wsparła karmą krakowską Fundację Rottka.
•

Fundacja współpracowała

z osobami fizycznymi pomagającymi, zwierzętom, m.in. przez finansowanie

sterylizacji, kastracji, leczenia oraz utrzymania bezdomnych zwierząt będących pod ich opieką.
Pomoc medyczna oraz realizowanie programu sterylizaCji i kastracli zwierząt.
•

Fundacja udzielała pomocy medycznej zwierzętom przebywającym pod jej opieką. Łącznie na usługi
weterynaryjne

•

Fundacja przeznaczyła w 2010 roku kwotę 46 942,13 zł.

Fundacja w 2010 roku wykonała SS zabiegów sterylizacji.

Współpraca z jednostkami
•
•
•

oświatowymi i wychowawczymi oraz organizacja akcji edukacyjnych i propagandowych

Czytelnia Naukowa nr XIVprzy ul. Lachmana S, w Warszawie.
Szkoła Podstawowa nr XVIim. Tony Halika
Tęczowe Przedszkole, przy ul. Zdziarskiej w Warszawie
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•

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72, Piaseczno, ul. Zielona 14

Rozpowszechnianie

wiedzy o ochronie praw zwierząt izapobieganiu

bezdomności w społeczeństwie.

Fundacja w 2010 roku rozpowszechniała wiedzę o ochronie praw zwierząt i zapobieganiu
prezentacje w następujących instytucjach:
• Czytelnia Naukowa nr XIVprzy ul. lachmana 5, w Warszawie.
• Tęczowe Przedszkole, przy ul. Zdziarskiej w Warszawie
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72, Piaseczno, ul. Zielona 14

bezdomności

poprzez

Współpraca z instytucjami samorządowymi
•

Fundacja w 2010 roku współpracowała z gminami: Piaseczno, Kobyłka, Warszawa Centrum, w celu pomocy
bezdomnym zwierzętom z terenów tych gmin.

Prowadzenie strony internetowej

fundacji

Fundacja w 2010 roku prowadziła oficjalną stronę internetową
pośrednictwem:
•
•
•

III.

dostępną

pod adresem

www.przytulpsa.pl.

za jej

Poszukiwała nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów.
Poszukiwała wolontariuszy. darczyńców i osób chcących zaoferować dom tymczasowy.
Prezentowała aktualności z działalności Fundacji, informacje na temat Fundacji oraz losy przebywających pod
jej opieką zwierząt.

DZIAłAlNOŚĆ G8SPOBARClA

Fundacja w 2010 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.

IV.

UCHWAlY lARlĄDU

W załączniku.

V.

INFORMACJAOPOZYSKIWANIU fUłłDUm
\.

Środki na finansowanie działalności Fundacji były pozyskiwane z wpłat darczyńców na konto bankowe Fundacji oraz
do kasy Fundacji (razem 52490,50 zł) jak również z odpisów podatkowych
nie otrzymała dotacji pochodzących ze źródeł publicznych.

VI.

INfORMACJA O PRmłłACZEłlID fUNDUm

Fundacja zebrane środki przeznaczyła na:

•
•
•

realizaqę celów statutowych

86229,44 zł

pokrycie kosztów administracyjnych

4762,77 zł

zużycie materiałów i energii

1197,16 zł

•

usługi obce

3565,61 zł

•
•

podatki i opłaty

0,00 zł

wynagrodzenia

0,00 zł

•

świadczenia na rzecz pracowników

0,00 zł

•
•

amortyzację

0,00 zł

pozostałe koszty

0,00 zł

•

pozostałe koszty operacyjne

1,12 zł
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1 % za 2010 rok (81 748,63 zł). Fundacja

VII.
a)

DANfO:
liczbie zatrudnionych
zatrudnionych

w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem

osób

wyłącznie w działalności gospodarczej.

Fundacja w 2010 roku nie zatrudniała pracowników.

b) Łącznej kwocie wynagrodzeń
inne świadczenia,

wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia,

z wyodrębnieniem

całości tych wynagrodzeń

osób zatrudnionych

nagrody, premie i

wyłącznie w działalności

gospodarczej.
Fundacja w 2010 roku nie wypłacała wynagrodzeń,

c)

Wysokości rocznego lub przeciętnego

premii ani innych świadczeń na rzecz pracowników.

miesięcznego wynagrodzenia

wypłaconego łącznie członkom zarządu i

innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia,

nagrody, premie i inne świadczenia.

Fundacja w 2010 roku nie wypłacała wynagrodzeń,

premii, nagród ani innych świadczeń na rzecz członków

Zarządu Fundacji ani Rady Fundacji.

d) Wydatkach na wynagrodzenia

z tytułu umów zlecenia.

Fundacja w 2010 roku nie poniosła kosztów związanych z wynagrodzeniami

e)

z tytułu umów zlecenia.

Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców

i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej

udzielenia takich

pożyczek.
Fundacja w 2010 nie udzielała pożyczek Pieniężnych.
f)

Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
Łączne przychody na rachunku bankowym:

konto podstawowe:

BankBPH

48891,73 zł

konto do wpłat 1%:

Bank BPH

82190,41zł

konto pomocnicze:

Bank BPH

W tym wpłaty za wystawione

151,28 zł

rachunki na kwotę poniesionych

kosztów leczenia i opieki nad podopiecznymi

Fundacji oraz otrzymane darowizny.

g) Wartości nabytych obligacji oraz wartości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego
ze wskazaniem tych spółek.
Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów lub akcji.

h) Nabytych nieruchomości,

ich przeznaczeniu oraz wysokości- kwot wydatkowanych

na to nabycie.

Fundacja nie nabyła nieruchomośd.

i)

Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej

powyżej 5 000 zł.

Fundacja w 2010 roku nie nabyła żadnych środków trwałych o wartości jednostkowej
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powyżej 5 000 zł.

Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach

j)

finansowych sporządzanych

do celów statystycznych.
Stan aktywów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 54 784,29 zł, natomiast zobowiązania wynosiły
15554,96 zł.

VIII.

DANEO pmCB DACH ZYSKANYCH PHm RJ.DACJ~ l ODPłATHYCH ŚWIADCZEŃ REAlIIOWAłłYCH W
RAMACH CElÓW STATUTIWYCH.Z uwml~DlIDłIEM łomÓW TYCHŚWIADcZEŃ.

Fundacja w 2010 roku nie realizowała odpłatnych świadczeń i nie uzyskała przychodów z tego tytułu.

IX.

DANE B DZlAłAlłłOŚCI nECOIłEJ FUNDACJI f Hm PODMIOTY PAłłS1WOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O
WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAłALNOśCI

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe lub samorządowe.

X.

INFORMACJE O ROniClENIACH fUNDACJI l BUDżETEM l 1Y11łł1J CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH,
A TAKiE INFORMACJE W SPRAWIE SKłABAłlYCH DEIO.AIIACłl PODATKOWYCH.

Na fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.

Fundacja złożyła w terminie deklarację podatkową ClT-8.

Ustanów, 17 czerwca 2011r.
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Agnieszka Ciborowska
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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