Sprawozdanie z działalności
FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE – SOS DLA ZWIERZĄT
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
I – Dane Fundacji
Nazwa: FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE – SOS DLA ZWIERZĄT
Siedziba: Polska, woj. Łódzkie, gmina Łódź, 92-761 Łódź, ul. Malownicza 82
Data wpisu w Krajowym rejestrze Sądowym: 13.10.2006
Numer KRS : 0000265877
REGON : 100268188
Nr konta: BANK PKO BP 22 1020 3408 0000 4902 0174 2246
Zarząd Fundacji:
Jolanta Łukaszewicz – Prezes Zarządu
Katarzyna Dworakowska – Wiceprezes Zarządu
Natalia Łukaszewicz – Sekretarz Zarządu
Rada Fundacji:
Magdalena Bergman - Przewodnicząca Rady
Adrianna Janas - Członkini Rady
Dagmara Nowacka-Pawlak - Członkini Rady

II - Cele statutowe fundacji:
2.1. Fundacja została powołana w celach:
a) niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
b) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
c) wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
d) ochrony środowiska i ochrony zwierząt.
2.2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
2.2.1. ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności
a) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną,
b) leczenie - w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,
c) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
e) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych,
f) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami
pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym,
g) współpracę z policją oraz strażą miejską.
2.2.2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

III - Działalność Fundacji w 2014 roku:
W 2014 roku fundacja kontynuowała swoją działalność na rzecz zwierząt bezdomnych,
skrzywdzonych i wymagających szczególnej opieki. W okresie sprawozdawczym:
•
55 zwierząt, w tym psy i koty, znalazło schronienie w Ośrodku Adopcyjnym przy ul.
Malowniczej 82 w Łodzi. Zwierzęta pochodziły z terenu całej Polski; pod skrzydła fundacji
trafiły w wyniku interwencji lub na skutek porzucenia przez właściciela
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•
•
•

Niemal drugie tyle psów i kotów chorych lub będących ofiarami wypadków otrzymało pomoc
w postaci sfinansowania niezbędnego leczenia i rehabilitacji
Fundacja przekazała do adopcji ponad 70 zwierząt, w tym szczenięta i kocięta
Około 40 wolno żyjących kotek zostalo wysterylizowanych w ramach ograniczania populacji
kotów

Centrum działań fundacji w 2014 roku był Ośrodek Adopcyjny powołany do istnienia we wrześniu
2013 roku jako miejsce sprawowania opieki, leczenia, rehabilitacji i socjalizacji zwierząt bezdomnych i
skrzywdzonych przez ludzi. Zwierzęta, które trafiły do Ośrodka zostały odebrane właścicielom na
mocy ustawy o ochronie zwierząt lub były znalezione na ulicy. Wiele w tych zwierząt wymagało
specjalistycznej opieki weterynaryjnej: zabiegów operacyjnych, długotrwałego leczenia, rehabilitacji.
Pracownicy oraz wolontariusze Ośrodka, pod kontrolą lekarzy weterynarii, sprawowali opiekę nad
zwierzętami, gdy te nie wymagały już hospitalizacji w lecznicach weterynaryjnych. Specjalną opiekę
roztaczano także nad niepełnosprawnym kozłem, który wymagał intensywnego leczenia i rehabilitacji
ruchowej.
Ogromną rolę w funkcjonowaniu Ośrodka odgrywali wolontariusze. To oni przygotowywali
podopiecznych fundacji do adopcji i życia w nowych domach. Pracownicy i wolontariusze
wyprowadzali psy na spacery, uczyli chodzenia na smyczy. Znaczna większość zwierząt pod opieką
fundacji zaznała wiele krzywd ze strony ludzi, stąd też kontakt z innym człowiekiem był dla nich
kluczowy na drodze do pełnej resocjalizacji. Praca ze zwierzętami polegała na wnikliwej obserwacji
zachowań i eweliminowaniu tych, które potencjalnie mogły zniechęcić nowego opiekuna do adopcji
zwierzęcia, np. niszczenie, agresja do ludzi czy zwierząt. Psy były socjalizowane poprzez codzienny
intensywny kontakt zpracownikami i wolontariuszami: zabawy, pieszczoty, podstawowe elementy
tresury. Ponadto, mając na uwadze możliwość adopcji psa do domu z innymi zwierzętami, psy były
integrowane ze sobą poprzez wspólne spacery w stadach, które odbywały się 3-4 razy dziennie i
poprawiały samopoczucie oraz pewność siebie zwłaszcza u zwierząt problematycznych, które przeszły
znaczną traumę. Te psy, które nie odnajdowały się w Ośrodku i np. przejawiały agresję do zwierząt
czy ludzi były rehabilitowane pod okiem profesjonalnych behawiorystów. Takie indywidualne
podejście wobec każdego zwierzęcia uczyniło Ośrodek Adopcyjny miejscem innym niż pozostałe
przytuliska.
Ośrodek Adopcyjny w 2014 roku był stale rozbudowywany i przystosowywany do potrzeb jego
mieszkańców:
- Wybiegi dla psów oraz teren pod boksami zostały utwardzone przez położenie płyt chodnikowych
- Postawiono drewniane zagrody: dla kozła i dla świni
- Wolontariusze fundacji samodzielnie zbudowali stajenkę dla kozła
- Cały teren Ośrodka został podzielony na dwie części: dla psów zdrowych oraz chorych za pomocą
solidnej drewnianej bramy uniemożliwiającej psom ucieczki
- Utwardzono teren przy głównej bramie umożliwiając wjazd samochodem oraz ułatwiając wywóz
odpadów z terenu
Ponadto, w 2014 roku fundacja kontynuowała niesienie pomocy dla innych jednostek zajmujących się
ochroną zwierząt. W kolejnej edycji akcji Wielcy Małym beneficjentem było 8 schronisk i organizacji z
różnych regionów Polski.
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IV - Przychody i koszty
Informacja o przychodach organizacji
łączna kwota przychodów organizacji ogółem
przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
przychody z działalności gospodarczej
przychody z działalności finansowej
przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
przychody z darowizn pozostałych

541854,60
501461,25
0,00
35235,50
9,52
369419,19
132042,06

Informacja o poniesionych kosztach
koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem
koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

352635,41
217151,67
0,00
0,00

Koszty realizacji zadań statutowych
402-1 (S) Leki, karma dla zwierząt
403-1 (S) Usługi weterynaryjne
403-3 (S) Usługi transportowe
403-6 (S) Usługi remontowe
402-3 (S) Energia, woda, opał
402-4 (S) Wyposażenie
403-11 (S) Pozostałe usługi zw. z utrzymaniem zwierząt
402-5 (S) Materiały gospodarcze
402-6 (S) Pozostałe
402-8 (S) Mat. bezpośr. zuż (utrz. zwierząt)
408 Poz .koszty realiz. zadań statut.

515.842,57
31637,77
57577,50
419,17
3250,00
7107,62
10437,18
62989,36
8601,20
1603,25
1586,36
31942,26

Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
402-2 Paliwo i części samoch.
Usługi obce
403-2 Usługi informatyczne
403-4 Usługi bankowe
403-5 Usługi telekomunikacyjne
403-8 Usługi pocztowe
403-10 (A) Pozostałe usługi obce
404 Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
405 Wynagrodzenia
406 Ubezpieczenia społeczne
401 Amortyzacja
407 Pozostałe koszty

127116,61
7541,18
7541,18
25025,88
1347,59
871,10
4988,31
714,40
16243,48
769,70
69200,97
58217,25
10983,72
20181,60
4397,28
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V - Zatrudnienie i wynagrodzenia
Fundacja zatrudniała przeciętnie 3 pracowników w oparciu o umowę o pracę oraz współpracowała
na stałe z 15 wolontariuszami w ramach porozumienia o wolontariacie.
Wypłacone wynagrodzenia brutto
z tyt. umów o pracę (wynagrodzenie zasadnicze: 29.021,38 zł; premie: 6.850,53 zł)
z tyt. umów cywilnoprawnych

35871,91
22345,34

Fundacja nie zatrudniała osób zajmujących się działalnością gospodarczą.
Nie wypłacano wynagrodzeń z zysku Członkom Zarządu i Organom Nadzorczym.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność nieodpłatną.
Fundacja nie korzystała ze zwolnienia z podatków, opłat sądowych, uprawnień do nabywania,
użytkowania wieczystego na szczególnych zasadach nieruchomości Skarbu Państwa;
Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie wykonywała
działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe, nie realizowała zamówień
publicznych;
W 2014 roku Fundacja udzieliła jednej pożyczki w kwocie 10.000 zł na potrzeby statutowe
Stowarzyszenia Pogotowie dla Zwierząt. Podstawą statutową udzielenia pożyczki jest:
§ 10 Statutu Fundacji Niechciane i Zapomniane:
„Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych,
których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji”
Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe;
W Fundacji w 2014 roku nie była prowadzona kontrola.

Podpisy Członków Zarządu :
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