Sprawozdanie z działalności Fundacji Koci Zakątek w roku 2014
1. Dane ewidencyjne:
Nazwa fundacji:
Fundacja Koci Zakątek
Adres siedziby:
50-364 Wrocław, ul. Kilińskiego 22/11
Data wpisu do KRS:
13.05.2010
Nr KRS:
0000356442
NIP:
899-269-26-71
REGON:
021258044
e-mail
edyta@kocizakatek.pl

Członkowie Zarządu:
 Edyta Gal - Prezes Zarządu
 Iwona Nadolska - Wiceprezes Zarządu
Cele statutowe fundacji:
1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
2. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt,
5. Propagowanie zdrowego stylu życia i ochrona zdrowia,
6. Prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych i chorych z udziałem zwierząt.
1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Opis głównych zdarzeń prawnych o
skutkach finansowych.


walka z bezdomnością zwierząt:

w 2014 r Fundacja kontynuowała organizację sieci domów tymczasowych dla
bezdomnych kotów z Wrocławia i okolic. Wolontariusze fundacji wyłapali do sterylizacji,
leczenia i adopcji 287 kotów wolno żyjących, zapewnili im także opiekę w DT.
Zwierzęta przebywają w domach tymczasowych do czasu znalezienia dla nich
odpowiednich opiekunów. Osoby chętne do adopcji są sprawdzane na podstawie
szczegółowych ankiet, które pozwalają na jak najlepszy dobór właścicieli. Domy
docelowe są dokładnie sprawdzane pod kontem prawidłowych warunków dla właściwej
opieki nad zwierzętami. Łącznie w 2014 roku wyadoptowano 201 kotów (dorosłych i
kociąt), znajdujących się pod bezpośrednią opieką fundacji. Fundacja pomogła także w
adopcji ok. 30 kotów, uratowanych przez karmicieli i innych wolontariuszy,
niezwiązanych z fundacją.


ograniczanie nadmiernego wzrostu populacji wolno żyjących kotów.

Fundacja zajmowała się wyłapywaniem i sterylizacją wolno żyjących kotów. Wiele z nich
poddano leczeniu. Po sterylizacji i leczeniu zostały wypuszczone w dotychczasowych
miejscach bytowania, o ile miejsca te gwarantowały dostateczne warunki niezagrażające
zdrowiu i życiu kotów.

Łącznie fundacja wysterylizowała w 2014 roku 70 kotów.


propagowanie właściwego stosunku do zwierząt

Fundacja brała udział oraz organizowała imprezy, w czasie których, za pomocą ulotek
oraz rozmów z ludźmi, starała się rozwijać wrażliwość na los niechcianych zwierząt.
Propagowano też sposoby właściwego żywienia kotów.
Fundacja uczestniczyła po raz kolejny w największych w Polsce tragach zoologicznych
ZOOBOTANICA 2014. W ramach imprezy fundacja prowadziła stoisko, na którym
rozdawane były materiały edukacyjne na temat kotów wolno żyjących i prezentowane
koty do adopcji; przeprowadzono także 4 wykłady edukacyjne dla odwiedzających, 6
pokazów na scenie oraz zorganizowano kącik dla dzieci z zabawami tematycznymi o
zwierzętach.
Fundacja uczestniczyła w cyklicznej wrocławskiej imprezie Targi Niezwykłości 2014, w
trakcie której prowadzona była działalność edukacyjna.
Fundacja uczestniczyła w imprezie masowej SLOT 2014, podczas której na stoisku
rozprowadzane były materiały edukacyjne oraz zachęcające do wolontariatu na rzecz
fundacji.


interwencje

Wolontariusze fundacji wzięli udział w licznych interwencjach w przypadkach zagrożenia
życia bądź zdrowia kotów wolno żyjących. Najważniejsze z nich to:
Styczeń:
– przyjęcie do domów tymczasowych 4 przemarzniętych i chorych dorosłych kotów
Luty
– zgłoszenie o maluchach 3 tygodniowych w zamkniętym pustostanie na ul.Garbary.
Fundacja ustaliła właściciela budynku, właściciel udostępnił pustostan w celu zabrania
małych. Kotki były przemarznięte, leżały w brudzie. Udało się zabrać całą 5tkę.
Parę dni później ich mama została także znaleziona. Wszystkie zostały wyleczone i
znalazły nowe domy.
- 3 koty z ul. Tęczowej straciły karmicielkę, nikt inny na miejscu nie dokarmiał ich.
Trafiły do nas. Koty były wycofane, przestraszone. Bardzo dług trwała ich socjalizacja.
Obecnie mają swoje domy.
Marzec
- zgłoszenie o starszej pani po wylewie która trafiła do szpitala bez rokowań na poprawę.
W opuszczonym domu nie miał kto zająć się kotem. Trafiła do DT Fundacji.
Kwiecień
- Interwencja na działkach ROD Góralska we Wrocławiu. Na terenie działek żyje około
kilkudziesięciu kotów wolno żyjących. Koty te w większości są dokarmiane i ok 50

zostało wysterylizowanych przez wolontariuszy społecznych. Mimo to giną z powodu
agresji człowieka, są obrzucane kamieniami, karmiciele są wyzywani i straszeni.
Fundacja wzięła udział w zebraniu działkowiczów i zarządu działek. Na spotkanie
zaprosiła przedstawiciela straży miejskiej i prawnika. Rozdaliśmy też ulotki mówiące o
prawach zwierząt i złożyliśmy pismo apel na ręce zarządu humanitarna postawę wobec
kotów wolno żyjących.
- pod szkołą podstawową znaleziona kicia z uszkodzonym okiem; kotka została zabrana
na leczenie i do adopcji
Maj
- 2 maluszki wraz z mamą zabrane spod szkoły podstawowej w Miliczu
Czerwiec
- 3 maluszki znalezione w lesie w kartonie, trafiły pod opiekę fundacji
Lipiec
- zabicie deskami dziury w piwnicy przy ul. Grunwaldzkiej 10. Fundacja interweniowała,
rozmawiała z policją, spółdzielnią i radnymi osiedla.
- 5 kotów z Zabrodzia po śmierci opiekunki wylądowało na ulicy. Trafiły do DT fundacji
- 3 maluchy i mama koczujące przy restauracji na ul. Włodkowica. Szykanowane przez
pracowników.; maluchy zabrane do adopcji, matka do sterylizacji
Wrzesień
– zabranie do adopcji 5 tki maluszków urodzonych w dziurawej beczce na terenie
publicznego parku – Mokronos, sterylizacja kotów dorosłych
Grudzień
- 5 tka rodzeństwa zabrana spod krzaków w Złotoryi, mama zginęła.
6) Fundacja wielokrotnie prowadziła rozmowy z opiekunami społecznymi,
administracjami oraz osobami prześladującymi koty wolno żyjące. Informowała o
prawach tych zwierząt, zachęcała do pozytywnych postaw i tolerancji.



Brak zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

2. Działalność gospodarcza.
W 2014 roku fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

3. Uchwały zarządu:


1/06/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

4. Uzyskane przychody:
W okresie sprawozdawczym fundacja uzyskała przychody:
 Z darowizn od krajowych osób fizycznych = 66.903,10 zł
 z darowizn od innych podmiotów krajowych = 11.216,06 zł
Razem
78.119,16 zł
5. Poniesione koszty:




Koszty statutowe
= 80.545,55 zł
Koszty administracyjne
= 5.158,69zł
Koszty działalności gospodarczej =
0,00 zł
Razem
85.704,24 zł

6. Pozostałe dane:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Brak osób zatrudnionych
Brak wypłaconych wynagrodzeń
Wynagrodzenia dla członków zarządu : brak
Wynagrodzenia z pozostałych umów zleceń i umów o dzieło: brak
Brak udzielonych pożyczek
Brak lokat terminowych. Środki na rachunku bieżącym w Getin Bank Polska SA
na dzień 31.12.2014r = 5.319,38 PLN
g. Brak nabytych obligacji i akcji
h. Brak nabytych nieruchomości
i. Brak środków trwałych
j. Wartość aktywów na dzień 31.12.2014 = 5.319,38 zł
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2014 = 9.075,11 zł
7. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności – brak działań
8. Zobowiązania podatkowe, deklaracje.


CIT-8 za rok 2014 - brak zobowiązań podatkowych za rok 2014.

9.

Kontrole: brak

Wrocław, 30.06.2015

