Sprawozdanie 2013:
Fundacja w okresie sprawozdawczym przeprowadziła następujące
działania:











sprawowała bezpośrednią opiekę nad 78 bezdomnymi kotami
domowymi i 2 psami oraz 45 kotami wolno żyjącymi. Pod opieką
wolontariuszy współpracujących z Fundacją przebywa 21
bezdomnych kotów domowych.
przyjęła pod opiekę 26 kotów domowych oraz 2 psy,
oddała do adopcji 20 kotów i 5 psów,
ograniczała nad liczebność kotów i psów poprzez poddawanie, w
lecznicach weterynaryjnych, bezdomnych zwierząt zabiegom
kastracji i sterylizacji: 68 zabiegów,
sprawowała stałą opiekę nad 40 kotami wolno żyjącymi na terenie
dzielnicy Bielany,
udzieliła pomocy leczniczej kotom i psom w 54 przypadkach (52
koty i 2 psy),
udzieliła wielu porad telefonicznych opiekunom zwierząt oraz
osobom, które znalazły bezdomne zwierzę,
systematycznie aktualizowała merytoryczną zawartość serwisu
internetowego, prezentując historie zwierząt, przebywających pod
opieką Fundacji, oraz prowadząc dział poradnictwa dla opiekunów
psów i kotów.

Akcje przeprowadzone przez Fundację w 2013 roku:
1. Przyjęcie od Straży Miejskiej 1 dziesięciodniowego kociaka z ul.
Olbrachta 5 oraz po interwencji BOŚ 4 dziesięciodniowych kociąt z ul.
Olbrachta 5 (Wola).
2. Przyjęcie pod opiekę prawną 2 suk od samotnej osoby chorej na
nowotwór - obcokrajowca (Centrum). Obie suki zostały oddane do adopcji.
3. Przyjęcie od Straży Miejskiej 4 kilkutygodniowych osieroconych kociąt z
ul. Ananasowej (Mokotów) – matka kociąt została znaleziona na posesji
martwa.
4. Organizacja akcji odławiania kotów wolno żyjących na:






Cmentarzu Wolskim (Wola),
ul. Noskowskiego (Mokotów),
ul. Skarbka z Gór (Białołęka),
ul. Przytyk (Bielany),
ul. Olbrachta (Wola)

Oswojone koty zostały oddane przez Fundację do adopcji (część z
udziałem Fundacji dla Zwierząt ARGOS – Ośrodek dla kotów miejskich
KOTERIA) lub nadal przebywają pod opieką Fundacji w Ośrodku
Adopcyjnym i domach tymczasowych. Koty wolno żyjące zostały
wypuszczone w miejscu dotychczasowego bytowania.
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Przychody statutowe
Przychody łącznie
w tym:

88 951,71

Zbiórka publiczna (darowizny)

60 851,71

dotacja z Urzędu Miasta Warszawy

28 100,00

Koszty
Koszty statutowe, w tym:

119 532,59

Finansowanie leczenia i rehabilitacji zwierząt, sterylizacji, zakup
lekarstw, materiałów opatrunkowych

25 892,67

Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt, a
w szczególności zakup wyżywienia

33 012,63

Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt, a
w szczególności zakup żwiru oraz środków czystości

23 948,00

Finansowanie wydatków mających na celu stymulację rozwoju
psychoruchowego zwierząt oraz zapewnienie wyposażenia
ośrodków adopcyjnych Fundacji w akcesoria niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania zwierząt.
Wynik ujemny roku ubiegłego

34 399,14

Koszty administracyjne:

8 851,21

Opłaty pocztowe, skarbowe

12,45

Opłaty bankowe

415,50

Koszty eksploatacji (gaz, energia)

1 016,53

Artykuły gospodarcze, remontowe

159,04

Pozostałe koszty

122,14

Usługi telekomunikacyjne
Przejazdy, bilety, taxi
Czynsz

2 095,44
261,20
4 317,51

Usługi serwisowe, naprawy

60,00

Pozostałe usługi obce

98,40

Wynagrodzenia

2 280,15

293,00
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