Sprawozdanie 2014:

Fundacja w okresie sprawozdawczym przeprowadziła następujące działania:
 sprawowała bezpośrednią opiekę nad 80 bezdomnymi kotami domowymi oraz 40
kotami wolno żyjącymi. Pod opieką wolontariuszy współpracujących z Fundacją
przebywa 15 bezdomnych kotów domowych.
 przyjęła pod opiekę 56 kotów domowych oraz 1 psa,
 oddała do adopcji 39 kotów,
 ograniczała nad liczebność kotów i psów poprzez poddawanie, w lecznicach
weterynaryjnych, bezdomnych zwierząt zabiegom kastracji i sterylizacji: 126
zabiegów,
 sprawowała stałą opiekę nad 40 kotami wolno żyjącymi na terenie dzielnicy
Bielany,
 udzieliła pomocy leczniczej kotom i psom w 44 przypadkach,
 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 2014 roku:
- Młociny (Bielany)
Koty były pozbawione solidnego wsparcia ze strony ludzi od 2 lat - po śmierci ich
opiekunki. Koczowały w zrujnowanej komórce. Sprawę zgłoszono Fundacji jesienią
2013 r. Z powodu braku środków finansowych na zabiegi oraz złych warunków
bytowych i marnego stanu zdrowia kotów, Fundacja zaczęła zaopatrywać
systematycznie koty w suchą karmę i puszki, oraz wyposażyła koty w styropianowe
domki wyściełane polarem (otrzymane z Fundacji ARGOS – KOTERIA). Akcja łapania
kotów na zabiegi przeprowadzona została w marcu i kwietniu we współpracy z
Fundacją ARGOS – KOTERIA.
Wynik akcji: 20 kotów złapanych, 20 kotów zostało poddanych zabiegom, 2 kociąt
trafiło do Ośrodka Adopcyjnego Fundacji - do adopcji.
- ul. Andersena 2,5,6, ul. Reymonta 21,23 (Bielany)
Potrzebę zajęcia się zabiegami kotów zgłosiła do Fundacji p. Anna Pogorzelska –
mieszkanka osiedla, która dostrzegła narastający problem nad liczebności kotów
(obecnie p. Anna jest bardzo aktywnym wolontariuszem Fundacji). Akcja trwała od
kwietnia do października. Kotami opiekuje się kilkanaście osób – w tym kilku
zarejestrowanych w WOŚ karmicieli, którzy przez lata nie robili nic poza
dokarmianiem kotów. Z częścią karmicieli współpraca była bardzo trudna.
Wynik akcji: 48 kotów złapanych, 37 kotów zostało poddanych zabiegom, 18 kotów
(głównie kociąt) trafiło do Ośrodka Adopcyjnego Fundacji i domu tymczasowego do
adopcji.
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Karmiciele kotów otrzymali od Fundacji 4 worki suchej karmy Whiskas.
- ul. Księżycowa – działki (Bielany)
Potrzebę zabiegów kotów zgłosiła Fundacji opiekunka kotów na swojej działce. Akcja
przeprowadzona była w kwietniu.
Wynik akcji: 9 kotów złapanych, 9 kotów zostało poddanych zabiegom, 9 wróciło na
miejsce bytowania.
- ul. Broniewskiego 93 (okolice przedszkola, Bielany)
Informację o potrzebie pomocy w poddaniu kotów z tego rejonu zabiegom zgłosił do
Fundacji dziadek młodej karmicielki kotów, która zarejestrowała się w WOŚ za
namową Fundacji, w trakcie trwania akcji. Koty były tam karmione "pod chmurką"
przy ogrodzeniu przedszkola. Koty wolno żyjące zostały jesienią 2013 r.
wyeksmitowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Piaski" – potajemnie, nocą, z
piwnic budynków prosto "pod chmurkę". Dzięki nawiązaniu współpracy z
przedszkolem Fundacja miała stały dostęp na jego teren, gdzie bytowały koty. Akcja
trwała od kwietnia do końca maja. Rozmowa Fundacji 30.05.2014 r. z urzędnikiem
WOŚ na temat braku schronienia dla dużej grupy kotów na ul. Broniewskiego
zakończyła się stwierdzeniem: " wiemy - nic nie możemy zrobić".
Informacja bieżąca od karmicielki kotów – przedszkole zakazało karmienia kotów przy
ogrodzeniu przedszkola.
Wynik akcji: 13 kotów złapanych, 13 kotów zostało poddanych zabiegom: 12 zostało
wypuszczonych po zabiegu w miejscu dotychczasowego bytowania, 1 kot trafił do
Ośrodka Adopcyjnego Fundacji do adopcji.
- Cmentarz Północny - brama główna (Bielany)
Problem z kulejąca kotką na cmentarzu zgłosiła Fundacji uczestniczka kociego forum.
Kotka poddana była wcześniej zabiegowi sterylizacji. Na skutek akcji Fundacji złapana
kotka trafiła do lecznicy, gdzie stwierdzono nowotwór i amputowano tylną łapę.
Wynik akcji: 3 kotki złapane, 2 kotki poddane leczeniu: jedna kotka – amputacja tylnej
łapy – nowotwór kości i martwica, druga kotka - leczenie grzybicy i kataru kociego.
Kotka po amputacji łapy została adoptowana przez Fundację, druga kotka po
wyleczeniu wróciła na cmentarz, trzecia kotka chora, pogryziona, FIV dodatni –
poddana eutanazji.
- ul. Marii Dąbrowskiej 19,21,23 (Bielany)
Fundacja trafiła w ten rejon w lipcu na prośbę mieszkanki, która dokarmia koty – w
celu złapania kotnej kotki na zabieg.
Wynik akcji: 14 kotów zostało złapanych, 4 poddane zabiegom - wróciły po zabiegu w
miejscu dotychczasowego bytowania, 10 kotów (kocięta) trafiło do Ośrodka
Adopcyjnego Fundacji i do domów tymczasowych do adopcji.
- ul. Kochanowskiego 44-46 (Bielany)
Urzędnik z WOŚ Bielany poprosiła Fundację o pomoc w odłowieniu kotów na ul.
Kochanowskiego 46 na zabieg sterylizacji i kastracji. Rzekomy brud, smród oraz stara
karmicielka, z którą nikt nie może się porozumieć. Potwierdziła to pani z działu
technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej. Fundacja zweryfikowała te informacje – były
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absolutnie nieprawdziwe. W piwnicy na czystych gazetach czyste miseczki - żadnego
brudu. Pani Teresa sama zaopatruje koty w karmę - puszki ze średniej półki
jakościowej, mięso wołowe, mleko, woda. W piwnicy stoi kilka kuwet ze żwirem –
kilka razy dziennie sprzątanych przez karmicielkę. Żwir pani Teresa kupuje również z
własnych emeryckich środków. Akcja przeprowadzona przez Fundację we wrześniu.
Wynik akcji:
- 13 kotów zostało poddanych zabiegom: 5 zostało wypuszczonych po zabiegu w
miejscu dotychczasowego bytowania, 7 kotów trafiło do Ośrodka Adopcyjnego
Fundacji i do domu tymczasowego do adopcji,
- koty otrzymały od Fundacji 14 kg suchej karmy Whiskas,
- Fundacja wykonała estetyczne i funkcjonalne okienko oraz drabinkę z okienka do
piwnicy dla kotów,
- Fundacja złapała 4 jeże w piwnicy, które wpadły do niej z zewnątrz – po konsultacji
z organizacją, zajmującą się ratowaniem jeży zostały wypuszczone w naturalne
środowisko.
- MAKRO (Bielany)
Kotną kotkę zauważył w czasie zakupów w MAKRO wolontariusz Fundacji. Akcja
łapania kotów w kooperacji z karmicielem – pracownikiem parkingu, przeprowadzona
była w październiku.
Wynik akcji: 3 koty zostały złapane, 3 koty zostały poddanych zabiegom, 3 wróciły na
miejsce bytowania.
- ul. Żółwia 18 (parking) i Księżycowa 34 (warsztat mechaniczny) (Bielany)
Urzędnik WOŚ Bielany zgłosił do Fundacji sprawę gromadki kotów z ul. Żółwiej na
Chomiczówce, które nie są wysterylizowane i wykastrowane, o czym powiadomił
urząd kilka miesięcy wcześniej mieszkaniec osiedla, dokarmiający koty.
Wynik akcji:
- 8 kotów zostało złapanych, 8 kotów zostało poddanych zabiegom: 3 zostały
wypuszczone po zabiegu w miejscu dotychczasowego bytowania, 5 kotów trafiło do
Ośrodka Adopcyjnego Fundacji do adopcji.
- koty z warsztatu mechanicznego otrzymały od Fundacji ciepłe lokum na zimę – 2
grube pudła styropianowe wyściełane polarem (otrzymane od Fundacji ARGOS –
KOTERIA.
- koty po zmarłym opiekunie (Ochota)
Trzy koty na początku października przywiozła do Ośrodka Fundacji krewna zmarłego,
ponieważ schronisko „Na Paluchu” odmówiło przyjęcia kotów.
Koty przebywały w mieszkaniu ze zmarłym opiekunem przez osiem dni.
Wynik akcji: Fundacja przejęła opiekę prawną nad kotami – oczekują na adopcję w
Ośrodku Fundacji.
- pers z eksmisji (Bielany)
Kot mieszkał przez dłuższy czas sam w mieszkaniu na ul. Petofiego, z którego
eksmitowano jego opiekunkę. Był zaniedbany, chory i samotny, źle karmiony (przez
sąsiadkę). „Pocztą pantoflową” do Fundacji w październiku dotarła informacja o złym
stanie kota i braku pomysłu jego opiekunki na jego dalszy los.
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Wynik akcji: Fundacja przejęła prawnie opiekę nad kotem i oddała go do adopcji.
- kotki z eksmisji (Praga)
Pod koniec października trafiły do Ośrodka Fundacji dwie kotki. Ich opiekunka została
eksmitowana z mieszkania – schronisko „Na Paluchu” odmówiło przyjęcia kotów.
Wynik akcji: Fundacja przejęła prawnie opiekę nad kotkami. U jednej z kotek
zdiagnozowano zaawansowaną mocznicę – leczenie nie przyniosło efektu – kotka
została poddana eutanazji. Druga kotka czeka na adopcję.
- koty z Cmentarza Wolskiego (Wola)
Od lipca 2013 r. Fundacja prowadzi zbiórkę środków finansowych na zakup karmy oraz
zabiegi i leczenie ok. 35 kotów z Cmentarza Wolskiego.
Wynik akcji: Fundacja sfinansowała leczenie 9 kotów z Cmentarza Wolskiego w
lecznicy Vet Care.
- Pani Jeżykowa – Malwinka (Bielany)
W czasie akcji łapania kotów Fundacja napotyka na bardzo wiele jeży wchodzących do
klatek-łapek, aby się najeść. W jednym z miejsc łapania kotów Fundacja znalazła jeża,
który wydawał się chory i słaby. Jeż został ulokowany w fachowej organizacji
zajmującej się ratowaniem zwierząt „PRIMUM” , który po wyleczeniu został
wypuszczony w miejscu bytowania.

Przychody łącznie:

98 346,72

w tym:
zbiórka publiczna (darowizny)

61 386,72

dotacja z Urzędu Miasta Warszawy 39 960,00
Koszty statutowe: 130 638,95
w tym:
Finansowanie leczenia i rehabilitacji zwierząt, sterylizacji, zakup lekarstw, materiałów
opatrunkowych
24 052,39
Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt, a w szczególności zakup
wyżywienia
37 697,85
Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt, a w szczególności zakup żwiru
oraz środków czystości
26 626,15
Finansowanie wydatków mających na celu stymulację rozwoju psychoruchowego zwierząt
oraz zapewnienie wyposażenia ośrodków adopcyjnych Fundacji w akcesoria niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania zwierząt.
2 121,78
Wynik ujemny roku ubiegłego
40 140,78
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Koszty administracyjne: 10 273,93
w tym:
Opłaty bankowe
550,70
Koszty eksploatacji (gaz, energia, woda,
odpady komunalne)
1578,59
Artykuły gospodarcze, remontowe 272,11
Pozostałe koszty
2 169,31
Usługi telekomunikacyjne
1 244,53
Przejazdy, bilety, taxi
213,40
Czynsz
3 821,13
Usługi serwisowe, naprawy
60,00
Pozostałe usługi obce
364,16
Wynagrodzenia
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