Sprawozdanie 2015:

Fundacja w okresie sprawozdawczym przeprowadziła następujące działania:
- sprawowała bezpośrednią opiekę nad 70 bezdomnymi kotami domowymi w Ośrodku
Adopcyjnym Fundacji i w domach tymczasowych wolontariuszy oraz nad ok. 100 kotami
wolno żyjącymi.
- przyjęła pod opiekę 26 bezdomnych kotów. Koty przebywające w Ośrodku Adopcyjnym i w
domach tymczasowych zostały zaczipowane ze środków budżetowych m.st. Warszawy, oraz
poddane zabiegom profilaktycznym i zabiegom sterylizacji ze środków uzyskanych z dotacji
m.st. Warszawa oraz z przychodów Fundacji,
- oddała do adopcji 23 koty i 1 koziołka,
- ograniczała nad liczebność kotów i psów poprzez poddawanie, w lecznicach
weterynaryjnych, bezdomnych zwierząt zabiegom kastracji i sterylizacji: 140 zabiegów,
- przyczyniła się do uratowania życia zwierząt poprzez konieczne zabiegi chirurgiczne, oraz do
poprawy stanu zdrowia porzuconych zwierząt poprzez diagnozowanie i leczenie przez lekarzy
weterynarii różnych specjalności oraz zapobiegała szerzeniu się zakaźnych chorób
wirusowych wśród populacji kotów wolno żyjących I przebywających w tymczasowych
prowizorycznych warunkach poprzez przeprowadzane systematycznie zabiegi profilaktyczne
– 127 kotów i 1 pies,
- dokarmiała zwierzęta bezdomne i koty wolno żyjących : z darowizn rzeczowych, jakie udało
się Fundacji uzyskać w roku 2015 od producentów i dystrybutorów karmy dla kotów i psów
Fundacja systematycznie wydaje karmę karmicielom kotów wolno żyjących z Bielan, Woli,
Łomianek, Marek, Wilanowa, Raszyna (łącznie ok. 140 kotów) oraz dla prywatnego
przytuliska dla psów w Łomiankach i Wólce Kozłowskiej (ok. 60 psów). Ze środków dotacji
przyznanej przez m. st. Warszawa i z przychodów Fundacji finansowano karmę dla 70 kotów
przebywających w Ośrodku Adopcyjnym Fundacji I w domach tymczasowych wolontariuszy,
- realizowała działania na rzecz poprawy warunków bytowych kotów wolno żyjących,
- 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.

Przychody łącznie:

83 376,05

w tym:
zbiórka publiczna (darowizny)

43 376,05

dotacja z Urzędu Miasta Warszawy 40 000,00
Koszty statutowe: 115 744,26
w tym:
Finansowanie leczenia i rehabilitacji zwierząt, sterylizacji, zakup lekarstw, materiałów
opatrunkowych 24 768,32

Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt, a w szczególności zakup
wyżywienia 23 395,74
Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt, a w szczególności zakup żwiru
oraz środków czystości 24 141,37
Finansowanie wydatków mających na celu stymulację rozwoju psychoruchowego zwierząt
oraz zapewnienie wyposażenia ośrodków adopcyjnych Fundacji w akcesoria niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania zwierząt. 1 213,38
Wynik ujemny roku ubiegłego 42 225,45
Koszty administracyjne: 7 896,87
w tym:
Opłaty bankowe
460,80
Koszty eksploatacji (gaz, energia, woda,
odpady komunalne)
1 303,02
Artykuły gospodarcze, remontowe 522,47
Pozostałe koszty
192,60
Usługi telekomunikacyjne
947,87
Przejazdy, bilety, taxi
196,30
Czynsz
4 044,75
Usługi serwisowe, naprawy
65,00
Pozostałe usługi obce
164,06
Wynagrodzenia

