SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2015
Fundacja Kocie Życie
I.

DANE FUNDACJI:

Nazwa organizacji: Fundacja Kocie Życie
Adres:
ul. Mochnackiego 17/6, 51-122 Wrocław
Adres korespondencyjny:
Marta Głogowska, Kasprowicza 30/14, 55-200 Oława
Data rejestracji Fundacji:
31.07.2008
Nr KRS:
0000311037
NIP:
895 193 07 25
REGON:
020 820 526
ZARZĄD FUNDACJI:
Prezes Zarządu:
Marta Głogowska ul. Kasprowicza 30/14, 55 - 200 Oława
Członek Zarządu:
Ewa Juźwiak, ul. Gajowicka 131/10, 53 - 407 Wrocław
II. CELE STATUTOWE FUNDACJI:
Celem Fundacji jest pomoc kotom w tym:
1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez
organizowanie i prowadzenie prozwierzęcych akcji edukacyjnych, prozwierzęcy lobbing,
współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt;
2. niesienie pomocy kotom skrzywdzonym i porzuconym poprzez udzielanie pomocy
placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z
placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym,
działalność adopcyjną (znajdowanie kotom nowych opiekunów);
3. wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w
szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji
zwierząt oraz realizację programu kastracji;
4. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;
5. leczenie skrzywdzonych i porzuconych kotów.
III.FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
1. współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom
bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym, znajdowanie zwierzętom nowych domów.
2. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie
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poprzez realizowanie programu sterylizacji;
3. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
4. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej
świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach
rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów kastracji;
5. współpracę
z
instytucjami
państwowymi,
samorządowymi,
organizacjami
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi których celem jest niesienie pomocy
zwierzętom bezdomnym, która to współpraca może przyczynić się do realizacji celów
Fundacji
6. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez
podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o
popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami
i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z
właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i
wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt;
7. prozwierzęcy lobbing;
8. współpracę z Policją i Strażą Miejską;
9. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.
IV. W 2015 ROKU FUNDACJA PODJĘŁA NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
1. Fundacja kontynuowała rozpoczętą 2008 roku Akcję dla Karmicieli, polegającą na
comiesięcznej zbiórce wśród naszych wolontariuszy i osób wspierających Fundację
karmy dla wolnożyjących kotów. Następnie karmę tę przekazaliśmy wybranym
karmicielom z terenu Wrocławia, Oławy i Kotliny Kłodzkiej. W 2015 roku zebrano i
przekazano 2149,765 kg karmy.
2. Fundacja prowadziła akcje edukacyjne poprzez publikacje internetowe (zwłaszcza na
portalu społecznościowym Facebook) dotyczące walki ze zjawiskiem bezdomności
kotów, walki z nadpopulacją kotów oraz działań na rzecz poprawy losu kotów.
Zamieszczane przez nas artykuły miały nie tylko charakter edukacyjny, ale również na
bieżąco informowały o działaniach prowadzonych przez Fundację.
3. Na stronie internetowej Fundacji oraz na funpage na portalu Facebook znalazły się
obszerne fotoreportaże z działalności naszych wolontariuszy, w tym:
Mikołaj dla Kotka, Kiermasze w kawiarni Aromaty, Kiermasze Książeczka dla Koteczka,
koncert charytatywny w klubie muzycznym Liverpool „Unkilled Dogs”.
4.Fundacja zorganizowała w 2015 roku dodatkową pomoc w postaci karmy dla kotów
wolnożyjących, pod hasłem „Mikołaj dla karmcieli”. Zakupiona wówczas karma została
przekazana w grudniu 2015 opiekunom kotów żyjących we Wrocławiu, Oławie i Kotlinie
Kłodzkiej. Zestawienie zamieszczamy poniżej:
Miejsce zbiórki
Wrocław

Karma (kg)
615

Oława

105

Kotlina Kłodzka

200

Razem:

920

5. W marcu 2015 Fundacja organizowała „Wiosenną Akcję Sterylizacyjną” w celu
ograniczenia populacji niechcianych i bezdomnych zwierząt za pośrednictwem
sterylizacji kotów dorosłych. Akcja była prowadzona we Wrocławiu, Oławie, Kłodzku i
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Oleśnicy, w wybranych lecznicach. Podczas tej akcji Fundacja sfinansowała 308
zabiegów (w tym 169 kotek i 139 kocurów).
6. Fundacja sfinansowała leczenie i sterylizacje kotów będących pod jej opieką. W 2015
roku, w trakcie bieżącej realizacji celów statutowych, przeprowadzono 378 zabiegów
sterylizacji.
7. Fundacja prowadziła bezpośrednie działania zmierzające do poszukiwania nowych
domów dla kotów. Działalność prowadzono poprzez umieszczanie ogłoszeń
adopcyjnych na naszej stronie internetowej oraz na innych portalach adopcyjnych,
organizację domów tymczasowych oraz adopcje. W roku 2015 wolontariusze
wyadoptowali 209 kotów.
8. Fundacja na bieżąco pomagała w niezbędnych interwencjach dotyczących kotów
(zwłaszcza w wyłapywaniu kotów wolnożyjących do zabiegów sterylizacyjnych),
udzielała w miarę możliwości pomocy kotom porzuconym, rannym, wymagającym
szybkiej pomocy weterynaryjnej oraz doraźnej opieki.
10.Fundacja kontynuowała program szczepień ochronnych przeciw chorobom wirusowym
i wściekliźnie, zwłaszcza w stosunku do kociąt wyadoptowanych przez wolontariuszy w
trakcie 2015 roku.
11.W 2015 roku Fundacja, własnymi środkami, wydała kalendarz ścienny, propagujący
świadome adopcje i zalety sterylizacji zwierząt. Nakład kalendarza wyniósł 1000 sztuk.
12.W 2015 roku w miesiącach od stycznia do kwietnia Fundacja prowadziła akcję
informacyjną zachęcającą do przekazywania na jej rzecz 1% podatku podczas rozliczeń
podatkowych. Uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczono na realizację celów
statutowych Fundacji.
13. 14 II 2015 na Bielanach Wrocławskich we współpracy z marketem Auchan Fundacja
zorganizowała akcję „Wąsate Walentynki” (czytanie dzieciom kocich bajek, malowanie
twarzy, porady dla obecnych i przyszłych właścicieli kotów, zbiórka karmy i innych
akcesoriów dla podopiecznych Fundacji)
14. 23 X 2015 roku wolontariusze Fundacji uczestniczyli w koncercie charytatywnym o
nazwie „Unkilled Dogs”, organizowanym w klubie Liverpool we Wrocławiu. Połowa
dochodu uzyskanego z imprezy została przekazana Fundacji na realizację celów
statutowych.
15.W dniach 25 VII i 17 X 2015 Fundacja zorganizowała we Wrocławiu kiermasz książek
pod hasłem „Książeczka dla Koteczka”, podczas którego zbierano fundusze na
prowadzenie bieżących działań mających na celu pomoc kotom. Cała kwota, uzbierana
podczas akcji, została przeznaczona na realizację bieżących celów statutowych
Fundacji.
16. W dniach 07 II, 28 III i 12 XII Fundacja organizowała kiermasze okolicznościowe w
kawiarni Aromaty we Wrocławiu. Dochód z kiermaszy w całości przeznaczono na
realizację celów statutowych
17. Przez cały 2015 rok Fundacja prowadziła cykliczne akcje, realizując tym samym
swoje założenia statutowe. Były to:
– akcja „Sprzedaż kalendarza” - sprzedaż kalendarza ściennego Fundacji na rok 2015,
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–„Wiosenna Akcja Sterylizacyjna ”
– Koncert Charytatywny UNKILLED DOGS
– akcja informacyjna nakłaniająca do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji
Kocie Życie,
- Książeczka dla Koteczka
– „Mikołaj dla Karmicieli” – zakup z funduszy własnych Fundacji karmy przekazanej
opiekunom kotów we Wrocławiu, Oławie i Kotlinie Kłodzkiej
18. Fundacja nadal korzystała z wydanych własnymi środkami książeczek zdrowia dla
swoich podopiecznych oraz zwierząt wyadoptowywanych przez wolontariuszy.
19. Fundacja kontynuowała w 2015 roku propagowanie swojej działalności za
pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook:
https://www.facebook.com/FundacjaKocieZycie/
20. W dniu 31.12.2015 Fundacja liczyła 10 wolontariuszy.
V. FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
VI.PRZYCHODY FUNDACJI (RAZEM):
w tym:
DAROWIZNY ZA ROK 2014:
SZPRZEDAŻ KALENDARZY:
WYNIK ROKU 2014:
1% z US:
POZOSTAŁE PRZYCHODY:

183 055,58 zł
61 431,63 zł
11 394,35 zł
34 447,11 zł
75 782,49 zł
0 zł

VII.KOSZTY (RAZEM):
w tym:
NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH:
NA ADMINISTRACJĘ:
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE

129 459,76 zł
114 843,41 zł
11 411,20 zł
3 205,15 zł

VIII.FUNDACJA NIE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW, NIE WYPŁACA TEŻ
WYNAGRODZENIA CZŁONKOM ZARZĄDU.
IX. DEKLARACJE PODATKOWE ZŁOŻONE PRZEZ FUNDACJĘ: CIT-8 i CIT8/0 za rok
2015.
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