
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia 
 za rok 2018 

 
I . Zakres i kwalifikacja działań prowadzonych w 2018 r. 
 
1 . Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne "Dla Braci Mniejszych" w 2018 r. 
prowadziło aktywną działalność statutową na terenie Bielska-Białej i przyległych         
powiatów. Sporadycznie działania członków lub wolontariuszy prowadzone były na         
terenie całego województwa śląskiego oraz innych województw. 
 
2 . Działania Stowarzyszenia zakwalifikowane są do działalności „ ochrona i 
opieka nad zwierzętami” /symbol 44/ i na tą aktywność  organizacja  
wydatkowała najwięcej środków. Działania statutowe prowadzono także w zakresie         
działalności opisanej jako: „edukacja ekologiczna, promowanie zrównoważonego       
rozwoju” /symbol 45/. 
 
3 . Działania statutowe skierowane były do :  

- zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących,  
- karmicieli /opiekunów społecznych kotów wolno żyjących/,  
- właścicieli zwierząt, których trudna sytuacja finansowa utrudniała właściwą        

opiekę nad zwierzętami domowymi,  
- opiekunów, którzy w sposób niehumanitarny traktowali zwierzęta lub        

dopuszczali się aktów przemocy wobec nich /w takich przypadkach         
udowodnionego znęcania się organizacja każdorazowo podejmowała      
interwencje/, 

- dzieci, młodzieży ze szkół, placówek szkolno-wychowawczych, 
- mieszkańców, społeczności lokalnej, 
- miłośników zwierząt /popularyzacja tematyki zwierzęcej i edukacja poprzez        

stronę www i Facebook/, 
- urzędników w ramach współpracy z gminami w sprawach dot. programu opieki           

nad zwierzętami itp. 
 
II . Cele statutowe dominujące w 2018 r. 
 
1. Niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym: psom i kotom. 
2. Współpraca z sympatykami zwierząt /karmiciele kotów, mieszkańcy, uczniowie         
szkół/. 
3. Realizowanie programu adopcji zwierząt bezdomnych przebywających pod        
bezpośrednią opieką, w schroniskach. 
4. Realizowanie programu ograniczania bezdomności wśród zwierząt poprzez        
sterylizację zwierząt i edukację społeczności /mieszkańców/ w zakresie korzyści z          
takich zabiegów. 
5.  Edukacja społeczna i poradnictwo dot. humanitarnego traktowania 
zwierząt wśród mieszkańców, społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży szkolnej,         
czytelników, strony www oraz Facebook 
6.  Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi organizacjami o podobnym 
profilu działania. 
7.  Propagowanie treści Ustawy o ochronie zwierząt i edukacja w tym zakresie. 
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III . Sposób realizacji celów statutowych. 
 
1. Działania niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom domowym ( psom i kotom )            
oraz kotom wolno żyjącym były możliwe dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu          
od Darczyńców oraz wpływom z 1 %. Cele statutowe mogły być realizowane w             
oparciu o stałą, codzienną, społeczną, non-profit pracę członków i wolontariuszy          
Stowarzyszenia, współpracę z sympatykami zwierząt (karmiciele kotów, mieszkańcy i         
inne osoby zainteresowane pomocą zwierzętom), urzędnikami, służbami       
publicznymi i weterynaryjnymi. 
 
Pozyskane w 2018 r. środki pieniężne, które Stowarzyszenie przeznaczyło na          
realizację celów statutowych, pochodziły z następujących źródeł : wpłaty od          
Darczyńców (sektor prywatny), Fundraising, wpłaty od przedsiębiorców (sektor        
biznesu), zbiórki publiczne, wpłaty z 1 %, odpłatna działalność statutowa (umowa z            
ŚCP w Bielsku-Białej).  
W celu pozyskania Darczyńców Stowarzyszenie publikowało w internecie informacje         
o aktualnych potrzebach finansowych i działaniach w zakresie niesionej pomocy          
zwierzętom bezdomnym. Publikacje tych treści ukazywały się na : stronie          
internetowej organizacji www.braciamniejsi.com.pl, portalu społecznościowym     
Facebook https://pl-pl.facebook.com/dlabracimniejszych, portalu „Dogomania"    
http://www.dogomania.com/forum/, portalu www.ratujemyzwierzaki.pl oraz    
https://pomagam.pl/ . Powyżej wymienione strony internetowe są przestrzenią        
publiczną, gdzie prezentujemy naszych podopiecznych celem pozyskania dla nich         
różnorodnej pomocy : środków na leczenie, pomocy rzeczowej, opiekunów         
wirtualnych, rodzin adopcyjnych, domów tymczasowych itp.  
 
Prowadzenie działań sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących jest jednym z           
ważnych działań statutowych. Wykonywanie zabiegów utrzymuje liczebność kolonii        
zwierząt na stałym poziomie, ogranicza nadmierny przyrost, poprawia kondycję         
zdrowotną osobników w grupie.  
W przypadku urodzonych na wolności kociąt, gdy jest to z korzyścią dla stada oraz              
miejskiego ekosystemu, stosujemy zasadę odławiania i przekazywania do adopcji         
kociąt nadających się do udomowienia. 
W stosunku do dorosłych kotów wolno żyjących, które trafiły pod opiekę           
Stowarzyszenia utrzymujemy zasadę obligatoryjnej sterylizacji i kastracji, gdyż jest to          
podstawowe działanie ograniczające bezdomność. Po zabiegu taki osobnik jak         
najszybciej wraca do swojego stada w miejsce bytowania. W wyjątkowych          
wypadkach, gdy stan zdrowia kota jest bardzo zły /kalectwo, poważne choroby           
przewlekłe, zagrożenie życia itp./ możemy posiłkując się opinią weterynarza podjąć          
decyzję o pozostawieniu zwierzęcia pod naszą dalszą, stałą opieką. Decydujemy się           
na to jednak tylko wtedy, gdy nie widzimy dla niego szansy na dalsze funkcjonowanie              
w warunkach miejskiego ekosystemu. 
 
Stawiamy sobie za jeden z ważnych celów popularyzację wolontariatu jako formy           
bezinteresownej pomocy bezdomnym zwierzętom, rozwijanie wrażliwości i empatii        
oraz edukację na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami wśród mieszkańców oraz           
dzieci. Co roku odpowiadamy na zaproszenia szkół oraz innych ośrodków          
opiekuńczo-wychowawczych by nieść edukację i w ten sposób wpływać na poprawę           
losu zwierząt. 
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IV. Opis głównych działań dla zwierząt podejmowanych w 2018 r. przez           
Stowarzyszenie. 
 
1. W minionym roku tak jak i w latach ubiegłych nasze działania skupiały się 
wokół bezpośredniej pomocy bezdomnym, porzuconym, chorym, cierpiącym 
psom i kotom.  
Zdecydowana większość zwierząt, które w roku 2018 trafiły pod naszą opiekę, to            
zwierzęta pochodzące z rejonu Bielska-Białej i okolic. Zostały one przyjęte          
interwencyjnie na podstawie zgłoszeń otrzymanych od osób prywatnych,        
wolontariuszy, karmicieli, sympatyków Stowarzyszenia, Darczyńców, gabinetów      
weterynaryjnych i urzędników miejskich (telefonicznie, e-mailowo, poprzez       
wiadomości kierowane do naszej strony Facebook). Przyjmując je do swoich domów           
tymczasowych uchroniliśmy je przed trwałym kalectwem, śmiercią lub eutanazją na          
skutek nieleczonych chorób i urazów. Zwierzętom, które nie zostały przyjęte pod           
nasze skrzydła (gdyż ilość miejsc dla podopiecznych jest ograniczona) pomogliśmy w           
inny sposób: opłacając koszty leczenia, sterylizacji, profilaktyki, poszukując domów         
stałych, wykonując sesje zdjęciowe i tworząc ogłoszenia adopcyjne.  
 
Co roku pod naszą opiekę trafiają zwierzęta, które ze względu na trwałe kalectwo,             
przewlekłe choroby czy niepełnosprawność nie mają szans na adopcje i          
najprawdopodobniej na zawsze pozostaną w naszych domach tymczasowych. Ze         
względu na charakter swoich schorzeń nie miałyby one szans na efektywne leczenie            
rehabilitację w schronisku. W naszych domach tymczasowych przebywają również         
stali rezydenci, podopieczni przyjęci w ciągu kilku ostatnich lat. Zwierzęta te z uwagi             
na przewlekłe choroby i trwałe kalectwo oraz starość nie znajdują nowych           
opiekunów. W grupie tych zwierząt znajdują się :  

● suczka Elli (z chorobą autoimmunologiczną),  
● suczka Petunia (staruszka zaniedbana przez właścicieli, schorowana),  
● suczka Leonberger (starsza, chorowała na nerki),  
● pies Cyryl (odwodniony, zagłodzony, z aktywną grzybicą oraz nużeńcem), .  
● suczka Kropka (po wypadku komunikacyjnym miała uszkodzony kręgosłup,        

musi nosić pieluszkę),  
● kotka Lea (powypadkowa, złamanie miednicy, nasady ogona, ma problemy         

neurologiczne z układem wydalania, nosi pieluszkę),  
● pies Loluś (powypadkowe złamanie miednicy, kręgosłupa, nosi pieluszkę), 
● pies Dużak (przeszedł operację usuwania nowotworu, staruszek, z chorobą         

stawów),  
● pies Januszek (ma problemy behawioralne, lęk separacyjny),  
● starsza, niedowidząca suczka Renatka, 
● pies Filut (ma problemy behawioralne, jest psem tzw. gryzącym,         

nadpobudliwy), 
● koty białaczkowe  (z aktywnym wirusem Felv): Isia i Lusia, 
● kotka Nutelka z chorobą nerek, 
● kot Feluś z przewlekłym stanem zapalnym zatok 
● suczka Fizia - starsza z jaskrą i stanem zapalnym powodującym szczękościsk, 
● pies Harry (duży pies z domieszką charta z problemami behawioralnymi), 
● suczka Śnieżka (z nowotworowymi problemami zdrowotnymi). 
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Część chorych zwierząt uchroniliśmy przed eutanazją lub oddaniem do schroniska          
dzięki umieszczeniu ich w naszych domach tymczasowych. Chore zwierzęta nie          
poddają się efektywnemu leczeniu w schronisku. Silny stres, który przeżywają w tym            
miejscu powoduje osłabienie organizmu i brak postępów w prowadzonej terapii oraz           
naraża ich na zarażenie się kolejnymi wirusami. Dlatego tak ważne jest byśmy mogli             
przyjąć jak najwięcej zwierząt do naszych domów tymczasowych. Miejsc dla zwierząt           
potrzebujących pomocy zawsze jest zbyt mało w stosunku do potrzeb, choć staramy            
się o pozyskiwanie takich. 
 
W roku 2018 ogólna liczba zwierząt, którym udzieliliśmy szeroko pojętej pomocy to            
minimum 615 kotów i psów, 1 gołąb, 1 kura, 1 szczurek. Dla części zwierząt              
(kilkadziesiąt kotów wolno żyjących oraz psów właścicielskich w trudnej sytuacji)          
zapewnialiśmy pomoc rzeczową. 
Wydatki te udokumentowane są fakturami VAT z lecznic weterynaryjnych.         
Pozostałym potrzebującym udzielono stałej, cyklicznej lub jednorazowej pomocy :         
rzeczowej (karma, budy, środki p. pasożytom wewn. i zewn., akcesoria itp.),           
behawioralnej (wsparcie specjalisty) lub społecznej pracy członków i wolontariuszy         
(porządkowanie miejsca bytowania, poprawa warunków itp.).  
Dziękujemy tym wszystkim osobom, które zgłaszając zwierzę w potrzebie włączały          
się do pomocy oferując np. dom tymczasowy, wsparcie finansowe czy też inną formę             
pomocy. 
 
2. Stowarzyszenie niezmiennie od lat, także w 2018 roku aktywnie          
kontynuowało program sterylizacji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno        
żyjących. Zabiegi wykonywaliśmy w pierwszej kolejności w ramach posiadanych         
funduszy własnych. Niemniej w związku z tym, że kilku naszych członków i            
wolontariuszy jest zarejestrowanych w tut. Urzędzie Miasta i posiada status          
społecznego karmiciela kotów wolno żyjących, część sterylizacji wykonano z puli          
środków finansowych zabezpieczonych na ten cel przez Urząd Miasta w          
Bielsku-Białej w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz         
zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Bielsko-Biała na rok 2018”. W 2018 po            
w ramach współpracy z sąsiednimi Gminami doprowadziliśmy do sterylizacji kilku          
kotek w terenu Gminy Jasienica, Jaworze i Czechowice-Dziedzice.  
W omawianym roku sprawozdawczym wysterylizowaliśmy 45 zwierząt w ramach         
własnych środków finansowych.  
Ponieważ zabiegi sterylizacji zwierząt finansowane przez gminy nie przewidują         
wydatków na profilaktykę p.pchłom i kleszczom, leczenie czy szczepienie, nasza          
organizacja w przypadkach, które zostały nam zgłoszone pokrywała takie koszty we           
własnym zakresie.  
 
3. W ramach współpracy z karmicielami kotów wolno żyjących, społecznością          
lokalną, w oparciu o posiadane własne środki finansowe i czas, ofiarnie i            
regularnie świadczyliśmy pomoc w postaci: czynnej pracy naszych        
wolontariuszy (odławianie kotów, transport do i z lecznicy), pokrywania         
kosztów profilaktyki przeciw pchłom, kleszczom i pasożytom wewn. u         
odłowionych zwierząt, leczenia zwierząt chorych.  
Czasem potrzebna była pomoc rzeczowa, wsparcie prawne, edukacyjne, z         
zakresu behawioryzmu, lub zwyczajna rozmowa, obecność. W ramach tych         
potrzeb przekazaliśmy karmicielom karmę, całoroczne domki styropianowe oraz        
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drewniane dla kotów (służące jako schronienie przed chłodem oraz deszczem),          
udzieliliśmy wielu porad prawnych, pomogliśmy w poprawie warunków bytowania         
dokarmianych kotów. 
Odłowione ze stada kotów wolno żyjących zwierzęta dorosłe wykazujące oznaki          
udomowienia (traktowane jako bezdomne) i kocięta były umieszczane w naszych          
domach tymczasowych. Kotom takim znajdujemy nowe domy. Tylko nieliczne         
/starsze, schorowane/ z powodu braku zainteresowania ich adopcją pozostają na          
zawsze jako stali rezydenci.  
 
W czasie naszej rocznej działalności mieliśmy przyjemność spotkać wielu 
opiekunów kotów, którym wyrażamy nasze najwyższe uznanie i wielki szacunek 
za ich codzienną, wymagającą wielu wyrzeczeń ofiarną pracę. Współpracowaliśmy z          
karmicielami oraz miłośnikami zwierząt z terenu Bielsku-Białej oraz sąsiednich         
miejscowości m.in. Buczkowic, Szczyrku. Rycerki Górnej, Andrychowa i okolic,         
Bystrej, Lipowej k/Żywca, Starej Wsi, Ujsoł, Jaworza, Jasienicy, Bier, Oświęcimia, i           
Czechowic-Dziedzic. 
 
4. Nasza pomoc jak co roku w znacznej mierze opierała się na poszukiwaniu             
zwierzętom bezdomnym nowych domów (adopcje). Przyjmowaliśmy pod swoją        
opiekę domowe psy i koty, które utraciły opiekunów stając się tym samym bezdomne.             
Cześć była celowo porzucana, inne uległy wypadkom komunikacyjnym, były chore,          
kalekie, w zaawansowanym wieku. Podopieczni byli przyjmowani do naszych         
zaprzyjaźnionych domów tymczasowych, w których czekały na nowych właścicieli.         
Zwierzęta przygotowywane do adopcji były socjalizowane, leczone w warunkach         
domowych lub stacjonarnie w lecznicach wet. (hospitalizacja). Dla tych, które były           
gotowe do adopcji poszukiwaliśmy nowych domów za pośrednictwem internetowych         
portali ogłoszeniowych. Wymagało to dużego nakładu pracy i czasu. W większości           
przypadków udało się naszym podopiecznym znaleźć nowych opiekunów. 
 
W roku 2018 łącznie udało nam się znaleźć dom dla 133 zwierząt, co potwierdzone              
zostało 120 umowami adopcyjnymi (część umów dot. adopcji więcej niż 1           
zwierzęcia). Wśród zwierząt adoptowanych było 109 kotów i 23 psy. Pozostałe           
przyjęte w ub. roku zwierzęta domowe nadal oczekują na adopcję w domach            
tymczasowych Stowarzyszenia. Część poddanych leczeniu bądź zabiegom zwierząt        
(koty wolno żyjące) zostało wypuszczonych do środowiska naturalnego. Zdarzyło się          
kilka przypadków zwierząt, które pomimo naszych starań i intensywnego leczenia nie           
przeżyły (przypadki epidemii panleukopenii występującej na terenie Bielska-Białej,        
FIP, białaczka, nowotwory). Pragniemy zaznaczyć, że nigdy żaden z naszych ciężko           
chorych lub starszych podopiecznych nie został poddany eutanazji ze względu na           
zbyt duże koszty leczenia lub brak miejsca w domach tymczasowych. Ponadto żadne            
z naszych zwierząt, które trafiło pod bezpośrednią naszą opiekę nie zostało oddane            
przez nas do schroniska. 
 
5. W 2018 roku działała aktywnie na portalu społecznościowym Facebook          
nasza grupa o nazwie “ O Braciach Mniejszych - ogłoszenia i porady o psach i               
kotach”. Służy ona integracji lokalnego środowiska i pomocy dla karmicieli kotów           
wolno żyjących , pasjonatów, hodowców i opiekunów zwierząt domowych,         
społeczników, wolontariuszy schronisk, osób prywatnie pomagających zwierzętom.       
Pomaga wymianie i poszerzaniu wiedzy i doświadczeń nabytych podczas opieki nad           
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zwierzętami domowymi (ze szczególnym uwzględnieniem psów i kotów nierasowych)         
oraz kotów wolno żyjących służącej poprawie ich warunków życia. Propagujemy          
wiedzę o : prawach zwierząt, prawidłowych zachowania wobec zwierząt w potrzebie,           
zdrowym żywieniu, walce z bezdomnością, dbałości o bezpieczeństwo. Zachęcamy         
tam do działań na rzecz kotów wolno żyjących, prowadzimy edukację w zakresie            
adopcji zwierząt bezdomnych i propagujemy sterylizację jako główne działanie         
ograniczające bezdomność wśród zwierząt domowych.  
Grono stale się powiększa o kolejne osoby zainteresowane pomocą zwierzętom.  
https://www.facebook.com/groups/braciamniejsi/ 
 
6. Imprezy edukacyjno-promocyjne w roku 2018 organizowane lub 
współorganizowane przez Stowarzyszenie, współpraca z instytucjami,      
mediami, firmami. 
 
W ramach edukacji społecznej propagującej humanitarny stosunek do zwierząt         
Stowarzyszenie przeprowadziło szereg wydarzeń dla mieszkańców oraz wśród dzieci         
i młodzieży szkolnej. Współpracowaliśmy z instytucjami publicznymi, szkołami,        
mediami, sektorem biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz osobami       
prywatnymi. Naszym nadrzędnym celem w prowadzonej edukacyjnej działalności        
statutowej jest wzrost świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialności za         
zwierzęta, właściwą opiekę, humanitarne traktowanie, ograniczanie bezdomności,       
poszanowanie środowiska i podejmowanie działań w kierunku poprawy ich warunków          
bytowania i zachowania w dobrostanie. 
 

1. Na cele ogólnopolskiej Akcji ZERWIJMY ŁAŃCUCHY Stowarzyszenie DLA        

BRACI MNIEJSZYCH zorganizowało w dniu 6.10.2018 r. happening.        

Wydarzenie miało miejsce na Rynku na Wzgórzu. Nasze stoisko odwiedzali          

bielszczanie wraz z całymi rodzinami. Można było zapoznać się z informacją           

na temat potrzeby istnienia oraz kontynuowania inicjatywy ZERWIJMY        

ŁAŃCUCHY, o prawach zwierząt, obowiązkach wobec nich wynikających z         

obowiązującej ustawy. Zainteresowanych adopcją informowaliśmy o naszych       

podopiecznych, którzy są gotowi do zmiany domu. Na stoisku można było           

wspomóc finansowo nasze starania nad poprawą losu bezdomnych zwierząt         

poprzez przekazanie datków do skarbonki /zbiórka publiczna zarejestrowana/.        

Dzieci miały możliwość malowania wizerunków swoich domowych ulubieńców        

na papierze oraz wykonania przez artystkę malunku na twarzy, ręce. Chętni           

do wzięcia udziału w głównej części happeningu mogli przykuć się          

prawdziwym łańcuchem do budy, aby lepiej zrozumieć co czuje pies uwiązany           

przez swojego najlepszego przyjaciela człowieka. Zainteresowani poradami       

behawiorysty mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalisty od        
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zwierząt. 

2. W ciągu całego roku 2018 współpracowaliśmy z krakowską Fundacją         

Pomocy Zwierzętom “Stawiamy na Łapy” (http://stawiamynalapy.pl).      

Współpraca polegała na udziale w akcjach “Wielkanocne koszykowanie”        

oraz “Świąteczne koszykowanie”. Nasi podopieczni (zwierzęta zgłoszone       

do projektu) byli beneficjentami pomocy Darczyńców z całej Polski i otrzymały           

pomoc rzeczową (karma) w ramach przeprowadzonych przez w/w fundację         

akcji zbiórkowych. 

3. W grudniu odbyła się aukcja charytatywna na rzecz naszej organizacji          

“Mikołajki z Galerią Czarna Owca” w Lanckoronie       

https://www.facebook.com/pg/galeriaczarnaowca/about/. Wydarzenie miało   

miejsce 1 grudnia 2018 r. i miało na celu pozyskanie środków na ratowanie             

zwierząt. Galerię prowadzą miłośnicy czworonogów, którzy sami posiadają        

zwierzęta adoptowane z trudnych warunków. Klienci i przyjaciele także są          

zaangażowani w pomoc bezdomnym psom i kotom, stąd pomysł na to           

dobroczynne przedsięwzięcie. Rękodzielnicy i artyści z Lanckorony chętnie        

przekazali drobne upominki na cel aukcji. Nasza organizacja miała okazję          

zaprezentować swoją działalność podczas spotkania w Galerii.       

Rozmawialiśmy, edukowaliśmy, opowiadaliśmy ciekawe historie naszych      

podopiecznych. 

4. Na edukacyjne wydarzenie w 2018 r. zostaliśmy także zaproszeni przez          

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. W dniu 8 grudnia z okazji          

Mikołajek w Starej Fabryce odbyły się warsztaty edukacyjne o pomocy          

zwierzętom poprzedzone czytaniem bajek Jana Kotta. Podczas prezentacji        

mieliśmy okazję porozmawiać z najmłodszymi o naszych podopiecznych, o         

zachowaniu wobec zwierząt, o tym jak można pomóc zwierzętom w okresie           

zimowym. Odbyła się także zbiórka karmy dla naszych podopiecznych. 

5. Od kwietnia do czerwca 2018 r spotykaliśmy się z dziećmi oraz           
młodzieżą z Klubu Ulica Kreatywna w Bielsku-Białej. Prowadziliśmy        
warsztaty edukacyjne, na których opowiadaliśmy o naszych podopiecznych,        
pokazywaliśmy i wyjaśnialiśmy jak można pomagać, odpowiadaliśmy na        
nurtujące pytania. 

6. W dn. 2-3 maja 2018 na zaproszenie organizatora Wielkich Targów          
Ogrodniczych w Inwałdzie https://www.facebook.com/WielkieTargi/ nasza     
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organizacja zaprezentowała swoją działalność na stoisku edukacyjnym.       
Podczas targów przeprowadzono zbiórkę karmy dla podopiecznych oraz        
dobrowolnych datków na potrzeby bezdomnych zwierząt.  

 
7. W dniu 13 grudnia 2018 r. odwiedziliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr           

22 w Bielsku-Białej. Przeprowadziliśmy dla kilku klas zajęcia edukacyjne na          
temat pomocy zwierzętom bezdomnym. Tematów do rozmowy pojawiło się         
wiele, dzieci aktywnie i chętnie brały udział we wzajemnej wymianie          
wiadomości na temat swoich doświadczeń. Przybliżyliśmy dzieciom naszą        
działalność, opowiedzieliśmy kilka historii naszych podopiecznych,      
poruszyliśmy trudne dla dzieci tematy /na miarę ich rozwoju oraz          
świadomości/. 

8. W 2018 r. kolejny rok Dom Kultury w Olszówce. pod kierownictwem Pani            
Małgorzaty Madej zorganizował zbiórkę karmy i akcesoriów dla zwierząt         
bezdomnych. 

9. Nauczyciele oraz dzieci (i rodzice) klas 1a i 2a ze Szkoły Podstawowej Nr             

2 w Jaworzu (dawne Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu) zorganizowali zbiórkę           

karmy dla psów i kotów, zaś 3 klasy gimnazjum zorganizowały sprzedaż ciast            

z której dochód w kwocie 310,00 zł został przekazany na konto naszej            

organizacji. Pod koniec roku 2018 w okresie zimowym szkoła ponownie          

przeprowadziła zbiórkę. Tym razem jednak zostały zebrane ciepłe polary,         

koce i ręczniki. W sumie szkoła przeprowadziła z bardzo pozytywnym          

efektem trzy zbiórki w ciągu całego roku. 

10.W listopadzie mieliśmy przyjemność przygotować dla podopiecznych       

ŚCP w Bielsku-Białej cykl czterech warsztatów o tematyce związanej z          

pomocą zwierzętom bezdomnym. Zadanie było przeprowadzone w ramach        

odpłatnej działalności statutowej. Każde z takich spotkań zakończyliśmy sesją         

fotograficzną naszych podopiecznych, bądź zwierząt zaproszonych wraz z        

opiekunami. Zajęcia odbywały się w dniach od 13 do16 listopada 2018 r. w             

ramach projektu realizowanego przez ŚCP pn. „Dziecko-Rodzina-Przyszłość”.       

Koniec projektu został podsumowany wydaniem okazjonalnego małego       

albumu fotograficznego, którego kilka zdjęć niniejszym prezentujemy.       

Odwiedziliśmy Świetlicę Środowiskową Nr 2 „Nad Stawami”, Świetlicę        

Środowiskową Nr 8 „Ster”, Świetlicę Środowiskową Nr 5 „Iskierka”, Świetlicę          

Środowiskową Nr 9 „W Dolinie Wapienicy”. Dzieci w wieku szkolnym należy           

inspirować i zachęcać do samodzielnych, dobrych działań, do naśladowania i          
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prezentowania właściwych zachowań, postaw. Tak bardzo ważna jest        

edukacja. Młode ziarenka chłoną wiedzę jak gąbka wodę. Jeśli się im ją w             

przyswajalny i właściwy sposób przedstawi, kiedyś jako dorośli będą w stanie           

dbać o świat i wszelkie istoty żyjące w sposób właściwy oraz przeciwdziałać            

wszelkim przejawom dewastacji przyrody. Od lat odwiedzamy ośrodki        

nauczania i opiekuńcze by rozwijać w młodych ludziach empatię, zarażać          

naszą pasją, oswajać ze zwierzętami, zachęcać do działania i wolontariatu w           

przyszłości. Z chęcią bierzemy udział w takich akcjach. Jeśli tylko znajdziemy           

czas, z pewnością odwiedzimy inne świetlice, szkoły, przedszkola. Piszcie do          

nas jeśli jesteście zainteresowani edukacyjnym spotkaniem na temat opieki         

nad zwierzętami. Edukacja jest jednym z podstawowych działań statutowych i          

na ten cel staramy się zawsze znaleźć miejsce w naszym codziennym           

rozkładzie zajęć. 

11.W 2018 r. Stowarzyszenie współpracowało z Urzędem Miejskim w         

Bielsku-Białej konsultując projekt Programu Opieki Nad Zwierzętami       

Bezdomnymi na terenie Gminy Bielsko-Biała. Spotkaliśmy się z        

przedstawicielami tut. Gminy celem przedstawienia propozycji      

usprawniających pomoc kotom bezdomnym i zwierzętom wolno żyjącym z         

terenu Bielska-Białej. Udało się nam z sukcesem doprowadzić do         

wdrożenia pilotażowego projektu finansowania sterylizacji kotów/psów      

właścicielskich oraz czipowania ze środków gminnych. Ponadto na        

potrzeby kotów wolno żyjących gmina zakupiła pierwsze domki        

drewniane. W 2016 r. część gmin w Polsce wprowadziła pilotażowe programy           

sterylizacji i czipowania kotów i psów posiadających właścicieli. Jako że          

wyznajemy zasadę wzorowania się na lepszych i sprawdzonych        

rozwiązaniach zaproponowaliśmy aby w naszej gminie wdrożono podobny        

program. Składając uwagi do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i          

zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Bielsko-Biała już na 2016 r.          

przedstawiliśmy tutejszemu Urzędowi szereg dokumentów i artykułów       

prasowych opisujących doświadczenia innych miast w powyższym zakresie        

zakresie. Podaliśmy również argumenty przemawiające za słusznością       
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naszych pomysłów. 

W 2016 oraz 2017 r. Gmina podeszła do naszych pomysłów sceptycznie.           

Jednak nie zraziło nas to i w roku 2018 nadal pracowaliśmy nad tym aby              

przekonać władze miasta do słuszności naszych koncepcji. Po dwóch latach          

od powstania ww. pomysłów udało się wdrożyć program sterylizacji kotów i           

psów właścicielskich oraz zakupić domki dla kotów wolno żyjących. Program          

spotkał się z bardzo żywym zainteresowaniem mieszkańców.Praca społeczna        

przynosi nam wiele satysfakcji. Każdy wolontariusz wie jednak, że sukces          

zazwyczaj okupiony jest trudem, wymaga dużego zaangażowania, cierpliwości        

oraz pokory. Nie zawsze wszystko od razu się udaje. Dzięki naszej           

determinacji dziś mamy się czym pochwalić. Wdrożenie programu sterylizacji         

zwierząt właścicielskich, czipowanie oraz zakup domków dla kotów wolno         

żyjących o co zabiegaliśmy od 2016 roku znalazło w tym roku poparcie wśród             

urzędników. Przyznanie w 2018 roku środków na te cele to niewątpliwy sukces            

organizacji w społecznej działalności charytatywnej. Dla naszych czytelników,        

darczyńców jest to dowód, że dbamy rok do roku o poprawę opieki nad             

zwierzętami bezdomnymi. Wolontariuszom, działaczom organizacji     

prozwierzęcych działających na terenie innych gmin nasze doświadczenia        

mogą posłużyć jako wskazówka jak wprowadzić podobne rozwiązania w         

Waszych miejscowościach. 

12. Współpraca w 2018 roku ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w           
Bielsku-Białej oraz wolontariuszami tej placówki polegała na:       
propagowaniu i zachęcaniu do adopcji zwierząt schroniskowych (różne formy         
realizacji), konsultowanie działań mających na celu poprawę kondycji i         
warunków zwierząt przebywających w schronisku, pomoc przy poszukiwaniu        
domów adopcyjnych dla zwierząt, pokrywaniu kosztów leczenia, pomoc przy         
wyłapywaniu wolno żyjących kotów do sterylizacji, interwencjach. 

 
13. Współpraca z mediami w roku 2018 sprowadzała się do brania udziału w             

audycjach Radia Bielsko pt. “Przygarnij Zwierzaka”, w których        
przedstawiamy naszych podopiecznych do adopcji, udzielamy porad,       
wypowiadamy się na temat sytuacji zwierząt bezdomnych i opieki nad nimi. 

  
Bardzo ważne było dla nas rozpoczęcie współpracy z lokalną gazetą “Bielski            
Rynek”, w wyniku której rozpoczęła się publikacja artykułów w temacie opieki           
nad zwierzętami oraz zdjęć, których autorami są członkowie naszej         
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organizacji. Serdecznie dziękujemy Agacie Rucińskiej oraz Zbigniewowi       
Wójcikowi za chęć wprowadzenia do gazety treści edukacyjnych o opiece          
nad zwierzętami. 

 
14. Kontynuowaliśmy w 2018 r. stałą współpracę z lecznicami weterynaryjnymi          

oraz przedsiębiorcami prywatnymi.  
 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować za duży wkład w poprawę zdrowia naszych          

podopiecznych lekarzom weterynarii z następujących lecznic: 
 
Przychodni Weterynaryjnej AS z Bielska-Białej (www.watrobawet.pl),  
 
Przychodni CZTERY ŁAPY z Bielska-Białej (http://weterynarzczterylapy.pl/), 
 
Przychodni ROCH-VET  z Mazańcowic (http://roch-vet.pl/) 
 
Przychodni SZEWSKA 12 z Andrychowa (http://www.foksterier.pl/). 
 
Za wsparcie finansowe dziękujemy następującym przedsiębiorcom prywatnym :  
 
sklep VIPET (www.vipet.pl), Hurtownia Kosmetyków Profesjonalnych      

(http://hurtowniakosmetykow.com/ ), sklep KAKADU. 
 

Dziękujemy firmie BOSCH PETFOOD POLSKA Bosch Petfood Polska         
https://www.facebook.com/boschpetfoodpl/ , która za pośrednictwem     
wyłącznego dystrybutora karm BOSCH na Polskę – firmy PPHU         
EWENEMENT http://www.ewenement.pl/ – przekazała naszym psim      
staruszkom 100 kg karmy suchej BOSCH SENIOR Wielkie dzięki dla          
Darczyńców za okazane serducho i cenne wsparcie dla naszych         
podopiecznych. 

 
Jesteśmy wdzięczni, że w potrzebie lub w trudnych chwilach możemy liczyć na             
pomoc poligraficzną właścicieli Drukarni ABEZET w Bielsku-Białej       
http://www.abezet.pl/ W szczególności zaś dziękujemy Pani Patrycji Kocoń        
Oni nigdy nie odmawiają nam wsparcia . W nagłych sprawach, gdy chodzi            
choćby o pilny druk ogłoszeń o zaginięciu zwierzaka zawsze możemy liczyć           
na natychmiastową pomoc.  

 
Serdecznie dziękujemy firmie Partner in Pet Food Polska Sp. z o.o. z             

siedzibą w Warszawie https://www.ppfeurope.com/ za przekazane wsparcie       
dla naszych podopiecznych.Codziennie pod naszą opieką jest kilkadziesiąt        
zwierząt, bezdomnych i chorych, psów i kotów.Wydatki na utrzymanie i zakup           
choćby karmy czy żwirku są znacznym kosztem dla nas.Dlatego każdy taki           
gest jak przekazanie karmy czy wpłaty darowizn są wielką dla nas           
pomocą.Dzięki takim firmom lub osobom prywatnym możemy trafić z pomocą          
do większej ilości potrzebujących. 

 
 
15. Współpracowaliśmy w 2018 roku z karmicielami i miłośnikami zwierząt.          
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Świadczyliśmy (tak jak dotychczas) pomoc w dokarmianiu, sterylizacjach,        
leczeniu, poszukiwaniu domów, przejmowanie opieki nad zwierzętami nie        
mogącymi wrócić na wolność, interwencje w sprawie niehumanitarnego        
traktowania zwierząt. 
Coraz częściej zdarzały się przypadki młodych ludzi, którzy zawierając związek           
małżeński pomyśleli aby swoje święto połączyć z dobroczynnością dla         
zwierząt. W ubiegłym roku kilka par zdecydowało się przeprowadzić podczas          
wesela zbiórki karmy lub środków finansowych na rzecz naszych         
podopiecznych. Są to pomysły godne pochwały i naśladowania. Nie wiążą się           
one z żadnym dodatkowym obciążeniem gdyż goście przekazują datki lub          
karmę zamiast kwiatów.  

16.Aktywnie propagowaliśmy nasze działania na stronach internetowych i        
portalach społecznościowych takich jak: 

 
Facebook:  https://www.facebook.com/dlabracimniejszych?fref=ts, 
„Dogomania” – forum :  http://www.dogomania.com/forum/ 

Strona internetowa Stowarzyszenia www.braciamniejsi.com.pl 
Ratujemy Zwierzaki (https://www.ratujemyzwierzaki.pl/ )  
Fani Mani (https://fanimani.pl/)  
OLX (www.olx.pl)  
 
Nasza obecność na Facebook i Dogomanii, gdzie przedstawiamy bieżące         
wydarzenia i opisujemy losy zwierząt w potrzebie przysporzyła nam wielu          
sympatyków, Darczyńców oraz znacząco zwiększyła ilość adopcji. Wszystkie w/w         
strony internetowe służą także naszemu Stowarzyszeniu by edukować,        
popularyzować, rozwijać empatię wśród społeczeństwa oraz rozwiązywać problemy        
zwierząt bezdomnych zgłaszane przez naszych czytelników. Działalność na w/w         
stronach poszerza też grono osób, które samodzielnie podejmują się pomocy          
zwierzętom bezdomnym.  
 
V. Działania interwencyjne podejmowane w 2018 r. w celu poprawienia          
warunków opieki nad zwierzętami. 
 
Stowarzyszenie podejmowało działania interwencyjne na terenie powiatu bielskiego        
oraz sąsiednich. Najczęściej dotyczyły one nieodpowiednich warunków w jakich         
zwierzęta przebywały, ich złej kondycji zdrowotnej. Były też zgłoszenia o zwierzętach           
porzuconych. W zdecydowanej większości przypadków doprowadziliśmy do poprawy        
warunków dotychczasowego bytowania lub też właściciele przekazali nam zwierzę,         
celem znalezienia mu nowego domu. W roku 2018 przeprowadziliśmy 124 takich           
interwencji na terenie: Bielska-Białej, Jasienicy, Jaworza, Bier, Mesznej,        
Pietrzykowic, Kóz, Brzezinki k/Wielkiej Puszczy, Porąbki, Tresnej, Hecznarowic,        
Międzyrzecza, Żywca, Mazańcowic, Buczkowic, Szczyrku, Rycerki Górnej, Jeleśni,        
LIpowej, Wisły, Starej Wsi, Oświęcimia, Andrychowa. W wielu przypadkach zgłoszeń          
za pośrednictwem poczty Facebook udzieliliśmy porad i pomocy osobom         
przesyłającym zapytania. Zgłaszający uzyskali pomoc lub poradę, w uzasadnionych         
przypadkach zostały podjęte stosowne działania. W zdecydowanej większości z         
pozytywnym rezultatem rozpatrzono większość zgłoszeń. W roku 2018 było ich 46           
sztuk. 
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Wszystkie zgłoszone przypadki zakończyły się udzieleniem zwierzętom pomocy w         
różnej formie. 
W wyniku podejmowanych w 2018 r. działań i interwencji udzielono pomocy łącznie            
ponad 618 zwierzętom  (511 kotom, 104 psom oraz gołębiowi, kozie i szczurkowi). 
Pomoc polegała na: zabiegach weterynaryjnych (leczenie chorób, operacje        
chirurgiczne, diagnostyka, profilaktyka przeciw pasożytom zewnętrznym i       
wewnętrznym), sterylizacjach, czipowaniu, przekazywaniu wsparcia rzeczowego      
(karma, budy dla psów, domki zimowe dla kotów wolno żyjących), edukacji w kwestii             
właściwej opieki i humanitarnego traktowania zwierząt. Kilka interwencji okazało się          
szczególnie trudnych, wymagających długotrwałego całorocznego zaangażowania      
naszych wolontariuszy. Miejsca takie otoczyliśmy stałą opieką. Nasi wolontariusze         
musieli monitorować w dłuższym okresie czasu stan zwierząt oraz prowadzić          
działania służące poprawie ich warunków życia. W takich sytuacjach prowadzimy          
intensywną edukację wśród opiekunów, która w przyszłości powinna zapobiec         
ponownym niehumanitarnym zachowaniom wobec zwierząt. 
Pewna grupa zwierząt musiała zostać na stałe odebrana opiekunom, którzy w           
niewłaściwy sposób sprawowali opiekę nad nimi, zadawali im cierpienie bądź nie byli            
w stanie opiekować się nimi wystarczająco. Zwierzęta te trafiały najpierw do domów            
tymczasowych, a w końcu znajdowały nowy, bezpieczny dom. Żadne z tych zwierząt            
nie zostało przez nas przekazane do schroniska. 
 
VI. Odbiorcy działań Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym. 
 
Odbiorcami działań Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym były : 
1 . osoby fizyczne w ilości około 794 osób, kilka tysięcy wejść na naszą stronę               
internetową www.braciamniejsi.com.pl , 4 448 sympatyków obserwujących naszą        
stronę na portalu Facebook, 223 osoby udzielające się na naszej grupie pomocowej            
“O Braciach Mniejszych”, minimum 25 000,00 słuchaczy Radio Bielsko.  
2 . inni odbiorcy to zwierzęta w ilości blisko 618 osobników, 
a/ dzięki ofiarom darczyńców wszystkim zwierzętom Stowarzyszenie zapewniło        
pomoc w zakresie leczenia weterynaryjnego lub profilaktykę zdrowotną oraz stały          
dom adopcyjny, co jest udokumentowane sporządzeniem 120 umów adopcyjnych, 
 
b/w kilkunastu przypadkach nasze działania nie powiodły się, ciężko chore lub ranne            
zwierzęta odeszły same lub zostały poddane eutanazji, 
 
c/ koty wolno żyjące nie rokujące udomowienia zostały wypuszczone na 
wolność w miejsce swojego bytowania. Przy podjęciu tej decyzji Stowarzyszenie          
kieruje się m.in. opinią lekarza weterynarii, 
 
d/ na koniec 2018 r. pod opieką Stowarzyszenia było 49 zwierząt ( 34 koty i 15                
psów). To zwierzęta oczekujące na adopcję oraz tzw. rezydenci, którym trudno           
znaleźć dom stały ze względu na przewlekłe choroby, starość lub brak „urody”. 
Zwierzęta te przebywały w 10 domach tymczasowych prowadzonych przez         
wolontariuszy z nadzieją, że nastąpi sytuacja, która pozytywnie zmieni ich los. 
 
VII. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego.       
Sporadycznie wykonywana jest zgodna z ustawą i przepisami działalność statutowa          
odpłatna. W roku 2018 podpisano jedną umowę z instytucją publiczną o wykonanie            
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odpłatnego zadania statutowego na kwotę 600,00 zł. 
 
Działania Stowarzyszenia zakwalifikowane są do działalności “ochrona i opieka nad          
zwierzętami” (symbol 44) i głównie na tą działalność organizacja wydatkowała          
najwięcej środków oraz “edukacja ekologiczna, promowanie zrównoważonego       
rozwoju” (symbol 45). Działania statutowe skierowane były do zwierząt i środowiska           
naturalnego. Cele statutowe dominujące w roku 2018: niesienie pomocy zwierzętom          
będącym w potrzebie, zwłaszcza porzuconym, chorym, bezdomnym psom i kotom,          
realizowanie programu adopcji zwierząt, edukacja społeczna i poradnictwo dotyczące         
humanitarnego traktowania zwierząt szczególnie wśród dzieci i młodzieży,        
współpraca z wolontariuszami, organizacjami o podobnym profilu działania,        
karmicielami, sympatykami zwierząt, propagowanie treści Ustawy o ochronie        
zwierząt. 
 
VIII. Informacja o przychodach otrzymanych w 2018 r. 
 
1 . Działania statutowe w 2018 r. stowarzyszenie finansowało z ofiar           
pieniężnych otrzymanych od Darczyńców zgromadzonych w łącznej kwocie        
137.016,61 zł na rachunku bankowym.  
 
W tej kwocie ujęte są : 
 
a/ przychody z 1% podatku dochodowego od os. fizycznych w kwocie 
53.820,25 zł. 
 
b/ przychody ze źródeł krajowych ogółem 74.856,62 zł, w tym: 
 

● darowizn od osób prywatnych 62.277,62 zł 
● środki od podmiotów gospodarczych 1.470,00 zł 
● darowizny od fundacji 10.086,00 zł  /www.ratujemyzwierzaki.pl/  
● składki członkowskie 240,00 zł 
● zbiórki publiczne 7.739,74 zł 
● odpłatna działalność statutowa 600,00 zł 
● umowa sponsoringu - 60,00 zł /przychody ujemne/ 

 
c/ przychody ze źródeł zagranicznych 783,00 zł /zbiórki na Facebook/ 
 
2. W 2018 r. przeprowadzono jedną całoroczną zbiórkę publiczną nr          
2018/189/OR za pomocą skarbon stacjonarnych uzyskując kwotę 7.739,74 zł. 
 
Ofiary pieniężne ze zbiórek zostały przeznaczone na leczenie zwierząt, które zapadły           
na: choroby nowotworowe, koci katar, choroby serca, jaskrę oraz po wypadkach           
komunikacyjnych. Rozliczenie zbiórek publicznych wg. nowych zasad / Dz. Ustaw z           
17 kwietnia 2014 r./ odbywa się na portalu http://www.zbiorki.gov.pl/  . 
 
3. W roku 2018 łączne wpływy z odpisu 1 % za rok 2017 r. wyniosły 53.820,25 zł. 
 
Z wpływów 1% w 2018 r. można było objąć specjalistyczną opieką weterynaryjną 252             
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zwierząt ( 202 koty, 50 psów ). Wpływy z 1% pokryły także wydatki związane z               
utrzymaniem podopiecznych oraz dokarmianiem kotów wolnożyjących i zwierząt pod         
opieką osób będących w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Zwierząt, które nie            
były bezpośrednimi podopiecznymi tj. zwierzęta z interwencji, stada kotów wolno          
żyjących mające zmienną liczbę osobników, a którym udzielono wsparcia z wpływów           
1 % było nie mniej niż 50 szt. Podsumowując, 1% podatku przekazany nam w              
2018 przez podatników dał nam możliwość pomocy nie mniej niż 300           
potrzebującym kotom i psom. 

Statystyka wydatków statutowych (na podstawie faktur) zaliczonych jako poniesione         
z wpływów 1 % obejmuje okres od 01.07.2018 r. do 13.11.2018 r.  

Struktura wydatków: 

1. leczenie, hospitalizacja – wydano 24.370,38 zł 
2. sterylizacje, zabiegi - wydano 3.006,00 zł 
3. szczepienia ochronne i obowiązkowe – wydano 4.918,96 zł 
4. profilaktyka przeciw pasożytom – wydano 3.167,56 zł 
5. diagnostyka : badanie krwi, kału, moczu,testy,rtg i in.- wydano 5.079,25 zł 
6. żywienie - karma specjalistyczna wet. – wydano 4.135,94 zł 
7. żywienie - karma bytowa – wydano 5.406,07 zł 
8. usługa hotelikowania - 2.244,80 zł 
9. zakup leków wet. w aptekach - 312,56 zł  
10.zakup żwirku dla kotów - 500,17 zł 
11.akcesoria (klatki kenelowe, klatki-łapki i in.) - 520,54 zł 
12.budowa domków dla kotów - 158,02 zł 

 
 

Za przekazany przez podatników 1% mogliśmy leczyć i pomóc w 2018 r. znacznej             
liczbie potrzebujących zwierząt. Skala pomocy była nie mniejsza niż w 2017 r. Każda             
wpłata jest w pierwszej kolejności przeznaczana na leczenie, gdyż jest ono           
niezbędne. Gdy pozwalają na to warunki finansowe pokrywamy z wpływów koszty           
zakupu karmy, koszty hotelikowania zwierząt bezdomnych, koszty zakupy        
niezbędnych akcesorii. W 2018 r. bardzo wiele zwierząt trafiło do nas w trudnym             
stanie i z niepewnymi rokowaniami. Oprócz zwierząt po wypadkach, coraz          
częstszych przypadków występowania nowotworów, chorób neurologicznych, wad       
genetycznych, musieliśmy się zmagać z poważnymi chorobami wirusowymi, na które          
nie ma skutecznych leków - FIP, FELV, FIV, Panleukopenia. 
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Szczególnie ta ostatnia była w ub. roku bardzo groźna gdyż od lata do późnej jesieni               
rozprzestrzeniała się na terenie Bielska-Białej w stadach kotów wolno żyjących oraz           
w tut. schronisku. Wdrażaliśmy procedury mające zapobiegać przenoszeniu wirusa         
oraz rozpoczęliśmy tworzenie własnego banku surowicy na panleukopenię, jako że          
jest to jedyna skuteczna metoda leczenia tej choroby. Udało nam się skutecznie            
wyleczyć kilka kotów, które po wyzdrowieniu zostały dawcami krwi na surowicę.           
Leczenie pierwszych zarażonych zwierząt było bardzo kosztowne.  

Warto było jednak ponieść ten koszt, gdyż dzięki pozyskaniu surowicy z krwi            
ozdrowieńców mogliśmy skuteczniej (i taniej) uratować kilka kolejnych zarażonych         
kotów.  

Wszystkie zwierzęta, które przyjmujemy pod naszą opiekę są leczone póki istnieje           
dla nich choćby cień szansy na wyzdrowienie. Nie preferujemy jednak uporczywej           
terapii gdyby miało to oznaczać usilne utrzymywanie przy życiu zwierzęcia, które           
cierpi. Podjęcie się próby ratowania każdego poważnego przypadku konsultujemy z          
lekarzem wet., gdyż jest to osoba, która najlepiej jest w stanie ocenić stan i              
rokowania przyjętego pacjenta wet. 

Staramy się nie odmawiać pomocy. Jednak nasze możliwości przyjmowania zwierząt          
są ograniczone, choćby ilością miejsc w domach tymczasowych czy finansowaniem.          
Zawsze szukamy rozwiązania problemu, aby w jakikolwiek sposób pomóc osobom          
zgłaszającym się do nas. Często przy obustronnej współpracy udaje się zgłaszane           
zwierzę zaopatrzyć w leczenie, zabezpieczyć tworząc nowy dom tymczasowy,         
znaleźć nowy dom stały. 

Aktualnie w naszych domach tymczasowych znajduje się min. około 50 kotów oraz            
17 psów (część w hotelikach). Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i z całego serca            
dziękujemy za przekazywane nam co roku wsparcie. Zawsze kierujemy się dobrem           
zwierząt i dokładamy wiele starań, aby nie zawieść oczekiwań darczyńców do           
świadczenia ofiarnej i efektywnej pomocy na rzecz zwierząt.  

Pamiętajcie o nas i naszych podopiecznych cały rok. Czasem tak się zdarza, że w              
tygodniu trafia do nas kilka zwierząt w bardzo poważnej sytuacji zdrowotnej.           
Przekazywany 1% wystarcza na pokrycie niezbędnego leczenia wet. przez okres ok.           
4 mies. w całym roku. Przez pozostałe 8 miesięcy ciężką pracą staramy się             
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pozyskiwać każdy grosz na działalność statutową. Nie jest to łatwe, ale z Waszą             
pomocą jakoś nam się to udaje, nieprzerwanie od 10 lat :-) 

W stosunku do roku poprzedniego (2017) w 2018 r. przybyło nam podopiecznych.            
Udzieliliśmy skutecznej pomocy kilkuset zwierzętom. Natychmiastowej pomocy       
weterynaryjnej potrzebowały psy i koty po wypadkach, ofiary porzucenia i znęcania           
się, zwierzęta odebrane nieodpowiedzialnym opiekunom interwencyjnie. Wszystkie       
leczyliśmy póki istniał dla nich choćby cień szansy na zdrowie i życie, nie szczędząc              
też naszego czasu, zaangażowania i determinacji. Naszym niewątpliwym sukcesem         
jest to, że nigdy nie odmówiliśmy pomocy potrzebującym. Na całą, realizowaną w            
ramach naszej działalności statutowej pomoc zwierzętom bezdomnym nie        
moglibyśmy sobie pozwolić gdyby nie Państwa stałe, wieloletnie wsparcie, m.in.          
poprzez przekazanie nam 1 %. Za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni i z serca             
dziękujemy. Sądzimy, że nie zawiedliśmy Państwa oczekiwań. Rozliczając podatki za          
ubiegły rok prosimy  o nas pamiętać. Nasz numer KRS: 0000324731. 

 
IX . Informacja o kosztach poniesionych w okresie sprawozdawczym. 
 
1. W 2018 r. Stowarzyszenie poniosło koszty ogółem w kwocie 158.075,65 zł. Na             
koszty ogółem składają się koszty statutowe, administracyjne i pozostałe. 
 
Struktura wydatków kształtowała się następująco:  
 
a/ koszty usług weterynaryjnych 112.314,77 zł  
Motywy konsultacji weterynaryjnej obejmowały m.in.: infekcje górnych dróg 
oddechowych, infekcje spojówek, świerzb uszny, biegunki /wymagana 
kwarantanna/, zapalenia pęcherza moczowego, ostre nieżyty nosa, pchły, wszoły,         
kleszcze, pasożyty wewnętrzne, gorące rany, ropne zap. skóry, zapalenia mięśni          
żwaczy, sanacje j.ustnej, grzybice skóry, urazy kończyn, zapalenia wątroby, urazy po           
wypadkach komunikacyjnych (złamania, uszkodzenie kręgosłupa), choroby      
wielonarządowe, poważne choroby wirusowe (FIP, FELV, FIV), epidemiologiczne        
(panleukopenia) i wiele innych. 
  
b) zakup lekarstw w kwocie 6.197,01 zł 
 
c) koszty zakupu karmy wyniosły 21.271,04 zł. Pomimo większej ilości zwierząt,           
którym udzieliliśmy pomocy w przeciągu całego roku, koszty karmy nie wzrosły ze            
względu na to, że opiekunowie tymczasowi zaopatrywali się w karmę na własny            
koszt. 
d) zakup żwirku i akcesoria dla zwierząt 4.430,71 zł 
 
e) koszty i prowizje bankowe 421,50 zł 
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f) koszty księgowości 2.066,40 zł 
 
g) internet - hosting strony www 538,74 zł 
 
h) koszty hoteli dla zwierząt 10.829,20 zł 
 
i) zużycie materiałów i energii 6,28 zł 
 
X. Rachunek wyników za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r. zamknął się kwotą w 
wysokości -21.035,28 zł /wartość ujemna/. Kwota ta stanowi nadwyżkę kosztów          
nad przychodami. Wynik finansowy ujemny /strata/ jest spowodowany poniesieniem         
dużo większych wydatków na leczenie. W roku 2018 objęto opieką więcej zwierząt w             
stosunku do roku poprzedniego tj 2017. Wiele z nich ze względu na zagrażający             
życiu stan zdrowia wymagało szczególnej i długotrwałej opieki weterynaryjnej z          
hospitalizacją włącznie, poszerzonej diagnostyki, rehabilitacji. Choroby były       
przewlekłe, część śmiertelna /panleukopenia/. Leczenie w takich wypadkach zawsze         
jest bardzo kosztowne. Wpływy od Darczyńców okazały się niewystarczające na          
pokrycie wydatków. To spowodowało, że rezerwy finansowe z poprzednich lat          
zostały użyte na pokrycie różnicy w nadwyżce kosztów nad przychodami. 
 
XI. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym korzystało z uprawnień 
dot. zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych. 
 
XII . Członkowie; liczba członków Stowarzyszenia wg. stanu na ostatni dzień 
okresu sprawozdawczego wyniosła 19 osób fizycznych. 
 
XIII . Wolontariat: liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym wynosiła 10 osób. 
 
XIV . W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie przeprowadzono 
kontroli przez organ administracji publicznej. 
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy wspierając nas i pomagając 
sprawili, że mogliśmy pomóc aż tylu potrzebującym zwierzętom. 
 
Sporządził: Aneta Skorek-Czyżewska, Dariusz Dzida 
30.05.2018  
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