Piotrków Tryb., 31 marca 2015

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji Miasto Kotów w roku 2014
1. Dane Fundacji:
Fundacja "Miasto Kotów"
Siedziba/adres:
ul. Modrzewskiego 36A m. 15
97-300 Piotrków Tryb.
Data wpisu w KRS: 24.05.2013 r.
nr KRS: 0000463278
nr REGON: 101608887
nr NIP: 7712877743
e-mail: kontakt@miastokotow.pl
strona internetowa: http://miastokotow.pl/
Zarząd Fundacji:
Dagmara Roszkowska – Prezes Fundacji
Małgorzata Świtalska – Wiceprezes Fundacji
Katarzyna Karewicz – Członek Zarządu Fundacji
2. Cele statutowe Fundacji:
a) wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
b) niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
c) poprawa warunków bytowania zwierząt,
d) udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
e) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
f) ochrona środowiska i ochrony zwierząt,
g) działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h) promocja i organizacja wolontariatu.
3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych domów),
b) popularyzację idei „domu tymczasowego” dla zwierząt,
c) organizowanie sieci „domów tymczasowych” dla zwierząt,
d) działalność edukacyjną, informacyjną, propagandową w zakresie opieki nad zwierzętami
domowymi i wolno żyjącymi,
e) działania na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób przyjazny dla wolno żyjących
zwierząt,
f) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami
pozarządowymi w przedmiotowym zakresie,
g) diagnostykę, leczenie, rehabilitację zwierząt skrzywdzonych, porzuconych, przekazanych
Fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez Fundację,
h) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych,
i) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
j) pozyskiwanie dotacji z UM i UE,
k) sprzedaż przedmiotów darowizny (zgodnie z decyzją darczyńcy),
l) promocję i reklamę działań związanych z celami fundacji,
m) działalność wydawniczą, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie folderów, broszur,
ulotek,
n) działalność w Internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie stron www,
o) inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.
4. Opisanie głównych zdarzeń w 2014 roku.
Fundacja prowadziła działalność statutową w oparciu o darowizny i środki zebrane
w ramach prowadzonej na podstawie Decyzji nr 35/2014 Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21.01.2014 r. zbiórki publicznej, która odbyła się w dniach
21.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
Akcje i imprezy kulturalne
Fundacja była inicjatorem kilku akcji mających na celu propagowanie adopcji, idei domów
tymczasowych, wolontariatu oraz aktywizację lokalnej społeczności. Uczestniczyła aktywnie w
następujących wydarzeniach: Imieniny Piotrkowa (organizowane przez UM w Piotrkowie
Trybunalskim), III Urodziny Placu Narutowicza w Bełchatowie, I Piknik Stowarzyszeń
(zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie), Dzień Zwierzaka (zorganizowany przez
bełchatowski Ośrodek Realizacji Inicjatyw).

Uczestnictwo w wymienionych imprezach plenerowych połączone było z profesjonalnym
poradnictwem dotyczącym opieki weterynaryjnej i behawioralnej zwierząt. Na zaproszenie
Fundacji podczas trwania imprez towarzyszyli wolontariuszom FMK specjaliści: zoopsycholog,
behawiorysta, treser, lekarze weterynarii.
Wolontariat
Fundacja w roku 2014 kontynuowała intensywne propagowanie idei wolontariatu na rzecz
potrzebujących kotów i rozwoju sieci wolontarystycznej w obrębie organizacji. Organizacja
prowadziła akcje aktywizujące lokalnych miłośników kotów oraz sympatyków na portalach
społecznościowych do pomocy jako e-wolontariusze, copywriterzy, artyści, nauczyciele itp. Rok
2014 zaowocował utworzeniem jednego nowego domu tymczasowego w Piotrkowie Tryb. oraz
trzech w Bełchatowie i nawiązaniem współpracy z nową kliniką weterynaryjną w tym mieście.
Fundacja zainicjowała także współpracę z bełchatowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.
W sumie w roku 2014 FMK posiadała 9 domów tymczasowych (DT) działających na zasadzie
wolontariatu, pod opieką których znajdowało się od jednego do kilkunastu kotów. Zadaniem DT
była opieka behawioralna i weterynaryjna nad podopiecznymi fundacji oraz prowadzenie procesu
adopcyjnego zgodnego z wymogami Fundacji z osobami zainteresowanymi adopcją kota.
Wśród wolontariuszy FMK w roku 2014 istniała grupa 45 osób wspomagających prace Fundacji
zdalnie (tzw. e-wolontariusze). Do ich obowiązków należało systematyczne zamieszczanie ogłoszeń
adopcyjnych na bezpłatnych portalach ogłoszeniowych dostępnych w Internecie oraz w
tematycznych grupach na portalach społecznościowych.
Wolontariusze FMK oraz osoby zaprzyjaźnione z Fundacją zbudowały 14 bud styropianowych dla
kotów wolnożyjących.
Strona internetowa, media społecznościowe
FMK aktywnie przez cały rok promowała swoją działalność oraz realizowała statutowe cele
wykorzystując

różnorodne

narzędzia

internetowe.

Szczególna

dbałość

przykładała

do

systematycznej aktualizacji serwisu internetowego (miastokotow.pl) oraz profili na portalach
społecznościowych: Facebook, Twitter, Pinterest. Media społecznościowe posłużyły nie tylko do
promowania działań Fundacji, ale również do wymiany doświadczeń z innymi organizacjami.
Fundacja nawiązała współpracę z internetową platformą pomagania – Siepomaga.pl

Pomoc kotom wolno żyjących
W ramach poprawy warunków bytowania kotów wolnożyjących Fundacja utrzymywała stały
kontakt z lokalnymi karmicielami miejskich kotów, organizując, w miarę zgłaszanych potrzeb,
pomoc. Wolontariusze fundacji uczestniczyli w interwencjach na terenie Piotrkowa i Bełchatowa,
w ramach których leczono zwierzęta wolno bytujące lub otaczano stałą opieką fundacyjną.
Fundacja oferowała karmicielom także pomoc w postaci bud rozstawionych na terenie osiedli w
miejscach wskazanych przez opiekunów kotów oraz karmy uzyskanej w ramach darowizn.
Zwalczanie bezdomności zwierząt
W okresie sprawozdawczym w ramach wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności
zwierząt, poprawy warunków bytowania zwierząt oraz ochrony środowiska (poprzez regulację
ekosystemu miejskiego, którego część stanowią wolnożyjące koty):
- wykastrowano 30 bezdomnych kotek,
- wykastrowano 7 bezdomnych kocurów,
- 62 koty objęto kompleksowym leczeniem weterynaryjnym (w tym 8 kotów przebywających w
FMK od roku 2013),
- przyjęto 54 koty do domów tymczasowych,
- 42 kotom znaleziono nowy dom.
Z infrastruktury ogłoszeniowej Fundacji oraz pracy wolontariuszy korzystały także osoby prywatne
poszukujące domów dla kotów. Fundacja wspiera je w zależności od potrzeb wykonując fotografie
kotów, opracowując ogłoszenia adopcyjne, zamieszczając ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych,
finansując opiekę weterynaryjna lub zabiegi kastracji oraz służąc transportem.
Dodatkowo Fundacja udzielała karmicielom porad prawnych, informowała o obowiązkach
ustawowych nałożonych na samorządy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i
wolnożyjącymi oraz pośredniczyła w rozmowach z administracjami budynków, w których
przebywają koty wolno żyjące.
Edukacja
W ramach działań edukacyjnych Fundacja nawiązała stała współpracę z Przedszkolem
Samorządowym nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim polegającą na regularnych wizytach

edukacyjnych, zajęciach ekologiczno-plastycznych. Podopieczni przedszkola i ich rodzice
zaangażowani zostali w trwającą przez cały rok szkolny zbiórkę karmy dla kotów wolno bytujących.
Pod koniec roku 2014 FMK nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową nr 16 w Piotrkowie
Trybunalskim. Systematycznymi działaniami edukacyjnymi na terenie szkoły zajmowała się
wolontariuszka Fundacji, nauczycielka SP nr 16.
Współpracę z FMK podjęła także Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie, która w jej ramach
popularyzowała na swojej stronie i fanpage’u FB kocie adopcje oraz zorganizowała Światowy Dzień
Kota - warsztaty ekologiczno-plastyczne dla przedszkolaków.
Na stronie internetowej FMK istniały działy („Mój pierwszy kot. Poradnik dla świeżo zakoconych”,
„Koci Punkt SOS”, ”Spotkania Edukacyjne”, „Dzieci w Mieście”) bogate w treści mające na celu
szeroko pojętą edukację ekologiczną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
6. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Zarząd w 2014 roku podjął dwie uchwały :
- Uchwałę z dn. 21.03.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.
- Uchwałę z dn. 30.03.2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok
2013.
- Uchwałę z dn. 31.12.2014 r. w sprawie: sposobu wykorzystania nadwyżki przychodów nad
kosztami.
7. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
zbiórka publiczna – 12 397,62 zł;
darowizny w formie rzeczowej – 11 261,00 zł;
darowizny w formie pieniężnej – 17 943,57 zł;
rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły – 3 487,91 zł
Łączne przychody fundacji – 45 090,10 zł
8. Informację o poniesionych kosztach na:
realizację celów statutowych - 32549,88zł
administrację - 2598,59 zł

9. Informacje dodatkowe:
Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu zasiadania we władzach
Fundacji.
Fundacja w okresie sprawozdawczym:
- nie zatrudniała pracowników, nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów
zlecania i umów o dzieło. Nie wypłacono nagród ani premii,
- nie udzielała pożyczek pieniężnych,
- nie nabywała obligacji, udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego,
- nie nabywała nieruchomości,
- nie nabywała środków trwałych,
- nie posiada lokat,
- nie sporządzono sprawozdań finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
- w okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej fundacji przez
podmioty państwowe i samorządowe,
- nie realizowała odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych.
10. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
- zobowiązania na dzień 31.12.2014:
49,72 zł – Grupa Allegro Sp. z o.o.
1301,12 zł - AMIGO PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C.
- składane deklaracje: CIT 8
Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola.

