1

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SIEDEM ŻYCZEŃ
ZA ROK 2015
I. Nazwa: Fundacja Siedem Życzeń
Siedziba: 86-300 Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 1-7/5
Strona www: www.fundacja7zyczen.pl
E-mail: biuro@fundacja7zyczen.pl
Tel. +48 789 478 935
Data wpisu do KRS: 12.06.2015r.
Nr w KRS: 0000562710
REGON: 36175483100000
NIP: 8762461910
Zarząd Fundacji:


Agata Saja, Prezes Zarządu Fundacji



Monika Chełminiak, Wiceprezes Zarządu Fundacji



Alicja Kozłowska, Członek Zarządu

Cele statutowe Fundacji:
1. niesienie pomocy bezdomnym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
2. udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom,
3. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
4. ochrona środowiska i ochrona zwierząt dzikich, w tym doraźna pomoc lekarskoweterynaryjna zwierzętom dzikim,
5. integracja społeczności lokalnej wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt poprzez:


prowadzenie działalności adopcyjnej,



leczenie – w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych
i wolnożyjących,



organizowanie i finansowanie zabiegów sterylizacji, zakupu karm, lekarstw i akcesoriów
oraz wyposażenia,



niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia zwierząt i opieki nad nimi do czasu adopcji,



organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych,



współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami
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pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym
i pokrzywdzonym,


uświadamianie opiekunów zwierząt w temacie odpowiedniej opieki nad nimi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność w zakresie ochrony środowiska
i ochrony zwierząt, a w szczególności:
1. prowadzenie działalności adopcyjnej oraz zakładanie i prowadzenie domów tymczasowych,
azyli i przytulisk dla zwierząt,
2. leczenie zwierząt potrzebujących, w tym doraźna pomoc lekarsko-weterynaryjna
dla zwierząt dzikich,
3. organizowanie i finansowanie zabiegów lekarsko-weterynaryjnych i pielęgnacyjnych,
zakupu karm, lekarstw i akcesoriów oraz wyposażenia, niezbędnych do ratowania zdrowia
i życia zwierząt i opieki nad nimi,
4. działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie
programu kastracji i sterylizacji,
5. działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt, właściwej
opieki nad zwierzętami, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt domowych i wolnożyjących
oraz działalność edukacyjną na rzecz zwierząt w środowiskach wiejskich,
6. prowadzenie szeroko pojmowanej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt
poprzez współpracę

z instytucjami oświatowo-wychowawczymi oraz środowiskami

i osobami wykluczonymi społecznie,
7. zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami,

współdziałanie

z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń
wymierzonych w prawa zwierząt,
8. współpracę z policją oraz strażą miejską,
9. organizowanie i wspieranie działań wolontariatu,
10. działalność charytatywną na rzecz zwierząt,
11. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
12. sprzedaż przedmiotów darowizny (zgodnie z decyzją darczyńcy), sprzedaż rękodzieła
wolontariuszy, sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację,
13. współpracę z osobami fizycznymi i instytucjami zagranicznymi w zakresie niezbędnym
dla realizacji celów Fundacji.
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II. Opis działalności Fundacji Siedem Życzeń podjętej w 2015r.



Strona internetowa – www.fundacja7zyczen.pl
Począwszy od momentu założenia Fundacji w 2015r. trwały prace nad stroną internetową,
która na bieżąco jest uzupełniana o nowe elementy. Stroną Fundacji zajmuje się w ramach
wolontariatu grafik komputerowy.



Wolontariat
W czerwcu 2015r. Fundacja przeprowadziła nabór na wolontariuszy i w dniu 01.07.2015r.
podpisała 26 umów o wolontariat, w późniejszym okresie podpisało je jeszcze 7 osób.
Razem na koniec roku z Fundacją współpracowało czynnie 33 wolontariuszy oraz 3 osoby
ścisłego Zarządu Fundacji – na zasadzie wolontariatu – nieodpłatnie.



Darowizny od osób prywatnych
W 2015r. na konto Fundacji wpływały na bieżąco, w poszczególnych miesiącach, darowizny
przeznaczane na cele statutowe zgodnie z poniższym wykazem:

Imię osoby
Lp.

przekazującej
darowiznę

Data przekazania

Kwota

Razem

na konto Fundacji

darowizny

w miesiącu

Wrzesień 2015r.
1.

Faustyna Sz.

07.09.2015r

25 zł.

2.

Aleksandra P.

07.09.2015r

10 zł.

3.

Anna K.

14.09.2015r.

5 zł.

4.

Hanna W.

14.09.2015r.

20 zł.

5.

Justyna S.

22.09.2015r.

20 zł.

6.

Ewa Z.

22.09.2015r.

50 zł.

7.

Anna L.

30.09.2015r.

25 zł.

155 zł.

Październik 2015r.
8.

Faustyna Sz.

02.10.2015r.

30 zł.

9.

Agnieszka Monika K.

05.10.2015r.

50 zł.

10.

Ewa Z.

19.10.2015r.

50 zł.

11.

Justyna S

22.10.2015r.

20 zł.

150 zł.
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Listopad 2015r.
12.

Gabriela Elżbieta G.

04.11.2015r.

40 zł.

13.

Ewa Z.

09.11.2015r.

30 zł.

14.

Justyna S

23.11.2015r.

20 zł.

15.

Ewa Z.

23.11.2015r.

50 zł.

16.

Aleksandra P.

24.11.2015r.

10 zł.

150 zł.

Grudzień 2015r.
17.

Emilia N.

07.12.2015r.

200 zł.

18.

Gabriela G.

14.12.2015r.

40 zł.

19.

Justyna S.

22.12.2015r.

20 zł.

20

Katarzyna K.

28.12.2015r.

1000 zł.

21.

Grzegorz K.

30.12.2015r.

60 zł.

1320 zł.

Łącznie kwota darowizn od osób prywatnych w roku 2015 wyniosła 1775 zł.



Aukcje internetowe
W 2015r. prowadzone były aukcje internetowe, z których dochód przeznaczono na cele
statutowe Fundacji.
Licytacja puszki na karmę – wpłata na konto w dniu 06.10.2015r. Kamila Joanna L. – 60 zł
Licytacja kartki ślubnej – wpłata na konto w dniu 07.10.2015r. Katarzyna K. – 20 zł
Licytacja maskotki zająca – wpłata na konto w dniu 12.10.2015r. Kamila Joanna L. – 30 zł



Darowizny od firm i instytucji
Fundacja w okresie rozliczeniowym pozyskała następujące środki od firm i instytucji:
Lp

Nazwa firmy przekazującej

Data przekazania

Kwota

Razem

darowiznę

na konto fundacji

darowizny

w miesiącu

2000 zł.

2000 zł.

Wrzesień 2015r.
Grudziądzkie Towarzystwo
1.

Budownictwa Społecznego

24.09.2015r.

sp. z o.o.
Październik 2015r.
2.
3.

Miejskie Wodociągi i
Oczyszczalnia sp. z o.o.
ROD „Kąpiele Słoneczne”

16.10.2015r.

150 zł.

23.10.2015r.

300 zł.

450 zł
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Listopad 2015r.
Miejskie Przedsiębiorstwo
4.

Gospodarki

06.11.2015r.

5000 zł.

5000 zł.

Nieruchomościami sp. z o.o.
Łącznie kwota darowizn wyniosła 7450 zł.
Razem darowizny od osób prywatnych i firm oraz pozostałe wpływy – 9335 zł.



zbiórki publiczne
Bezterminowa zbiórka pieniężna na realizację celów statutowych zgłoszona została w dniu
17.07.2015r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie pod nazwą „Na pomoc
bezdomnym kotom i psom” o numerze 2015/2877/OR.
W roku 2015 w ramach powyższej zbiórki zebrano do puszek łączną kwotę 2929,58 zł
zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.
1.
2.

Miejsce zbiórki
Sklep Aligator w Grudziądzu

Data komisyjnego
przeliczenia

Kwota

07.10.2015r.

249,56 zł

17.12.2015r.

354,71 zł

3.

Przychodnia Wet. Rudy Kot

20.10.2015r.

571,20 zł

4.

w Grudziądzu

15.12.2015r.

488,25 zł

5.

Państwo B. z Grudziądza

21.10.2015r.

70,74 zł

02.11.2015r.

286,83 zł

05.11.2015r.

221,82 zł

16.12.2015r.

213,23 zł

6
7.
8.

Dom Pomocy Społecznej
w Grudziądzu
Urząd Miejski Grudziądz

9.

Zespół Szkół Nr 1 w Grudziądzu

10.12.2015r.

143,92 zł

10.

Sklep Nerro w Grudziądzu

22.12.2015r.

329,32 zł

Razem:

2929,58 zł
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Zbiórki karmy, pomoc karmicielom z terenu Grudziądza
W okresie rozliczeniowym prowadzono zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt, którą
na bieżąco przekazywano karmicielom zgłaszającym swoje potrzeby do Fundacji.



Pomoc ludziom potrzebującym i ich zwierzętom
Fundacja w dniach 12 i 13.12.2015r. przygotowała paczki dla zwierząt domowych w ramach
pomocy w akcji „Szlachetna Paczka”. Łącznie przygotowano 30 zestawów karmy dla kotów
i psów z terenu miasta Grudziądza oraz 24 zestawy dla zwierząt Gminy Grudziądz. Każda
paczka zawierała karmę suchą oraz karmę mokrą (puszki mięsne), pochodzącą ze zbiórek.



Finansowanie zabiegów sterylizacji oraz leczenia bezdomnych kotów i psów
W roku 2015r. Fundacja przeprowadziła:
a) 74 sterylizacje i kastracje wolno żyjących kotów, w tym 48 kotek i 26 kocurów.
Ponadto wykonano 2 sterylizacje bezdomnych suk, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.

1.
2.

Ulica
z której dostarczono zwierzę

ul. Jeziorna w Grudziądzu

Opis
zwierzęcia

Ilość

kocur

2

kotka

6

3.

ul. Chełmińska w Grudziądzu

kocur
wnęter

1

4.

ul. Paderewskiego w Grudziądzu

kotka

3

5.

ul. Parkowa w Grudziądzu

kocur

2

6.

ul. Kwiatowa w Grudziądzu

kotka

2

kotka

4

kocur

1

7.
8.

ul. Lipowa w Grudziądzu

9.

ul. Piłsudskiego w Grudziądzu

kocur

1

10.

ul. Rydygiera w Grudziądzu

kotka

2

11.

ul. Lotnicza w Grudziądzu

kotka

1

13.

ul. Pruszyńskiego w Grudziądzu

kotka

1

kotka

2

kocur

3

kocur

1

14.
15.
16.

ul. Kustronia w Grudziądzu
ul. Karabinierów w Grudziądzu

Razem:

32
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17.
18.

ul. Chełmińska w Grudziądzu

kocur

1

kotka

1

19.

ul. Milczewskiego w Grudziądzu

kocur

1

20.

ul. Lipowa w Grudziądzu

kotka

1

21.

ul. Wiślana w Grudziądzu

kotka

1

22.

ul. Kustronia w Grudziądzu

kotka

1

23.

ul. Paderewskiego w Grudziądzu

kotka

2

24.

ul. Libelta w Grudziądzu

kotka

1

25.

ul. Toruńska w Grudziądzu

kotka

1

26.

ul. Lipowa w Grudziądzu

kocur

1

27.

ul. Kustronia w Grudziądzu

kocur

1

Razem:
28.
29.
30.
31.
32.

Al. Chełmońskiego w Grudziądzu
ul. Elbląska w Grudziądzu
ul. Paderewskiego w Grudziądzu

12

kotka

6

kocur

2

kocur

2

kocur

1

kotka

2

33.

ul. Libelta w Grudziądzu

kotka

1

34.

ul. Legionów w Grudziądzu

kocur

1

35.

ul. Kustronia w Grudziądzu

kocur

1

36.

Górna Grupa (Tina)

suka

1

37.

Gać (Lili)

suka

1

Razem:
38.
39.

Parski

18

kotka

10

kocur

4

Razem:

14

Razem wszystkich sterylizacji i kastracji

76
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b) profilaktykę i leczenie bezdomnych zwierząt zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.
1.

Rodzaj podjętego działania

Ilość

Leczenie kotki Konstancji: profilaktyka przeciwpasożytnicza,

1 szt.

szczepienie, sterylizacja i amputacja łapy
2.

Szczepienie pierwsze kocięta

11 szt.

3.

Szczepienie drugie kocięta

17 szt.

4.

Szczepienie przeciw grzybicy kocięta

2 szt.
Razem:

31 szt.

5.

Leczenie bezdomnych kotów

36 szt.

6.

Pierwsze szczepienie kotów

9 szt.

7.

Leczenie Alfy

1 szt.

8.

Leczenie Mony

1 szt.

9.

Odrobaczanie Cohen, Łatka Felix

3 szt.
Razem:

50 szt.

10.

Odrobaczenie, odpchlenie i szczepienie Tina

1 szt.

11.

Odrobaczenie, odpchlenie i szczepienie Lili

1 szt.

12.

Szczepienie kotów z katarem kocim (Zylexis)

4 szt.

13.

Szczepienie pierwsze kotów kolejnych

13 szt.

14.

Odrobaczanie (Lamblie, Milprazon, Cestal)

13 szt.

15.

Leczenie Adela i Klementyna

2 szt.

16.

Odpchlenie kotów

13 szt.

17.

Test diagnostyczny (białaczka, koci aids) Alfa

1 szt.

18.

Odrobaczenie, odpchlenie, szczepienie suk Dakoty i Georgii

2 szt.

Razem:

50 szt.

Razem profilaktyka i leczenie:

131 szt.

W okresie rozliczeniowym Fundacja przeprowadziła 76 zabiegów sterylizacji i kastracji
kotek i kotów wolnożyjących oraz bezdomnych psów oraz wykonała 131 zabiegów
profilaktyczno – leczniczych.
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Adopcje zwierząt
Od momentu powołania Fundacji pod jej opiekę trafiło 94 koty (52 kotki i 42 kocury)
oraz 4 psy. Wszystkie, po profilaktyce i leczeniu, zostały umieszczone w 5 domach
tymczasowych

skąd sukcesywnie trafiały do adopcji, dzięki akcjom prowadzonym

na Facebooku oraz ogłoszeniach na stronie internetowej.
W okresie sprawozdawczym zostało wyadoptowanych 87 kotek i kocurów (45 kotek i 42
kocury). Fundacja opiekowała się również 4 psami – wszystkim zostały znalezione domy
stałe. Na koniec grudnia 2015r. pod opieką Fundacji znajdowało się jedynie 7 kotek.



Zakup klatki łapki
Fundacja w okresie rozliczeniowym zakupiła klatkę – łapkę w celu ułatwienia wyłapywania
bezdomnych kotów.



Domy tymczasowe
W okresie działalności Fundacji do grudnia 2015r. podpisano umowy na prowadzenie
5 domów tymczasowych, gdzie umieszczano zwierzęta bezdomne, porzucone i chore.



Promocja Fundacji
Fundacja była obecna na portalach społecznościowych – w szczególności jest aktywna
na Facebooku, osiągając liczbę około 1200 fanów na koniec roku 2015.
Jednocześnie prowadzona była reklama w grudziądzkich szkołach, celem pozyskania
wolontariuszy. Czynnie braliśmy udział w akcji Szlachetna Paczka po raz pierwszy
występując w telewizji internetowej i przybliżając misję Fundacji grudziądzanom.
W sierpniu i wrześniu 2015r. Fundacja obecna była na posiedzeniach Rady Miejskiej
przed głosowaniem nad koniecznością powołania w Grudziądzu Schroniska Miejskiego.



Edukacja
W ramach edukacji i odpowiedzialnego traktowania zwierząt Fundacja prowadziła pogadanki
dla dzieci i młodzieży odwiedzających Przychodnię Weterynaryjną Rudy Kot.
Ponadto wolontariuszom Fundacji przekazywano informacje na temat zapisów Ustawy
o ochronie zwierząt i ich właściwego respektowania.
Jednocześnie, w ramach zajęć z przysposobienia do pracy w zawodzie szwacz, uczennice
Zespołu Szkół Nr 1 w Grudziądzu szyły ubranka posterylizacyjne wykorzystywane
po zabiegach, którym poddawano bezdomne zwierzęta.
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Interwencje
W okresie sprawozdawczym Fundacja, działając m.in. zgodnie z „Ustawą z dnia 21 sierpnia
o ochronie zwierząt”, po zgłoszeniach mieszkańców Grudziądza w październiku 2015r.
przeprowadziła 2 interwencje:
a) przy ul. Rydgiera – pies Aron bez odpowiedniego schronienia, bez zapewnionego dostępu
do wody, zarobaczony i zapchlony, bez ustawowych szczepień – wydano zalecenia.
b) przy ul. Droga Mazowiecka – pies na krótkim łańcuchu przy budzie, bez ściółki w jej
wnętrzu, brak wody do picia – wydano zalecenia.
Po wyznaczonym czasie

przeprowadzono powtórną kontrolę stwierdzając usunięcie

uchybień.



Inne znaczące wydarzenia
Fundacja czynnie zaangażowała się w akcję informacyjną i promocję budowy Schroniska
Miejskiego dla zwierząt w Grudziądzu.
W dniu 03.12.2015r. Fundacja otrzymała zaproszenie z wyróżniającym się wolontariuszem
na uroczystość z okazji Dnia Wolontariusza zorganizowanego przez Prezydenta Grudziądza.

III.

Informacje o przeprowadzonych kontrolach
W okresie sprawozdawczym, czyli w roku 2015 w Fundacji nie przeprowadzone zostały
żadne urzędowe kontrole.

