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Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji Warta Goldena
w 2011 i 2012 roku

Fundacja Warta Goldena została założona 25 kwietnia 2011 roku przez:
Andrzeja Misztala, Warnę Strzelecką i Barbarę Waligórę-Piętak.
Siedziba fundacji: 00-355 Warszawa, ul. Tamka 49 m. 11
Adres do korespondencji: ul. Wakacyjna 52 m. 3, 05-509 Józefosław
Email: fundacja@wartagoldena.org.pl
Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 6
października 2011 roku pod numerem KRS 0000395734; REGON 145831763,
NIP 525-252-10-89
Członkowie Zarządu:
Barbara Waligóra-Piętak, prezes zarządu, zam. w Gliwicach 44-122, przy ul. Młodych
Patriotów 6 m. 24
Warna Strzelecka – wiceprezes zarządu, zam. w Warszawie 00-355, przy ul. Tamka
49 m. 11
CELE STATUTOWE FUNDACJI:
1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów
rasy golden retriever i mieszańcom tej rasy,
2. udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym i chorym zwierzętom,
3. upowszechnianie wiedzy kynologicznej,
4. ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
5. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
6. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności
poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, ,
7. udzielanie wsparcia osobom niosącym pomoc bezdomnym psom rasy
golden retriever i mieszańcom tej rasy.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi i osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy
zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.
2)Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do
kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom,
zarówno domowym jak i wolno żyjącym.
3)Promocję i reklamę działań Fundacji poprzez prowadzenie działalności
edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, reklamowej w środkach
masowego przekazu.
4)Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, w tym
realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
5)Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę
zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
6)Udzielanie pomocy zwierzętom wymagającym opieki w następstwie
niewłaściwego traktowania ich przez człowieka.
7)Diagnostykę, leczenie i rehabilitację zwierząt pozostających pod opieką Fundacji.
8)Działalność adopcyjną zwierząt.
9)Zorganizowanie siatki rodzin zastępczych dla zwierząt oczekujących na adopcję.
10)Współpracę
z
lecznicami
weterynaryjnymi,
lekarzami
weterynarii,
behawiorystami, treserami zwierząt w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
11)Sprzedaż przedmiotów pochodzących z darowizn.
12)Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych,
biurowych, sprzętu i wyposażenia lokali, w których prowadzona jest działalność
Fundacji.
13)Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich
szkolenie i promowanie.
14)Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację
celów Fundacji.
15)Promocję i reklamę firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska i zwierząt.
16)Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.
Głównym źródłem finansowania fundacji jest zbiórka datków na rachunek bankowy.
Jedynymi przychodami fundacji w roku 2011 i 2012 były darowizny i odsetki
bankowe. Członkowie organów fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
pełnionych funkcji, fundacja utrzymuje na minimalnym poziomie swoje koszty
administracyjne.
W roku 2011 i 2012 uzyskane przychody wyniosły łącznie 34167,78 zł w tym:
z darowizn od osób i firm prywatnych – 2820,74 zł
z odsetek bankowych – 2,15 zł
Poniesione w latach 2011 i 2012 koszty wyniosły łącznie 37296,04 zł w tym:
Opieka weterynaryjna i leczenie psów – 22206,10 zł
Pokarm i akcesoria dla psów – 7526,85 zł
Zabiegi sterylizacji i kastracji psów – 9819,10 zł
Operacje - 3608,96 zł
Koszty administracyjne – 2519,92 zł

Fundacja udziela pomocy bezdomnym psom.
Pomoc polega głównie na:
- finansowaniu profilaktyki (odrobaczanie, szczepienia, zabezpieczanie przeciw
kleszczom i pchłom)) oraz leczenia poważnych przypadków zachorowań lub urazów
- doradztwu w zakresie zachowań psów
- finansowaniu zabiegów kastracji i sterylizacji
- umieszczaniu psów szukających nowych domów w domach tymczasowych
- finansowaniu utrzymywania psów przebywających tymczasowo u osób prywatnych
do czasu znalezienia dla nich docelowych domów (karma, wyprawka)
- adopcjach psów szukających nowych domów
W ramach upowszechniania wiedzy kynologicznej Fundacja zorganizowała w latach
2011 i 2012 cztery Zjazdy dla właścicieli psów rasy Golden Retriever, podczas
których zostały przeprowadzone wykłady na temat szkolenia psów, pracy węchowej z
psami oraz quiz z wiedzy na temat psów z uwzględnieniem specyfiki rasy golden
retriever.
Fundacja prowadzi również na forum dyskusyjnym, a także w trakcie spotkań z
kandydatami do adopcji i właścicielami psów, doradztwo w zakresie szkolenia,
żywienia psów, profilaktyki weterynaryjnej, w porozumieniu ze specjalistami z
poszczególnych dziedzin.
Fundacja w roku 2011 i 2012 wydała kalendarze z fotografiami psów, które znalazły
nowe domy w danym roku. Nawiązała również współpracę z Fundacją
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, wieloma schroniskami i
przytuliskami dla zwierząt oraz wieloma oddziałami TOZ. Fundacja współpracuje z
weterynarzami, którzy leczą psy fundacyjne po preferencyjnych cenach.
W ramach działalności Fundacji w 2011 i 2012 roku sfinansowano utrzymanie, opiekę
weterynaryjną (badania, diagnostyka, wizyty lekarskie, szczepienia, lekarstwa)
łącznie 124 psów (przebywających w domach tymczasowych a także, w kilku
przypadkach, pod opieką właścicieli:
w tym:
sfinansowano 2 zabiegi operacyjne:
Laguna- operacja usunięcia nowotworu jamy brzusznej,
Bella - operacja usunięcia guzów na listwie mlecznej
oraz sfinansowano 29 zabiegów kastracji i sterylizacji
W 2011 roku przeprowadzono 65 adopcji: Karmel, Karmelek, Flap, Flip, Nemo, Sara ,
Lucky, Mailo, Lunka , Luis, Runa , Jaskier , Amor , Tiga, Parys, Rufus, Saba, Lena,
Buddy, Indy, Korba, Misia, Vena, Suzi, Kora, Brando, Sonia, Nelka, Polo, Toffik, Luna,
Gandi, Aksel, Teddy, Rebeka, Mimi, Arisai, Bunia, Lary, Aron, Nela, Morris, Niko,
Oka, Szarki, Scooby, Drago, Cheddar, Lussi, Cleo, Naja, Lara, Ramzes, Spajk, Niki,
Rafa, Roki, Fado, Bella, Tina, Lars, Shaggy, Nikita, Milka, Vipo .
A w roku 2012 – 59 adopcji: Mikuś (2-krotnie), Bafi, Lenka, Kosmo, Heaven, Ginger,
Dżemix, Oskar, Dora, Franek, Boss, Azur, Fifi, Lucky, Boski, Gofer, Messi, Abi,
Cezar, Fidel, Lara, Milo, Tymek, Blues, Lala, Paco, Aster, Pola, Lucek, Gusia, Luśka,

Lady, Fox, Sari, Borys, Lena, Marley, Bella, Bruno, Jammal (2-krotnie), Reno, Toffi,
Azi, Bazyl, Lola, Shaggy, Taiger, Rafa, Cindy, Rino, Hira, Sisi, Oskar, Pati, Luna,
Chica.
Laguna nie przeżyła zabiegu usuwania nowotworu układu pokarmowego.
W 2013 r. Fundacja nie zatrudniała żadnych osób, nie wypłacała wynagrodzeń, nie
udzielała pożyczek pieniężnych, nie nabywała akcji, obligacji, nieruchomości, środków
trwałych.
Podmioty państwowe i samorządowe w 2011 i 2012 r. nie zleciły Fundacji żadnej
działalności. Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych. Fundacja złożyła w
terminie deklarację podatkową w formie rocznego rozliczenia CIT-8. W roku 2011 i
2012 w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.
Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 roku

