
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013 

 
 

1.Dane rejestracyjne: 
Nazwa: 

FUNDACJA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT "FELINEUS" 
 
Siedziba:  

Jaśminowa 8/1 35-604 Rzeszów 
 
 
Adres korespondencyjny:  

bł. ks. Kowalskiego 18, 35-317 Rzeszów 
 
Telefon: 512 182 032  
e-mail:  fundacja@felineus.org  
strona internetowa:  www.felineus.org 

 
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 2011-12-20 

 

KRS: nr 0000405803 NIP: 813-367-08-21 REGON: 180800206 

 

Zarząd i Rada Fundacji: 

 

Wioletta Szajnar – prezes Zarządu  
Matylda Przepióra – wiceprezes Zarządu  
Anna Szczepańska – członek Zarządu 

 

Członkowie Rady Fundacji:  
Partycja Pruchnik-Opalińska, Jolanta Machaj, Ewa Zięba 

 

Cele fundacji (według statutu): 

 

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt, w tym: 

 

1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie 

i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi 

humanitarne traktowanie zwierząt,  

 

2. niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich 

w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, 

współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność 

adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów),  

 

3. wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez 

propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji 

i kastracji,  

 

4. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.  
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Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, 
skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów,  

 

2. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie 
programu sterylizacji i kastracji,  

 

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 sterylizacji i kastracji,  

 

5. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami 

fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz innymi 

organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych   
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. pro zwierzęcy lobbing,  

 

8. współpracę z policją i strażą miejską,  

 

9. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.  

 

2. Działalność Fundacji w 2013r: 

 

Fundacja kontynuuje rozpoczęty w roku 2011 projekt „Dom tymczasowy”, czyli miejsca (zazwyczaj mieszkania 

prywatne), w którym bezdomne zwierzęta dochodzą do siebie zdrowotnie i psychicznie, otoczone opieką 

wolontariusza i sponsorowane w całości lub w części przez Fundację. Ze względu na to, iż Fundacja nie 

posiada żadnego lokalu domy tymczasowe stanowią podstawę jej działań. 

Pod opiekę Fundacji trafiają bezdomne zwierzęta, przede wszystkim z terenu Rzeszowa (221 szt. kotów 

w roku 2013, co stanowi 95% ogółu przyjętych) pozostałe z terenu woj. podkarpackiego. 

 

Statystyka zwierząt w roku 2013: 

 Stan na Przyjęto w Adoptowane Utracone w Stan na 

 31.12.2012r 2013r w 2013r 2013r 31.12.2013r 

Koty 23 233 158 46 52 

Psy 1 18 19 0 0 



WYDARZENIA: 

1. 

W październiku 2013r. Fundacja FELINEUS zorganizowała i przeprowadziła razem ze sklepem zoologicznym Nika 

ZOO oraz centrum handlowym Millenium Hall promocyjne wydarzenie „Zostań przyjacielem bezdomnego 

kociaka”. Impreza miała charakter promocyjno – informacyjno - edukacyjny. Nakierowana była na przybliżenie 

problemu bezdomności zwierząt i działań w tym zakresie. Dodatkowo dzieci i młodzież uczestniczyły 

w warsztatach plastyczny o tematyce zwierzęcej oraz quizie z wiedzy o zwierzętach. Na miejscu dyżurował 

również lekarz weterynarii. Działania te miały na celu uwrażliwienie uczestników wydarzenia (w szczególności 

dzieci i młodzież) na krzywdę zwierząt, pobudzenia empatii, odpowiedzialności oraz pro zwierzęcych postaw. 

 

2. 

W grudniu 2013r. Fundacja FELINEUS zorganizowała i przeprowadziła razem ze sklepem zoologicznym Nika 

ZOO oraz centrum handlowym Millenium Hall dwudniowe wydarzenie „Gwiazdka dla bezdomnego Mruczka”. 

Impreza miała charakter promocyjno - edukacyjny. Celem wydarzenia było uwrażliwienie uczestników 

(w szczególności dzieci i młodzież) na krzywdę zwierząt, zjawisko bezdomności zwierząt, pobudzenie empatii, 

odpowiedzialności oraz pro zwierzęcych postaw. W czasie wydarzenia zorganizowano pro zwierzęce warsztaty 

plastyczno - techniczne dla uczestników. 

 

Na mocy decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundacja FELINEUS otrzymała pozwolenie na przeprowadzenie 

zbiórki publicznej o numerze SO.5311.24.2013 w zakresie zbiórki ofiar w naturze oraz zbiórki do puszek 

kwestarskich. 

Pozwolenie to zostało wykorzystane podczas w/w wydarzenia „Gwiazdka dla bezdomnego Mruczka”. Fundacja 

FELINEUS otrzymała 58,5 kg karmy dla zwierząt oraz 1140 zł w wyniku zbiórki do puszek kwestarskich podczas 

trwania imprezy. 

 

3. 

Od października 2013 Fundacja FELINEUS rozpoczęła realizację programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży 

„Rozumiem Mruczka”. Pierwszą lekcję przeprowadzono razem z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną 

w Rzeszowie - Oddział dla Dzieci i Młodzieży, dla klasy II d szkoły podstawowej nr 3 w Rzeszowie. 

 

Program opracowany przez Fundację oprócz wymiaru merytorycznego (rozmowy o bezdomności zwierząt, 

zachowaniu zwierząt, sposobach komunikacji ze zwierzętami, prawach zwierząt) kładzie nacisk na 

zaangażowanie dzieci i młodzieży. Dlatego też główny akcent położony jest na warsztatowy wymiar zajęć. 

Dzieci i młodzież angażują się w różnym wymiarze w poszczególne bloki tematyczne.  

W czasie zajęć prowadzona jest otwarta dyskusja, dzieci i młodzież uczą się pracy w grupach i kreatywnego 

myślenia (metoda „burzy mózgów”) - wspólne tworzenie „Mapy szczęśliwego kota”, rozwijają swoje zdolności 

manualne i twórcze myślenie w oparciu o temat zwierząt w bloku warsztatów plastycznych. 

 

ROZWÓJ ORGANIZACJI 

Fundacja FELINEUS uczestniczy w wielowymiarowych programach wsparcia dla organizacji pozarządowych. 

W ciągu roku 2013 jej przedstawicieli (wolontariusze, członkowie zarządu) brali udział w licznych szkoleniach, 

warsztatach, doradztwie, Szkole Liderów. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w tego rodzaju wsparciach, 

podnoszą swoją wiedzę, umiejętności, nabywają nowe kompetencje, aby sprawnie i efektywnie działać 

w ramach fundacji oraz wyznaczać fundacji nowe ścieżki rozwoju i efektywniej nią zarządzać. Tego rodzaju 

wsparcie dodatkowo przyczynia się do rozwoju osobistego wolontariuszy i członków zarządu, zwiększenia 

motywacji do działań i podniesienia poczucia własnej wartości.  

Fundacja FELINEUS w roku 2013 uczestniczyła w programach: „NGO Master”, „NGO sprawne jak mało kto”, 

„Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych”, „Polski fundraising”. 

 



WSPÓŁPRACA 

W roku 2013 Fundacja nawiązała wiele nowych kontaktów z organizacjami pozarządowymi z terenu 

województwa podkarpackiego.  

Regularnie współpracuje z pro zwierzęcą organizacją „Happy Garden” z Tarnobrzega. 

Fundacja FELINEUS stale współpracuje z: lecznicą AGAMA w Rzeszowie, sklepem zoologicznym Nika ZOO w C.H. 

Millenium Hall w Rzeszowie, sklepem zoologicznym Agamat w Rzeszowie, sklepem zoologicznym Nika ZOO w 

C.H. Nowy Świat w Rzeszowie, lecznicą VETMEDICA w Rzeszowie, lecznicą RES VET w Rzeszowie, gab. wet. 

CANIS w Rzeszowie.  

Fundacja pozyskiwała w 2013  sponsorów na akcyjne imprezy, wspierających  jej działania. 

 

 

3.Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:  
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 

 

4.Odpisy uchwał zarządu fundacji podjęte w roku 2013r : 
 

W roku 2013 zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 

 
- Uchwała nr 1/2013  w sprawie sprawozdania za rok 2012 

 

5.Przychody uzyskane w 2013 roku: 

 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej stanowiły darowizny od osób  

fizycznych i firm: 40.842,48 zł 

Zbiórka publiczna na terenie Rzeszowa           1.140,00 zł 

   
Pozostałe przychody - darowizny rzeczowe – karma, m.in. darowizna  
od Fundacji Happy Garden Tarnobrzeg i Wereld Asielen z Holandii 6 713,50 zł 
   

Razem: 48 695,98 zł 

 

6.Poniesione w 2013 roku koszty: 
 
Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły : 54.963,49 zł 

Koszty administracyjne :  1.720,72 zł 
  

Razem: 56 684,21 zł 

 

Wynik finansowy/strata za rok 2013 wyniósł 7988,23 zł, po doliczeniu straty  z ub. roku  1238,36 strata 
wyniosła  9.226,59. Działalność Fundacji umożliwiły pożyczki fundatorów. 
 

7.Pracownicy: 
 
Fundacja nie zatrudniała w 2013r pracowników 

 

8.Wynagrodzenia: 
 
Fundacja nie wypłacała w 2013r żadnych wynagrodzeń 

 



9.Majątek fundacji: 
 
Fundacja nie posiadała majątku na dzień 31.12.2013r 
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 
Fundacja nie posiada akcji ani obligacji, ani żadnych nieruchomości. 
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji jest szczegółowo omówiona w sprawozdaniu finansowym 
fundacji. 
 

10.Podatki 
Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. 
 

11.Kontrole 
W 2013r nie przeprowadzano w Fundacji żadnych kontroli. 
 
 
 
 
Rzeszów 03.03.2014 
 

 
          Prezes Zarządu                                  Wiceprezes Zarządu                                        Członek Zarządu  

 

             Wioletta Szajnar                                    Matylda Przepióra                                         Anna Szczepańska 

 

 

 

……………………………                  ……………………….                         ……………………. 

    

 

 

 


