Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru
sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529)

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem
w 2007 roku
I. Informacje podstawowe
Fundacja Azylu pod Psim Aniołem została założona dnia 10.02.2002 roku w Warszawie
przez:
Ewę Braun, Agnieszkę Brzezińską, Michalinę Markowską, Urszulę Pluta i Tadeusza
Wypycha.
Fundacja zarejestrowana została w KRS dnia 28.03.2002 pod numerem 0000098734
Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 10.10.2007.
W pierwszej połowie 2007 roku Fundacją kierował Zarząd w składzie:
Urszula Pluta – prezes, Tadeusz Wypych – wiceprezes, Renata Markowska – sekretarz,
Rafał Jakubowski - członek zarządu.
Z obawy o przyszłość Azylu pod Psim Aniołem, za którego bramą powstało osiedle
mieszkaniowe, do władz Fundacji powołano osoby najbliższe Azylowi, zdecydowane walczyć
o kontynuację jego misji. W drugiej połowie roku Fundacją pokierował Zarząd w składzie:
Iwona Gabor-Kantorowicz – prezes, Dominik Prokop – wiceprezes, Ewa Gryzakowska –
członek zarządu.
Zmienił się adres siedziby Fundacji, z ul. Garncarskiej 37a w Warszawie, na ul.
Kosodrzewiny 7/9
Zasięg działania Fundacji jest ogólnokrajowy.
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (od 20.08.2004)
II. Cele i charakter Fundacji
Cele statutowe Fundacji dotyczą ochrony zwierząt, a zwłaszcza bezdomnych zwierząt
domowych.
Fundacja prowadzi działalność o konsekwentnie charytatywnym charakterze:
• nie prowadzi działalności gospodarczej,
• głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest ofiarność publiczna,
• członkowie organów Fundacji nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia,
• Fundacja utrzymuje na minimalnym poziomie swe koszty administracyjne,
• Fundacja dba o przejrzystość działania, publikując stale w Internecie merytoryczne i
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finansowe szczegóły dotyczące jej działalności.
III. Pozyskiwanie funduszy
Głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest stała zbiórka datków na rachunek
bankowy Fundacji. Lista darczyńców liczy wiele tysięcy osób, z czego wielu jest darczyńców
stałych.
W 2007 roku ponad 60% przychodów Fundacji (ok. 654.000 zł) związane było z
odpisami 1% podatku na działalność organizacji pożytku publicznego.
Wpływy ze zbiórki publicznej
rok 2002 34.038 zł
rok 2003 102.301 zł
rok 2004 122.638 zł
rok 2005 442.465 zł
rok 2006 794.044 zł
rok 2007 1.042.957,44 zł
IV. Działalność Fundacji w 2006 roku
1. Azyl pod Psim Aniołem Agnieszki Brzezińskiej w Warszawie-Falenicy
Działając na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt Fundacja prowadzi
schronisko dla zwierząt na terenie nieruchomości należącej do Agnieszki Brzezińskiej.
Trwająca od dziesięcioleci działalność Agnieszki Brzezińskiej wspierana była przez
społeczeństwo, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i władze samorządowe. Od początku
2003 roku Azyl pozostaje na wyłącznym utrzymaniu Fundacji.
Celem działania Azylu jest zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, głównie psom, w
celu przygotowania ich do adopcji, a także zapobieganie rozmnażaniu się zwierząt
domowych. Wyniki działania Azylu mierzymy ilością skutecznych adopcji w stosunku do
ilości przyjętych. Za bramą Azylu powstało osiedle mieszkaniowe, dlatego priorytetowym
zadaniem stało się dla nas znalezienie nowej lokalizacji pod schronisko. Fundacja nawiązała
współpracę z biurem architektonicznym przygotowującym projekt nowego Azylu i
potencjalnymisponsorami. Mimo kłopotów związanych ze zbyt bliskim sąsiedztwem osiedla
uzyskaliśmy zgodę na dalsze funkcjonowanie Azylu, co było uznaniem dla jego pracy ze
strony Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wyposażenie Azylu powiększyło się o nowe budy i
przenośne boksy, które będzie można łatwo przetransportować w przypadku
przeprowadzki. Zakupiliśmy duży samochód marki Renault Kangoo, wygodny do przewozu
zwierząt z wypadków i z licznych interwencji. Fundacja otworzyła nowe programy mające
na celu wyadoptowanie jak największej liczby zwierząt z Azylu.
- Program Pozytywne Psie Wibracje: we współpracy z Fundacją Alteri zorganizowaliśmy
profesjonalne szkolenia dla naszych psów, pracowników i wolontariuszy.
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- Program Rodzina Zastępcza: promujący amerykański model rozproszonej opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
- Program Adopcje Honorowe: umożliwiający opiekę na odległość wybranym psem z
naszego Azylu.
Starania te zostaly uwieńczone dużym osiągnięciem – na 94 psy przyjęte w 2007 roku do
Azylu, nowe domy znalazło aż 105, tak więc wskaźnik adopcji wyniósł ponad 100%.
Działalność Azylu nie ogranicza się do przebywających w nim zwierząt, lecz także
koordynuje rozproszoną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w lecznicach
weterynaryjnych, tymczasowym domach wolontariuszy a nawet hotelach dla zwierząt.
Leczenie zwierząt, stanowiące największą część kosztów opieki, prowadzone jest poza
Azylem, w licznych warszawskich lecznicach weterynaryjnych.
2. Opieka poza Azylem
Oprócz zwierząt ewidencjonowanych w ramach działalności Azylu, za które Fundacja bierze
pełną odpowiedzialność, udzielana jest także doraźna pomoc opiekunom bezdomnych
zwierząt, zgodnie z §10 i §8 pkt. b) statutu Fundacji.
Pomoc ta polega głównie na finansowaniu:
• leczenia i sterylizacji kotów miejskich,
• leczenia bezdomnych zwierząt ciężko chorych i poszkodowanych w wypadkach
drogowych,
którymi ktoś się zajął na własną rękę,
• sterylizacji i kosztownego leczenia zwierząt bezdomnych, przygarniętych przez osoby
niezamożne,
• utrzymywania zwierząt bezdomnych do czasu znalezienia dla nich docelowych domów.
Zakres potrzebnej opieki i udział Fundacji w jej kosztach ustalany jest indywidualnie w
każdym konkretnym przypadku.
Fundacja realizuje trzy programy dotyczące opieki poza Azylem, oparte na prowadzeniu
zbiórek pieniędzy na konkretne cele.
a) Program pomocy dla zakładów opieki charytatywnej ma na celu wsparcie dobrze
zorganizowanych ośrodków pomocy zwierzętom w takiej formie, by je promować i zapewnić
im własne grono darczyńców.
b) Program Ratujmy razem służy zbieraniu pieniędzy na kosztowną opiekę nad
konkretnymi zwierzętami, w drastycznych i poruszających przypadkach. Służy on
budowaniu solidarności w reagowaniu na takie przypadki.
c) Partnerzy Psiego Anioła to zbieranie pieniędzy na działalność prywatnych osób
systematycznie opiekujących się większą liczbą bezdomnych zwierząt.
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