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„Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 30 stycznia 2008 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA OBRONA ZWIERZĄT

DO DNIA 30.01.2008 R.

Działalność  statutowa  Stowarzyszenia  Obrona  Zwierząt  mieści  się  w  sferze  zadań

pożytku publicznego, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie:  „ekologia  i  ochrona  zwierząt  oraz

ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

Nasze działania są ściśle zdeterminowane celami wyznaczonymi przez statut, czyli aktywnością

na rzecz:

- humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienia im opieki

- kształtowania wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.

Główne punkty naszej dotychczasowej działalności:

● INTERWENCJE -  dotyczące  niehumanitarnego  traktowania  zwierząt  domowych  i

gospodarskich, wykonywane przez członków Stowarzyszenia na podstawie art. 7 w zw. z

art.  34a  ust.  3  Ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997 r.  o  ochronie  zwierząt.  Do tej  pory

wykonano  10  interwencji,  w tym  7 z  udziałem Straży  Miejskiej  w Jędrzejowie  (vide

pismo Komendantury SM w załączniku).

● STERYLIZACJE,  KASTRACJE  PSÓW  I  KOTÓW ORAZ PROWADZENIE

AKCJI  PROPAGANDOWYCH  W  CELU  ICH  UPOWSZECHNIENIA -

wykonywane  w  celu  humanitarnego  i  cywilizowanego  zmniejszania  populacji



bezdomnych  zwierząt.  Dotychczas,  na  koszt  Stowarzyszenia,  wykonano  zabiegi

sterylizacji  bezdomnych  12  suk,  1  kotki oraz  kastracji  9  psów (vide oświadczenia

weterynarzy  w  załączniku),  ponadto  kilkakrotnie  partycypowaliśmy  w  kosztach

wykonania tych zabiegów u zwierząt posiadających niezamożnych właścicieli.

● ADOPCJE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT - prowadzone w tym samym, w/w celu.

Dotychczas udało nam się wyadoptować 13 psów (vide karty adopcyjne i zdjęcia zwierząt

w załączniku).  Podkreślić  należy,  iż  znalezienie  nowego właściciela  dla  bezdomnego

zwierzęcia jest finalną, ale tylko jedną z wielu czynności, koniecznych do podjęcia przez

nas.  Trafiają  do nas psy,  również  bezpańskie od urodzenia,  ale  jednak w znakomitej

większości przypadków porzucone przez swoich właścicieli. Kiedy docierają już w nasze

ręce, są przerażone, głodne, zarobaczone, zapchlone i często poważnie chore. Tak więc

są przez nas karmione, pielęgnowane i leczone. Ponadto bezwzględnie każda suka jest

sterylizowana.  Wszystko  to  wymaga  nakładu  czasu,  pieniędzy  i  wielu  zabiegów

logistycznych (np.  zorganizowania  transportu zwierzęcia  z  lecznicy).  W międzyczasie

szukamy  dla  niego  nowego,  odpowiedzialnego  właściciela.  Do  tego  konieczne  są

rozległe kontakty, poinformowanie maksymalnie dużej liczby osób (w celu dotarcia do

szerszej grupy odbiorców nawiązaliśmy współpracę  z TVP Kraków -  vide pismo red.

Hejdy w załączniku), umieszczenie wielu ogłoszeń  (w gazetach, internecie), plakatów,

prowadzenie kontroli przed- i poadopcyjnej, często zapewnienie transportu do nowego

miejsca  pobytu.  Jest  to  najbardziej  skomplikowany  i  pracochłonny  zakres  naszych

działań, ale i najważniejszy, a udana adopcja to prawdziwy sukces.

● KSZTAŁTOWANIE  WŚRÓD  SPOŁECZEŃSTWA  WŁAŚCIWEGO

STOSUNKU DO ZWIERZĄT – staramy się oddziaływać na ludzi, uczulając ich na

problematykę praw zwierząt i należytego ich traktowania, poprzez lokalne media (vide

np. artykuł “Nie porzucaj psa” w “Gazecie Jędrzejowskiej” z 08.08.2007 r., str. 23) oraz

udział  w  przedsięwzięciach  ogólnopolskich  (np.  akcja  “Zerwijmy  Łańcuchy”

zorganizowana przez miesięcznik “Mój Pies”).

Stowarzyszenie utrzymuje się w tej chwili  wyłącznie ze składek swoich członków i

darowizn.  Nie otrzymujemy żadnych dotacji, zarówno ze strony organów samorządowych i

państwowych,  jak  i  innych instytucji.  Nie  posiadamy sponsora,  a  wszelkie  fundusze,  jakimi



dysponujemy,  wydawane  są  na  bieżąco  na  doraźną  pomoc  zwierzętom.  Uzyskanie  statusu

organizacji  pożytku  publicznego pozwoli  nam  na  uzyskanie  funduszy  niezbędnych  do

zintensyfikowania  i  dostosowania  zakresu  naszej  działalności  do  ogromnych  potrzeb  i

zaniedbań na tle humanitarnego traktowania zwierząt w Polsce.
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