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Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą
Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec. Dla właściwego realizowania celów statutowych
Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele Stowarzyszenia:
1. Działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi, oraz
zapewnienie im właściwej opieki.
2. Niesienie pomocy zwierzętom szczególnie potrzebującym w tym skrzywdzonym i
bezdomnym.
3. Udzielanie pomocy schroniskom i osobom fizycznym, które niosą pomoc
zwierzętom bezdomnym.
4. Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:
1. Bezpośrednią pomoc dla zwierząt bezdomnych, chorych i skrzywdzonych, w
szczególności psów ras północnych i psów w typie tych ras.
Psy będące pod bezpośrednią opieką stowarzyszenia mają zapewnione:
1.1. Bezpieczne schronienie.
1.2. Leczenie i diagnozowanie.
1.3. Pomoc behawioralną w przypadku psów problematycznych.
2. Organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schronisk
dla zwierząt. Szkolenie wolontariuszy i promowanie ich działań.
3. Prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt przez wyszukiwanie dla nich odpowiednich
opiekunów.
4. Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozrodowi zwierząt.
5. Zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę z
właściwymi instytucjami państwowymi i innymi organizacjami.
6. Współpraca z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego
zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z opieką nad zwierzętami.

7. Występowanie z inicjatywą w sprawie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt
oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych i ich
opiniowanie.
8. Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego stosunku do zwierząt.
9. Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw zwierząt oraz imprez sportowych
promujących aktywny tryb życia.
10. Prowadzenie aukcji internetowych na cele statutowe.

Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS 16.05.2016.
W roku 2016 zostały podjęte następujące działania, zmierzające do realizacji celów
statutowych:
1. Bezpośrednią pomoc dla zwierząt bezdomnych, chorych i skrzywdzonych, w
szczególności psów ras północnych i psów w typie tych ras.

•

Czerwiec – przejęcie dwóch szczeniąt – Nana i Piorun- woj. kujawsko-pomorskie.
Szczeniaki były zaniedbywane przez opiekuna. Po interwencji opiekun podpisał
zrzeczenie się obu psów. Psy zostały umieszczone w domu tymczasowym,
poddane diagnostyce, leczeniu, profilaktyce i socjalizacji.

•

Lipiec – przejęcie pod opiekę psa z woj. mazowieckiego - Pedro.
Pies
przebywający na stałe w kojcu. Pies odebrany ze zrzeczeniem się praw przez
opiekuna. Został umieszczony w domu tymczasowym, poddany diagnostyce,
szczepieniom, kastracji, chipowaniu oraz właściwemu odżywianiu.

•

Lipiec – przejęcie pod opiekę suczki z województwa świętokrzyskiego -Zoya.
Suczka przybłąkała się do ludzi ok rok wcześniej. Polowała na kury, uciekała z
posesji co zmusiło ludzi do decyzji pozbycia się psa. Zoya została umieszczona w
domu tymczasowym, poddana diagnostyce i profilaktyce przeciw pasożytniczej z
uwagi na znaczne zarobaczenie.

•

Lipiec – interwencja w Czeladzi po telefonicznym zgłoszeniu. Osoba zgłaszająca
przedstawiła problem złego traktowania psów w tym suczki husky i jej szczeniaka.

Podczas interwencji nie zauważono wyraźnych zaniedbań. Psy były odżywione,
pozytywnie nastawione do ludzi. Nie było opiekuna ale z rozmów z sąsiadami nie

wynikało aby psy były zaniedbywane. Późniejsza rozmowa telefoniczna z opiekunką
potwierdziła brak zaniedbań wobec psów.
•

Sierpień – przejęcie problematycznej suczki ze Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Toruniu – Luna. Suczka została umieszczona w domu tymczasowym,
poddana właściwej opiece i pracy nad jej zachowaniem.

•

Wrzesień – przejęcie 9-cio miesięcznej suczki z łańcucha -Soya – woj. kujawskopomorskie. Suczka przybłąkała się do ludzi parę miesięcy wcześniej. Z uwagi na
ucieczki i polowanie na drób suczka na stałe była przypięta do budy. Suczka
została odebrana ze zrzeczeniem się psa przez opiekuna. Psa umieściliśmy w domu
tymczasowym, poddaliśmy diagnostyce, profilaktyce, sterylizacji i chipowaniu.

•

Grudzień – pomoc w diagnostyce suczki Foxy, wyadoptowanej przez nas ze
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej.

•

W roku 2016 pod bezpośrednią opieką Stowarzyszenia było 6 psów, wszystkie
zostały umieszczone w domach tymczasowych

•

W roku 2016 konsultowaliśmy pracę z psami w schronisku w Rudzie Śląskiej z
zoopsychologiem -Katarzyną Markowską.

2. Organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz
schronisk dla zwierząt. Szkolenie wolontariuszy i promowanie ich działań.
•

Maj – prowadzenie wydarzenia psów w typie ras północnych ze Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej -Haszczaki i inne psiaki szukają domu

•

Maj – prowadzenie wydarzenia psów w typie ras północnych ze Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Toruniu – Toruńskie haszczaki czekające na dom.

•

Czerwiec – rozpoczęcie stały cykl adopcyjny na profilu stowarzyszenia -PSIAKI Z
NASZEJ PAKI promujące psy ze schroniska w Rudzie Śląskiej nie będące pod opieką
stowarzyszenia, jednak często towarzyszące członkom organizacji na spacerach.

•

Czerwiec – ogłoszenie na profilu stowarzyszenia apel Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Rudzie Śląskiej dotyczące baseników dla zwierząt. Z uwagi na upały
konieczne było zapewnienie możliwości ochłodzenia się zwierzętom. Dzięki
apelowi udało się zakupić kilka baseników.

•

Lipiec – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia plakatu promującego
wolontariat.

•

Lipiec – z profilu Haszczaki i inne psiaki szukają domu zostało założone
wydarzenie dla psa ze schroniska w Rudzie Śląskiej – Pako. Pies od dłuższego czasu

przebywał w schronisku i mimo dużej jego promocji nie mógł znaleźć domu.
Wydarzenie było aktywnie prowadzone i przyniosło mu znaczną popularność i
większą promocję.
•

Listopad – zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska w Rudzie Śląskiej.

•

Listopad – wyjazd członków stowarzyszenia w Beskidy z psami ze schroniska w
Rudzie Śląskiej – Bari i Demon.

•

W roku 2016 członkowie stowarzyszenia cyklicznie odwiedzali Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej oraz w Toruniu. Psy w typie ras
północnych zostały objęte opieką przez stowarzyszenie. Zapewniono im długie
spacery, zdjęcia, pracę i korektę niepożądanych zachowań, naukę komend,
socjalizację. Wszystkie psy miały ogłoszenia robione przez członków
stowarzyszenia, aktywnie poszukiwane były domy dla nich. Wszystkie osoby
potencjalnie zainteresowane adopcją przechodziły procedury adopcyjne.

•

W roku 2016 członkowie stowarzyszenia zabierali psy ze schroniska na
dogtrekkingi i inne imprezy plenerowe w tym na : dogtrekking w Zabrzu, na
Katowickim Biegu z Psem, dogtrekking w Rudzie Śląskiej, dogtrekking w Alwerni.
Udział psów schroniskowych w tych imprezach plenerowych przyczynił się do
wzrostu ich promocji.

•

W roku 2016 dzięki współpracy z Wild Dog Team podopieczna stowarzyszenia
przebywająca w schronisku w Rudzie Śląskiej – Persi, była na wielu dogtrekkingach
i imprezach: w Tychach, na Katowickim Biegu z Psem, w Wiśle, w Zabrzu oraz w
Rudzie Śląskiej. Wielokrotny udział w imprezach przyczynił się do wzrostu jej
promocji i do znalezienia aktywnego domu.

3. Prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt przez wyszukiwanie dla nich odpowiednich
opiekunów.
•

Czerwiec – regularnie umieszczane na profilu stowarzyszenia albumy psów do
adopcji

•

W roku 2016 zostały utworzone 4 wydarzenia psów będących pod opieką
stowarzyszenia – Pedro, Piorun, Zoya, Ksena. Wydarzenia zwiększały promocję
psów.

•

W roku 2016 regularnie były robione ogłoszenia adopcyjne psów na wielu
portalach ogłoszeniowych. Ogłoszenia adopcyjne były również wrzucane na
profile pupillove i fitrzaste.pl oraz wiele grup adopcyjnych na fb.

•

W roku 2016 dzięki działaniom stowarzyszenia odpowiednie domy znalazło 16
psów, jeden – Zoya(Luna) – wrócił do opiekuna, który poszukiwał psa od dwóch
lat.

4. Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozrodowi zwierząt.
•

W roku 2016 psy będące pod bezpośrednią opieką stowarzyszenia były
poddawane sterylizacji/kastracji. Dwa psy – Nana i Piorun ze względu na młody
wiek nie zostały poddane zabiegom, w umowach adopcyjnych zamieszczono
adnotację dla opiekunów o konieczności wykonania zabiegu w wyznaczonym
terminie. Psy wydawane do adopcji ze schronisk były poddawane zabiegom przez
schroniska.

5. Zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę z
właściwymi instytucjami państwowymi i innymi organizacjami.
•

Czerwiec – udostępnilismy na profilu stowarzyszenia petycję przeciwko
festiwalowi psiego mięsa w Yulin oraz informację nt. Manifestacji, dotyczącej
festiwalu, w dn.18 czerwca w Warszawie pod Ambasadą Chin.

•

Lipiec – interwencja w Czeladzi po telefonicznym zgłoszeniu. Osoba zgłaszająca
przedstawiła problem złego traktowania psów w tym suczki husky i jej szczeniaka.

Podczas interwencji nie zauważono wyraźnych zaniedbań. Psy były odżywione,
pozytywnie nastawione do ludzi. Nie było opiekuna ale z rozmów z sąsiadami nie
wynikało aby psy były zaniedbywane. Późniejsza rozmowa telefoniczna z opiekunką
potwierdziła brak zaniedbań wobec psów.
6. Współpraca z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego
zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z opieką nad zwierzętami.
•

Maj – udział w szkoleniu organizowanym przez SCOP nt: „Jak powinien wyglądać
statut organizacji pozarządowej? „, prowadzący – Sebastian Garbacz z Centrum
Rozwoju i Inicjatyw Społecznych CRIS

•

Czerwiec – podpisanie umowy o współpracy ze SCOP w Sosnowcu

•

Czerwiec – udział w szkoleniu organizowanym przez SCOP nt: „Ochrona danych
osobowych w organizacji pozarządowej”, prowadzący – Monika Wita z Centrum
Rozwoju i Inicjatyw Społecznych CRIS

•

Czerwiec - udział w szkoleniu organizowanym przez SCOP nt: „Narzędzia
marketingowe w promocji organizacji pozarządowej”, prowadzący – Katarzyna
Prażmowska i Marta Witek MAVIKA, Aleksandra Cieślik -drugi stopień.

•

Wrzesień - udział w szkoleniu organizowanym przez SCOP nt: „Motywacja do
działania w III sektorze”, szkolenie warsztatowe, prowadzący -Ewa Bigos psycholog i trener interpersonalny.

•

Listopad - udział w szkoleniu organizowanym przez SCOP nt: „Zlecanie zadań
publicznych organizacjom pozarządowym w 2017 r z uwzględnieniem nowych
druków ofert, umów i sprawozdań, prowadzący -Adam Gluźiński

7. Występowanie z inicjatywą w sprawie wydawania przepisów dotyczących praw
zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych i
ich opiniowanie.
8. Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego stosunku do zwierząt.
•

Lipiec – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia serię LETNIE ABC,
przypominającą o upałach, odpowiednim zabezpieczeniu zwierząt i odpowiednim
zachowaniu się opiekuna.

•

Lipiec – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia serię NA WAKACJE JEDŹ Z PSEM –
NIE PORZUCAJ!. Seria miała na celu uświadomić ogrom problemu związanego z
porzucaniem zwierząt przed wakacjami i pokazać, że wakacje spędzone z pupilem
mogą być udane.

•

Lipiec – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia serię WYPRAWY MAŁE I DUŻE
promującą wakacje z pupilem. Seria promowała ciekawe miejsca, trasy wycieczek
gdzie warto pojechać z psem.

•

Wrzesień – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia artykuł PREZENT DLA
RODZICÓW pokazujący nagminny problem oddawania psa pod stałą opiekę
rodziców. Rodzice bardzo często godzą się nie znając problemów związanych z
opieką nad psem, nie znają wymagań rasy , nie mają na tyle siły by podołać opiece
nad psem. Tak rodzą się problemy- sflustrowane, agresywne psy , które nie mają
odpowiedniej dawki ruchu i socjalizacji z jednej strony i zmęczeni rodzice z drugiej
strony.

•

Wrzesień – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia cykl POZNAJ I POKOCHAJ
promujący psy schroniskowe i zachęcający do adopcji tych psów.

•

Grudzień – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia artykuł dotyczący świadomej
adopcji a nie zakupu zwierząt jako prezent pod wpływem chwili z okazji świąt.

•

Grudzień – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia porady nt jak pomóc
przetrwać psu Sylwestra.

9. Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw zwierząt oraz imprez
sportowych promujących aktywny tryb życia.
•

Kwiecień – udział w Niebieskim Dogtrekkingu w Zabrzu organizowanym przez Wild
Dog Team.

•

Czerwiec – zorganizowanie canicrossu dla dzieci na festynie charytatywnym
„Przyjaciele dla Natalki” przy Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w
Katowicach.

•

Wrzesień – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia cyklu RUSZ SIĘ! CAŁY ŚWIAT
CZEKA promującego aktywność z psem.

•

Wrzesień – założenie rywalizację na aplikacji endomondo zachęcającej do długich
spacerów z psem. Powstało również wydarzenie na fb „Odkryj Świat Okiem Wilka”
mające na celu promocję rywalizacji, aktualizację wyników i kontakt z
uczestnikami rywalizacji.

•

Wrzesień – udział w Katowickim Biegu z Psem w którym brała udział nasza
podopieczna ze schroniska z Rudy Śląskiej – Persi.

•

Wrzesień – udział w dogtrekkingu w Rudzie Śląskiej organizowanym przez OTOZ
FAUNA „Ludzie i psiaki pokonują rudzkie szlaki”

•

Październik – udział w dogtrekkingu w Alwerni organizowanym przez Fundację Dar
Serca dla Zwierząt i karmimypsiaki.pl

•

Październik – zorganizowanie spaceru z psami w Rezerwacie Murcki w
Mysłowicach. Spacer był zakończeniem rywalizacji endomondo „Odkryj Świat
Okiem Wilka” . W spacerze wzięli udział uczestnicy rywalizacji i osoby chętne na
spacer z psem w doborowym towarzystwie.

•

Październik – udział w II Mistrzostwach Polski w Dogtrekkingu w Myślenicach
organizowanych przez Wild Dog Team.

•

Listopad – wyjazd członków stowarzyszenia oraz domków adopcyjnych wraz z
psami w Beskidy na Skrzyczne. W wycieczce brały udział również psy ze schroniska
w Rudzie Śląskiej – Bari i Demon.

10. Prowadzenie aukcji internetowych na cele statutowe.

•

Lipiec – założenie profilu na FANIMANI umożliwiający wsparcie stowarzyszenia
przy okazji zakupów.

27.02.2016 w Sosnowcu odbyło się Zebranie Założycielskie Członków Stowarzyszenia na
Rzecz Psów Północy OKIEM WILKA.
27.04.2016 w Sosnowcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Psów
Północy OKIEM WILKA dotyczące zmian w statucie wymaganych przy rejestracji
stowarzyszenia w KRS.
W roku 2016 jeden członek stowarzyszenia został wykreślony z listy.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS Husky uzyskało
przychód: 6356,46zł

W tym z tytułu:
–
–

–

składki członkowskie: 1050zł
darowizny: 5297,97zł
inne przychody: 8,49zł

W okresie sprawozdawczym fundacja poniosła następujące koszty:
–

koszty realizacji zadań statutowych: 2913,40 zł

–

koszty administracyjne : 309,57zł

Wynik finansowy Stowarzyszenia: 3133,49zł

