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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.

W roku 2017 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.

•

Styczeń – diagnostyka i leczenie suczki Kseny – woj. łódzkie, suczka przebywająca
w domu tymczasowym.

•

Styczeń – interwencja w Dąbrowie Górniczej po informacji o błąkającym się psie
husky na osiedlu. Pies nie został odnaleziony jednak wywiad środowiskowy
doprowadził do opiekunki psa. Po rozmowie okazało się, że pies nie potrzebuje
pomocy, nie błąka się i nie jest bezdomny i zabiedzony.

•

Luty – przejęcie dwóch szczeniaków w typie samojeda, po interwencji Pogotowia
dla Zwierząt w pseudohodowli w woj. kujawsko-pomorskim

•

Luty – sfinansowanie zabiegu gastroskopii u suczki Foxy.

•

Kwiecień – sierpnień – leczenie, diagnostyka suczki Foxy, kremacja zwłok psa.

•

Maj – przejecie pod opiekę psa z woj. opolskiego – Fliper. Pies został umieszczony
w domu tymczasowym, poddany diagnostyce, odpowiednio żywiony i poddany
socjalizacji.

•

Czerwiec – przejęliśmy pod opiekę zaniedbanego szczeniaka z woj. śląskiegoLucky. Pies został umieszczony w domu tymczasowym, właściwie żywiony,
zaszczepiony , pod kontrolą weterynarza, poddany socjalizacji.

•

Sierpień – sfinansowanie wizyty u dermatologa psa Princa.

•

Sierpień – przejęcie problematycznego psa z woj. śląskiego (Axel). Pies został
umieszczony w hotelu z doświadczeniem w pracy z trudnymi psami.

•

Wrzesień – diagnostyka Sybira, psa ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Rudzie Śląskiej, będącego pod opieką stowarzyszenia. Pies w krótkim czasie czasu
bardzo schudł i potrzebował szerszej diagnostyki.

•

Wrzesień – utworzenie wydarzenia dla Walliego, psa ludzi prywatnych, którzy
zgłosili się z prośbą o szukanie mu domu. Pies przebywał w dotychczasowym
domu.

•

Wrzesień – przejęcie psa z woj,. śląskiego (Roni). Pies został znaleziony w centrum
miasta przez TOZ Gliwice. Pies został umieszczony w domu tymczasowym,
poddany leczeniu zapalenia spojówek, odpowiednio żywiony i socjalizowany.

•

Październik – zmiana hotelu Axela ze względu na konieczną pracę z behawiorystą.

•

Listopad – utworzenie wydarzenia na fb dla psa Sybira, poddanego diagnostyce i
leczeniu.

•

Listopad – zakup dobrej gatunkowo karmy dla Sybira.

•

W roku 2017 pod opieką Stowarzyszenia było 8 psów. 6 zostało umieszczonych w
domach tymczasowych (Rino, Foxy, Fliper, Aki, Zu, Lucky), 1 w hotelu z
behawiorystą (Axel), 1 przebywał w schronisku (Sybir).

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.

•

Listopad -zamieszczenie apelu, na profilu stowarzyszenia, zachęcającego do
wolontariatu.

•

Listopad – zamieściliśmy informację na profilu stowarzyszenia dotyczącą kolejnego
szkolenia dla spacerowiczów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu.

•
•

Grudzień – zamieszczenie postu na profilu stowarzyszenia z okazji DNIA
WOLONTARIUSZA. Post miał na celu podziękowanie wolontariuszom za ich pracę
oraz zachęcić do wolontariatu.

•

W ciągu całego roku, odbywały się regularne spotkania członków stowarzyszenia i
wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej. Spotkania

odbywały się w każdą niedzielę i miały na celu pracę z podopiecznymi
stowarzyszenia, sesje zdjęciowe psów, szkolenie wolontariuszy.
•

Aktywnie prowadzony był profil Haszczaki i inne psiaki szukają domu mający na
celu promocję działań wolontariackich w schronisku, prezentację psów do adopcji
i ich sukcesów przy korekcie zachowania oraz ukazanie szczęśliwych zakończeń,
czyli psów w nowych domach.

•

Aktywny udział wolontariuszy w dogtrekkingach wraz z podopiecznymi
stowarzyszenia- Ajszą, Aresem, Nero, co wpływało na ich promocję i zwiększało
szansę znalezienia domu.

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

Styczeń – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia ogłoszeń adopcyjnych starszych
psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej, w celu ich
promocji i zwiększenia zainteresowania adopcyjnego nimi.

•

Luty – utworzenie wydarzenia dla Ajszy i Aresa – dwóch czarnych psów
przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej
będących pod opieką stowarzyszenia. Wydarzenie miało na celu promocję psów,
które bardzo długo czekają na dom ze względu na czarny kolor sierści.

•

Luty – utworzenie wydarzenia szczeniaków z interwencji (Aki i Zołza) w
pseudohodowli w woj. kujawsko-pomorskim.

•

Marzec – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia cyklu MOJA PRZYGODA Z
ADOPCJĄ. Osoby , które adoptowały psa ze stowarzyszenia mogły podzielić się
wrażeniami nt procedur, kontaktu z członkami stowarzyszenia jak i opowiedzieć nt
swojego psa.

•

Marzec – umieszczenie informacji nt Tani , psa ze Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Rudzie Śląskiej , będącej pod opieką stowarzyszenia na profilu sklepu
zoologicznego OCELOTZOO z Gliwic.

•

Lipiec – zamieszczenie na profilu cyklu dotyczącego psów szczególnie
potrzebujących domu- długo czekających, miksów, psów starszych ze Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej -Ajsza, Ares, Silke, Balto, Foxy.

•

Październik – umieszczenie na profilu stowarzyszenia plakatów psów najbardziej
potrzebujących domu – Silke, Ares, Ajsza, Balto, Sybir

•

Grudzień – sesja zdjęciowa psów długo szukających domu – Ares, Ajsza. Sesja w
kokardach ,czapkach i szalikach miała na celu zwrócić uwagę na psy.

•

W roku 2017 zostało utworzonych 8 wydarzeń psów będących pod opieką
stowarzyszenia – Rino, Walle, Foxy, Fliper, Aki i Zu, Lucky, Axel, Sybir Wydarzenia
zwiększały promocję psów.

•

W roku 2017 regularnie były robione ogłoszenia adopcyjne psów na wielu
portalach ogłoszeniowych. Ogłoszenia adopcyjne były również wrzucane na oraz
wiele grup adopcyjnych na fb.

•

W roku 2017 dzięki działaniom stowarzyszenia odpowiednie domy znalazło 17
psów.

4. Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozrodowi zwierząt.
•

W roku 2017 psy będące pod bezpośrednią opieką stowarzyszenia były
poddawane sterylizacji/kastracji. Wykonano 2 kastracje. Jeden pies (Lucky)z
uwagi na młody wiek nie został poddany zabiegowi, w umowie adopcyjnej
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.
•

Luty – informacja nt działającej pseudohodowli w Dąbrowie Górniczej.
Skontaktowaliśmy się z Fundacją na Rzecz Psów Zaliczanych do Molosów , która
robiła w w/w miejscu interwencję w październiku 2016 roku. Uzyskaliśmy
informację , że sprawa w/w pseudohodowli jest w toku, pod nadzorem
prokuratora a członkowie fundacji na bieżąco pilotują sprawę. Zaproponowaliśmy
pomoc fundacji w razie potrzeby kolejnej natychmiastowej interwencji.

•

Czerwiec -zamieszczenie informację na profilu stowarzyszenia dotyczącą chorych
szczeniaków uratowanych ze schroniska w Radysach. Szczeniaki były pod opieką
Fundacji Adopcje Malamutów.

•

Sierpień – zamieszczenie informacji nt pilnej potrzeby znalezienia dawcy krwi dla
chorego psa w Sosnowcu.

•

Październik – udostępnienie na profilu stowarzyszenia akcji olx „Nakarm psa z
OLX.pl” dotycząca pomocy dla wybranych schronisk. Promowaliśmy Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej z którym współpracujemy.

6. Współpraca z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego
zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z opieką nad zwierzętami.
•

Luty – udział w szkoleniu dla członków i wolontariuszy organizacji prozwierzęcych
nt: „Podstawy prawne interwencji w myśl obowiązujących przepisów prawa.
Podstawy psychologii oraz sposobów omijania konfliktów podczas interwencji”,
organizator – Fundacja Cane Corso Rescue Poland, szkoleniowiec – Joanna i Leszek
Kois.

•

Czerwiec – udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Sosnowcu.

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.
•

Styczeń – zamieszczenie na profilu cyklu ADOPCJE STARSZYCH PSÓW
zachęcającego do adopcji psich staruszków.

•

Styczeń- zamieszczenie na profilu informacji nt mrozów i ochrony psów przed
nimi.

•

Luty – zamieszczenie na profilu informacji nt. czarnych psów. Post miał na celu
ukazanie stereotypów związanych z czarnym psem i problemu jaki istnieje przy
próbie znalezienia domu takim psom. Informacje miały zachęcać również do
poznawania czarnych psów, pozbycia się uprzedzeń i dania szansy adopcyjnej tym
psiakom, które nie raz z powodu stereotypów całe życie spędzają w schronisku.

•

Marzec – zamieszczenie informacji nt sprzątania po psach.

•

Marzec – zamieszczenie na profilu informacji dotyczącej sterylizacji i kastracji. Post
miał na celu zachęcenie do wykonania zabiegu i promocję tanich zabiegów w
marcu - miesiącu sterylizacji.

•

Marzec – zamieszczenie postu dotyczącego zabezpieczenia psa przed kleszczami.

•

Marzec – zamieszczenie postu dotyczącego zagrożeń wynikających z wypalania
traw, uświadomienie , że działania takie są łamaniem prawa.

•

Marzec – zamieszczenie postu dotyczącego ochrony jeży. Jeże obudziły się już po
zimie i coraz częściej można je spotkać na wieczornych spacerach z psami.
Opiekunowie powinni zwrócić uwagę na to, by jeże jako gatunek objęty ochroną
prawną w Polsce , nie ucierpiały w kontaktach z psami.

•

Maj – zamieszczenie na profilu informacji dotyczącej niebezpieczeństwa
związanego z zostawianiem psów w samochodach w upalne dni oraz zasady
właściwego zachowania jeśli ktoś zauważy uwięzionego psa w rozgrzanym
samochodzie.

•

Czerwiec – cykl PSIE WAKACJE -dotyczący problemu porzucania psów przed
wakacjami i promujący wakacje z psem.

•

Czerwiec – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia informacji dotyczącej
konieczności nawadniania psów w upalne dni.

•

Czerwiec – zamieszczenie na profilu stowarzyszenia informacji dotyczącej
konieczności zabezpieczenia psich łap przed oparzeniami od gorącego asfaltu czy
skał.

•

Lipiec -zamieściliśmy na profilu ostrzeżenie przed żmijami z uwagi na liczne
sygnały od osób prywatnych.

•

Lipiec – zamieszczenie na profilu cyklu POCZTÓWKA Z WAKACJI zachęcającego do
pochwalenia się zdjęciami z wakacji z psem.

•

Lipiec – przypomnienie serii LETNIE ABC – dotyczącego upałów , zabezpieczenia
psów i odpowiednim zachowaniu się opiekunów w trakcie wysokich temperatur.

•

Grudzień – zamieszczenie na profilu informacji nt „niechcianych prezentów” jako
apel , by nie nabywać zwierząt pod wpływem emocji jako prezenty.

•

Grudzień – zamieszczenie na profilu postu dotyczącego problemu eutanazji i
porzucania zwierząt przed świętami.

•

Grudzień – zamieszczenie informacji dotyczącej przygotowania psa do Sylwestra.

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

Marzec – udział w dogtrekkingu „Zwierzęta dla Ludzi. Zaprzęg Życia. Dla Mirka
Piecko” w Jaworznie , organizator -Człowiek i Pies i Stowarzyszenie Miłośników
Psów Zaprzęgowych TRAVOIS.

•

Marzec – udział w „Drugim Niebieskim Dogtrekkingu” w Reczkowe, organizatorWild Dogs Team i Stowarzyszenie Simitu.

•

Wrzesień – udział w Pikniku na Czterech Łapach w Toruniu.

•

Listopad – wyjazd członków stowarzyszenia w Beskidy. W wycieczce brał udział
pies ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rudzie Śląskiej- Nero

10. Prowadzenie aukcji internetowych na cele statutowe.
•

W roku 2017 wielokrotnie udostępnialiśmy informacje dotyczące FANIMANI i
możliwości wsparcia stowarzyszenia przy okazji zakupów.

•

W roku 2017 przeprowadziliśmy 3 zbiórki publiczne: 12.03.2017 w Sosnowcu,
11.06.2017 w Sosnowcu i 01.12.2017 w Łodzi.

W roku 2017 rozpoczęliśmy współpracę z Safe Animal. Zaczipowaliśmy 6 psów.

30.04.2017 w Sosnowcu odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Psów Północy OKIEM WILKA.
W roku 2017 trzech członków stowarzyszenia zostało wykreślonych z listy, jeden został
wpisany.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie na Rzecz Psów Północy OKIEM WILKA uzyskało
przychód: 12198,21zł
W okresie sprawozdawczym fundacja poniosła koszty: 9250,85zł

Zysk z działalności statutowej :2947,36zł

Koszty ogólnego zarządu: 1805,70zł
Zysk z działalności operacyjnej: 1141,66zł
Przychody finansowe: 28,62zł

Wynik finansowy Stowarzyszenia: 1170,28zł

