SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Fundacji Izy Milińskiej „Kocia Mama” za rok 2017

1. DANE DOTYCZĄCE FUDACJI
Nazwa fundacji: Fundacja Izy Milińskiej „Kocia Mama”
Adres i adres korespondencyjny; 93 – 379 Łódź, ul. Pryncypalna 56
E-mail: kociamama@kociamama.pl
Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego: 0000298342.
Wpis do rejestru nastąpił w dniu 22.04.2009r.
REGON: 100478520.

Zarząd Fundacji stanowią:
 Marta Kubarska – Prezes Zarządu Fundacji
 Renata Górska-Majchrzak – Wiceprezes Zarządu Fundacji
 Aneta Kałużna – Członek Zarządu Fundacji
 Paulina Szymańska – Skarbniczka

Organem nadzoru Fundacji jest Rada nadzorcza w następującym składzie:
 Emilia Pilaszek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 Izabela Olejnik – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 Izabela Górska – Członek Rady Nadzorczej
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PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy kotom, w szczególności
kotom bezdomnym orz szerzenie wiedzy wśród społeczeństwa, uczenie
szacunku i kultury wobec zwierząt, w szczególności kotów.
Fundacji Milińskiej „Kocia Mama” realizuje cele wielokierunkowe działania,
takie jak;
 Leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących,
 Pomoc w znajdowaniu kotom opiekunów, karmicieli, a także miejsc,
w których koty będą miały schronienie,
 Adopcja małych kociąt, pomoc w ich leczeniu, oswajaniu i zabiegach
medycznych,
 Organizowanie prelekcji w szkołach i przedszkolach oraz innych
placówkach kulturalno-oświatowych,
 Udzielanie pomocy osobom zajmującym się opieką nad wolno żyjącymi
kotami,
 Wyłapywanie i udzielanie pomocy w wyłapywaniu wolno żyjących
kotów celem ich sterylizacji i leczenia
 Współpraca z innymi organizacjami działającymi w zakresie celów
Fundacji,
 Organizowanie i przeprowadzanie publicznych zbiórek pieniężnych
z przeznaczeniem na opiekę i pomoc dla kotów,
 Organizowanie

imprez

kulturalno-rozrywkowych

połączonych

z prowadzeniem kiermaszów w celu uzyskania środków finansowych
na działalność statutową.

2

2. DZIAŁALNOŚĆ SATATUTOWA W ROKU 2017 – ZASADY,
FORMY, ZAKRES I REALIZACJA
Nadrzędnym celem Fundacji Izy Milińskiej „Kocia Mama” jest udzielanie
pomocy bezdomnym kotom.
Duża ilość naszych interwencji łączy się z dużym obszarem, na którym
działamy. Obejmuje poza Łodzią i Szadkiem, liczne, miejscowości naszego
województwa, w których podobne organizacje nie działają, np. Rzgów,
Uniejów, Konstantynów, Tuszyn, Zofiówka, Justynów.
Przeprowadzono kilkadziesiąt interwencji, każda to kilka uratowanych kocich
istnień i wiele emocji. W celu realizacji zadań braliśmy udział w programach
samorządowych (sterylizacja bezdomnych kotów) oraz na własną rękę
szukaliśmy sponsorów, dzięki którym możemy zapewnić naszym podopiecznym
niezbędne do godnego bytowania artykuły w postaci karmy, leków i żwirku.

Zwierzęta trafiały do nas różnymi drogami. Bezdomne koty znajdowali
i zgłaszali do Fundacji karmiciele, dzwonili przypadkowi przechodnie.
Kociaki były nam, bądź lecznicom weterynaryjnym podrzucane pod drzwi
w pudełkach, torbach i koszykach. Czasem ktoś kota/koty dowiózł
pod wskazany adres lecznicy lub domu tymczasowego, częściej były to tylko
telefoniczne zawiadomienia, a konieczność odłowienia kota spoczywała
na wolontariuszce Fundacji. Każdy kot trafiający do nas był najpierw badany
przez lekarza weterynarii, odrobaczony, odpchlony i na miejscu zakładana
mu była książeczka zdrowia. Wszystkie koty powyżej 6 miesiąca były
kastrowane lub sterylizowane. Jeżeli kot wymagał opieki medycznej była
mu ona udzielana. Zazwyczaj były to operacje ratujące życie i zdrowie kota.
Koty te często były po wypadkach samochodowych, doświadczone znęcaniem
się lub zaniedbane przez obojętnych ludzi.
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W związku z tym Fundacja finansowała kilka operacji polegających
na składaniu połamanych kości, leczenie i rehabilitacje kotów po urazach
kręgosłupa oraz trudne i intensywne leczenie kotów w stanach zagrożenia życia
spowodowanym wyniszczeniem lub ciężką infekcją.

Wyleczone koty były socjalizowane, leczone i oddawane do adopcji.
Wysterylizowane dorosłe koty z reguły wracały do miejsca dotychczasowego
bytowania, a te oswojone także trafiały do adopcji. W sezonie letnim
w fundacyjnych domach tymczasowych u wolontariuszy stale bytowało
kilkadziesiąt kociąt w trakcie leczenia, drugie tyle pod opieką weterynaryjną
w lecznicach, a kolejne kilkadziesiąt czekało na przyjęcie do Fundacji, jednak
już znajdując się pod opieką weterynaryjną.

Każdy kto chciał zaadoptować fundacyjnego kota musiał najpierw wypełnić
ankietę adopcyjną umieszczoną na naszej stronie internetowej, a następnie
podpisać umowę adopcyjną.
Specjalizujemy się też w wyłapywaniu i pomaganiu w wyłapywaniu kotów
dzikich, bezdomnych w celu przeprowadzenia leczenia i zabiegów. Służą nam
do tego klatki – kennelowe służące do przetrzymywania kotów po zabiegach.
Mamy kennele, transportery, koszyki dla kociąt, kuwety, lampy bakteriobójcze i
inkubator.

Poprzedni rok był pod względem interwencyjnym spokojny, komunikacja
między łapiącymi koty a Fundacją przebiegała harmonijnie. Zaopatrzenie
w odpowiednie narzędzia i dostateczną ich liczbę pozwala na rytmiczną pracę.
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W sprawie odławiania dzikich kotów mamy wypracowane dobre zasady
i korzystając z nich i sprzęty, osiągamy dobre efekty.

Fundacja „Kocia Mama” pośredniczy w relacjach pomiędzy opiekunami kotów
bezdomnych, często ludźmi starszymi, a gminami w zakresie programu opieki
nad zwierzętami wolno żyjącymi. Umożliwiamy łapanie kotów na zabiegi
sterylizacji wypożyczając nieodpłatnie sprzęt, pomagamy w załatwieniu
formalności, wyjaśniamy niejasności, pomagamy w uzyskaniu statusu
karmiciela w celu skorzystania przez opiekuna z karmy w ramach programu
dokarmiania kotów zimą.

Na szczęście na tym polu z radością obserwujemy efekty wieloletniej, ciężkiej
pracy i edukacji. Dobra i stała współpraca z karmicielami kotów jest
coraz istotniejszą stroną działania Fundacji w opiece nad zwierzętami
wolnobytującymi.
Często interwencji wymagają takie koty, które straciły opiekuna, opiekun
ten

ciężko

zachorował,

zmarł

bądź

ma

trudną

sytuację

finansową.

Dotyczy to m.in. osób, które w niekontrolowany sposób przygarniają dużą ilość
kotów, a w konsekwencji nie potrafią poradzić sobie finansowo i organizacyjnie.
Nie zabezpieczają kotów przed reprodukcją oraz nie panują nad ich liczbą.
Tutaj pojawia się kolejna misja Fundacji – uświadamianie, że sterylizacja
to nie okaleczanie kotów, ale dbanie o ich zdrowie i ograniczenie populacji.
W takich sytuacjach pomagaliśmy w wyłapywaniu kotów ustalając kolejność
łapanie na zabiegi, leczenie i do adopcji.
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Kolejne interwencje dotyczyły kotów bezpańskich, które zostały bez opieki.
Są to losowe sytuacje, np. zamknięcie zakładu pracy, gdzie koty bytowały
czy decyzja nowego właściciela budynku o kategorycznym zakazie dokarmiania
kotów. Są to trudne interwencje, gdyż muszą być wykonane szybko, aby kotom
nie stała się krzywda. Zwierzętom trzeba zapewnić leczenie, domy tymczasowe
oraz nowe miejsce zamieszkania. W tym celu Fundacja aktywnie poszukuje
bezpiecznych miejsc w całej Polsce, w których następnie takie koty
są wypuszczane, pozostając jednocześnie pod obserwacją opiekunów oraz
zapewnionymi przez Fundację opieką weterynaryjną oraz karmą.
Interwencje dotyczące kotów działkowych, podwórkowych czy piwnicznych
stanowią największą liczbę wśród interwencji. Ponieważ sterylizacje i kastracje
przebiegają dwutorowo: finansuje je Fundacja, częściowo refundujemy
i korzystamy z programu Urzędu Miasta, zrezygnowałyśmy z ich podliczania.
Najważniejsze jest to, że posiadamy środki by zabezpieczyć wszystkie koty
powyżej 6 miesiąca, które opuszczają nasze DT.

Tradycyjnie prowadzimy kilka statystyk:
W 2017 roku oddaliśmy do adopcji 191 kotów w różnym wieku, 7 psów
oraz 1 fretkę.
Pomogłyśmy 28 kotom zgłoszonym przez osoby współpracujące z Fundacją
„Kocia Mama”.
7 kotów z trudnych adopcji znalazło nowe domy, w tym jedna kotka
białaczkowa. Umarło 28 kociaków (część z nich to ofiary robaczycy,
ale zdecydowana większość z nich odeszła niestety w wyniku ludzkiej głupoty,
zabrane zbyt wcześnie od matek lub wyrzucone z domu tuż po porodzie).
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Ich śmierć jest hańbą dla ich oprawców i tragicznym przeżyciem dla każdej
wolontariuszki walczącej o ich życie.

Działalność oświatowa
Oprócz pomocy bezdomnym kotom jednym z najistotniejszych celów działania
Fundacji jest także edukacja dzieci i młodzieży, w celu uwrażliwienia ich na los
zwierząt. Zarówno domowych jak i bezdomnych.
Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez wolontariuszki w szkołach
i przedszkolach. Treść zajęć i wszelkich programów edukacyjnych została
opracowana przez pedagogów.
Rok ubiegły zapisał się jako ten, w którym aktywność edukacyjna przyniosła
rewelacyjne efekty pod względem ilościowym i jakościowym.
Zespoły edukacyjne FKM odwiedziły:
A. W Łodzi:
- 5 szkół podstawowych i 11 przedszkoli, gdzie przeprowadzono zajęcia
w 86 grupach dzieci, młodzieży oraz dorosłych – w sumie 1797 osób.
Na edukację w łódzkich placówkach poświęciłyśmy 42 godziny
zegarowe.
Rozpoczęłyśmy współpracę z:
- Przedszkolem specjalnym „Milowe Ludki”, w którym spotkanie było
piękną lekcją dla samych edukujących.
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-

Łódzkim

Towarzystwem

Alzheimerowskim

–

spotkania

z podopiecznymi wpisały się na stałe w kalendarzu zajęć.
- Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych – prelekcja
w ramach Akademii Seniora.
B. Cztery podłódzkie placówki:

- Szkołę Podstawową nr 4 w Ozorkowie – zajęcia edukacyjne
w 7 klasach dla około 150 dzieci.
- Miejskie przedszkole nr 8 w Zgierzu – zajęcia edukacyjne w 3 grupach
dla około 70 dzieci.
- Szkołę Podstawową nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim - zajęcia
w 4 klasach dla około 70 dzieci.
- Szkołę Podstawową w Ksawerowie – 45 minutowe spotkanie
dla kolejnego rocznika (19 dzieci), którego wychowawstwo objęła Pani
Agnieszka, która od lat organizuje zbiórkę karmy na rzecz podopiecznych
Fundacji, koci edukatorzy zawsze chętnie pracują dla tej społeczności.

Podsumowując, w 2017 roku wolontariuszki FKM spędzały około 49 godzin
zegarowych na zajęciach edukacyjnych.
Na lekcjach dzieci poprzez zabawę dowiadują się jak postępować z kotami,
jak o nie dbać i realizować ich potrzeby, jakie obowiązki niesie za sobą
posiadanie zwierzęcia, starsze zapoznają się ze sposobem pracy Fundacji,
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a dla tych najmłodszych to często pierwsza okazja kontaktu z kotem, a nawet
w ogóle ze zwierzątkiem domowym. Lekcje dzięki dostosowaniu ich do wieku
odbiorców są zawsze ciekawe i potrzebne.
Świetny kontakt wolontariuszek z młodymi ludźmi sprawił, że niektóre
placówki

kilkakrotnie

zwracały

się

o

przeprowadzenie

zajęć.

Zajęcia zostały przeprowadzone w 101 grupach, łącznie dla około 2106 dzieci,
młodzieży i dorosłych w różnym wieku.
Przy

okazji

spotkań

zazwyczaj

organizowana

była

zbiórka

karmy

dla podopiecznych Fundacji.

Wydarzenia

kulturalne

i

współpraca

z

innymi

organizacjami.

Rok 2017 obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych, na które Fundacja była
zapraszana, w których brała udział oraz które organizowała.
Fundacja uczestniczyła w Festiwalu 1 % dla łódzkiego, propagując wśród
łodzian swoją działalność.
Na

przełomie

stycznia

i

lutego

został

zorganizowany

plebiscyt

na KotoMana Roku.
W lutym na Politechnice Łódzkiej zorganizowaliśmy 9 urodziny F.K.M.
Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości z panem Prezesem NIK-u
Krzysztofem Kwiatkowskim na czele a przede wszystkim osoby pracujące
na rzecz Fundacji oraz jej sympatyków. W programie niezwykle udanej imprezy
był koncert, wybór KotoMana Roku i kiermasz. Tradycyjnie Fundacja „Kocia
Mama” uczestniczyła w urodzinach zaprzyjaźnionego Regionalnego Centrum
Wolontariatu „CENTERKO”.
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Na zaproszenie dyrekcji Łódzkiego ZOO, Fundacja uczestniczyła w spotkaniu z
miłośnikami kotów i sympatykami ZOO.
W celu realizacji zadania statutowego jakim jest gromadzenie funduszy,
zorganizowaliśmy

wiele

kiermaszów,

między

innymi

w

Bibliotekach

Politechniki Łódzkiej, w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym oraz na Targach
Zoologicznych w Hali Expo.
Działalność Fundacji opiera się na pracy wolontariuszy i dlatego braliśmy udział
w kilku wydarzeniach związanych z wolontariatem. Jednym z nich było Gala
Wolontariatu 2017.
Fundacja „Kocia Mama” współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi
patronując Przegląd Piosenki o Łodzi.
Działamy tam, gdzie inni nawet nie próbują, pokazując, że warto pomagać.
Satysfakcja jednak z trudnych interwencji jest ogromna i rekompensuje nam
czas i ogromne emocje towarzyszące długim i trudnym operacjom i kociej
rehabilitacji. Od tego jednak jesteśmy, a dzięki wsparciu naszych sympatyków
i darczyńców zrobić coraz więcej.

3. Fundacja „Kocia Mama” prowadzi działalność gospodarczą.
4. Do sprawozdania zostają dołączone odpisy następujących uchwał
Zarządu Fundacji:

Uchwała o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok
2017.
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5. Fundacja uzyskała przychody o łącznej wysokości w tym:
 z darowizn – 34 521,87
 ze zbiórek publicznych – 13 379 zł
 z 1% podatku – 76 711,36 zł
 z tytułu przychodów finansowych – 941,80 zł

6. Fundacja poniosła koszty:
 na realizację celów statutowych – 76 711,36
 na administrację (opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne) –
7873,52
 koszty działalności gospodarczej – 13784
 pozostałe koszty – 32 859,24

7. Fundacja „Kocia Mama” nie zatrudnia pracowników na umowę
o pracę.
Umowy zlecenia nie występowały.
Fundacja „Kocia Mama” nie udziela pożyczek pieniężnych.

Na

dzień

31-12-2017r.

Fundacja

posiada

ulokowane

środki

na rachunkach prowadzonych w bankach w kwocie:
135 967,36
Fundacja nie nabywała ani nie posiada obligacji ani akcji.
Fundacja nie nabywała i nie jest właścicielem żadnej nieruchomości.
W roku 2017 nie nabyła żadnych środków trwałych.
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Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji jest we właściwych
sprawozdaniach

finansowych

sporządzonych

dla

celów

statystycznych.

8. Zlecanie działalności przez podmioty państwowe lub samorządowe
nie miało miejsca.
9. W

okresie

sprawozdawczym

nie przeprowadzono kontroli.

12

w

Fundacji

„Kocia

Mama”

