Wojszczyce, 2012-07-30

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI
WZAJEMNIE POMOCNI
ZA ROK 2011

I.
Fundacja Wzajemnie Pomocni z siedzibą w Wojszczycach, gmina Zakroczym (05-180
Pomiechówek, Wojszczyce 6).
Adres do korespondencji 05-180 Pomiechówek, Błędowo 14a
Poczta elektroniczna: kontakt@wzajemniepomocni.pl, iszmurlo@yahoo.com
Data wpisu do KRS : 04-10-2011 nr KRS 0000149863
REGON 145878262
Izabella Szmurło – Prezes
Agnieszka Peresada – wice Prezes
Celami Fundacji są:
1. Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie zapewnienia ochrony zwierząt i
środowiska naturalnego.
2. Działania na rzecz humanitarnego stosunku do zwierząt i ich właściwego
wykorzystania w służbie człowieka, w szczególności w sporcie psich zaprzęgów,
sporcie jeździeckim i wszelkich innych sportach z udziałem zwierząt, dogoterapii,
hipoterapii i jako pomocników osób niepełnosprawnych, jak i w ratownictwie oraz
promocja i organizacja wolontariatu.
3. Edukacja dorosłych, dzieci i młodzieży, działania resocjalizacyjne i przeciwdziałanie
patologiom społecznym.

II.
Cele określone Fundacja realizuje poprzez:
1. Wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym,
chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka oraz
podejmowanie działań na rzecz leczenia, rehabilitacji i reintrodukcji do środowiska
zwierząt dzikich (chorych, rannych lub osieroconych).
2. Współpracę z Policją oraz Strażą Miejską i innymi instytucjami w zakresie
koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt.
3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4. Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu
prowadzenia akcji promocyjnych, edukacyjnych, organizacja akcji charytatywnych.
5. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej,
wydawniczej, promocyjnej, reklamowej.
6. Prowadzenie i wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt.
7. Prowadzenie zajęć z zakresu hipoterapii, dogoterapii i zajęć resocjalizacyjnych z
udziałem zwierząt.
8. Szkolenie zwierząt z wykorzystaniem naturalnych metod behawioralnych.
9. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych.
10. Promocję i reklamę firm i instytucji wspierających ochronę środowiska i zwierząt.
11. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki
ochrony środowiska i zwierząt.
Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować współpracę z
krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz instytucjami publicznymi
prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji. Współpraca ta może mieć w
szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego
finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych
źródeł. Przystąpienie Fundacji do spółki i innych podmiotów prawnych wymaga zgody
Fundatora.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
lub Prezes Zarządu działający samodzielnie
W roku 2011 Fundacja Wzajemnie Pomocni rozpoczęła działalność w miesiącu listopadzie.
Podejmowano działania mające na celu ustalenie potrzeb oraz opracowanie planu działania na
rok 2012.
III.
Fundacja Wzajemnie Pomocni nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV.
W 2011 roku zarządu fundacji nie podejmował uchwał.

V.
W 2011 Fundacja nie miała żadnych przychodów.

VI.
W 2011 Fundacja nie miała żadnych kosztów.

VII.
W 2011 Fundacja nie zatrudniała żadnych osób, nie wypłacała wynagrodzeń, nie wypłacała
wynagrodzeń zarządowi, nie zawierała umów zlecenia, nie udzielała pożyczek, nie lokowała
środków finansowych na rachunkach bankowych, nie nabywała akcji, nie nabywała
nieruchomości, ani innych środków trwałych.
Fundacja była objęta obowiązkiem sprawozdawczym GUS.

VIII.
W 2011 roku Fundacja nie była kontrolowana.

