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Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zwierząt poprzez wykonywanie
zadań w zakresie:
1. przeciwdziałania wszelkim formom okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, w
tym nieprawidłowościom w hodowli zwierząt i czerpaniu zysków kosztem ich zdrowia
2. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką
3. bezpośredniej pomocy zwierzętom w potrzebie, w szczególności psom rasy mops
4. prowadzenia portalu internetowego wspierająego poszukiwanie nowych domów
zwierzętom w potrzebie, w szczególności psom rasy mops
5. kształtowania w społeczeństwie świadomości obowiązku przestrzegania prawa w
zakresie ochrony praw zwierząt
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. podejmowanie działań w przypadkach znęcania się nad zwierzętami oraz w stosunku do porzuconych i bezdomnych zwierząt, w szczególności psów rasy mops, w
tym:
1.1 zapewnienie im pomocy, schronienia, wyżywienia i opieki weterynaryjnej
1.2 współpracę z właściwymi instytucjami i organami w celu ujawniania i
ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom zwierząt
1.3 prowadzenie procesu adopcyjnego zwierząt, w szczególności psów rasy
mops: wyszukiwanie i weryfikację zwierząt do adopcji, weryfikację potencjalnych domów dla zwierząt objętych procesem adopcyjnym oraz monitorowanie ich dalszych losów
2. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności
zwierząt, w szczególności psów rasy mops, w tym:
2.1 dotyczących regulacji populacji zwierząt domowych - poprzez przeciwdziałanie niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt domowych oraz
wdrażanie i szeroko pojętą promocję sterylizacji i kastracji zwierząt
2.2 wdrażanie i promowanie prawidłowego znakowania zwierząt mikochipami

2.3 wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc
zwierzętom
2.4 prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt
3. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i informacyjnym, w tym:
3.1 organizowanie i finansowanie akcji edukacyjnych, szkoleń i spotkań dla
różnych grup zawodowych i społecznych dotyczących ochrony praw zwierząt oraz ich humanitarnego traktowania
3.2 organizowanie i finansowanie konferencji poświęconych humanitarnemu
traktowaniu zwierząt.
3.3 współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobistościami życia publicznego, organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi w celu propagowania humanitarnego traktowania zwierząt
3.4 rekrutację i szkolenie wolontariuszy w zakresie objętym działaniem Stowarzyszenia
3.5 szeroko pojętą działalność propagandową i informacyjną w zakresie
określonym celami Stowarzyszenia
3.6 organizowanie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w kraju i za granicą
3.7 podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz ochrony praw zwierząt
w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

REALIZACJA CELÓW - PODJĘTE DZIAŁANIA

1. Informacje ogólne

W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało swoje cele, podejmując działania zgodnie z założeniami statutowymi. Stowarzyszenie zapewniało
pomoc, schronienie i leczenie porzuconym i bezdomnym zwierzętom oraz prowadzi-

ło w stosunku do nich procesy adopcyjne. Znajdujące się pod opieką Stowarzyszenia
psy były poddawane zabiegowi kastracji/sterylizacji oraz oznaczane mikroczipami.
Stowarzyszenie angażowało się w inicjatywy edukacyjne i informacyjne.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia utrzymana została baza
domów tymczasowych, w których nasi podopieczni mają szansę na socjalizację z
człowiekiem oraz, w wielu przypadkach, z innymi zwierzętami, poznają czym jest
życie w kochającym domu, uczą się funkcjonowania w stadzie zwierzęco-ludzkim i
zwiększają tym samym swoje szanse na znalezienie domu stałego. Baza domów tymczasowych jest stale rozwijana, dzięki coraz szerszemu dotarciu do grup docelowych,
m.in. poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook oraz stronę internetową,
a także dzięki osobistym staraniom członków Stowarzyszenia. Mimo intensywnych
działań opisanych powyżej, ilość dostępnych domów tymczasowych, w niektórych
okresach nie była satysfakcjonująca. Zaplecze domów tymczasowych pozwalało znaleźć domy dla nowych psów, lecz nie gwarantowało odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa.
Strona internetowa Stowarzyszenia działa pod adresem www.mopsywpotrzebie.pl.
Znajdują się na niej bieżące informacje o działaniach Stowarzyszenia, zasadach adopcji, możliwości pomocy naszym podopiecznym, specyfice rasy mops. Można z niej
pobrać formularze ankiety przedadopcyjnej oraz dla kandydatów na dom tymczasowy. Na bieżąco umieszczane są także informacje na temat mopsów szukających domów stałych oraz informacje o podopiecznych Stowarzyszenia, dla których znaleziono dom.

1. Informacje ogólne
1. Liczba psów objętych pomocą w roku 2018
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie otoczyło opieką, zapewniając pomoc,
schronienie oraz leczenie 38 nowym podopiecznym, w tym 31 mopsom, 5 buldogom
francuskim, 2 buldogom angielskim.

Zawarto 36 umów adopcyjnych, z czego 5 dotyczyło psów, które trafiły pod opiekę
Stowarzyszenia w latach poprzednich, ale podpisanie umowy nie było wcześniej
możliwe, 2 umowy dotyczyły ponownej adopcji po rozwiązaniu wcześniej zawartych
umów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., 34 podopiecznych, znalazło domy stałe
(podpisane zostały umowy adopcyjne), rozwiązano 2 zawarte wcześniej umowy adopcyjne i znaleziono ponownie domy stałe dla 2 psów, 9 psów (7 mopsów, 2 buldogi
francuskie) pozostawało nadal w domach tymczasowych, przy czym należy zaznaczyć, że dla większości, domy tymczasowe pozostaną domami stałymi, po dopełnieniu obowiązku kastracji/sterylizacji. Nie było to wcześniej możliwe z uwagi na młody wiek, zbyt krótki czas od cieczki, nie pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie
zabiegu, lub inne przeciwwskazania zdrowotne.
Nadany w roku 2017 status rezydenta utrzymano w stosunku od dwóch psów: Elfinki
(do marca 2018) oraz Tuptusia. Sa to psy specjalnej troski, dla których nie udało się
znaleźć domów stałych i które pozostają pod dożywotnią opieką Stowarzyszenia.

2. Kastracja i sterylizacja

W 2018 roku wysterylizowanych zostało 21 suczek i wykastrowanych 7 samców.
Wszystkie zabiegi wykonywane były w gabinetach lekarzy weterynarii, którzy posiadają doświadczenie w pracy z rasami brachycefalicznymi.
3. Oznakowanie mikrochipami, szczepienia
W roku 2018 kontynuowaliśmy współpracę z Międzynarodową bazą Danych SAFE
ANIMAL, dzięki czemu Stowarzyszenie, wykorzystując transpondery zakupione za
pośrednictwem SAFE ANIMAL, samodzielnie i bezpłatnie rejestruje zachipowane
zwierzęta w Bazie Danych.

W okresie sprawozdawczym oznaczone mikrochipami i zarejestrowane w bazie
SAFE-ANIMAL zostały 34 psy, w tym 1 pies nie będący podopiecznym Stowarzyszenia, a którego właściciele zgłosili się do nas w wyniku przeprowadzonych
akcji edukacyjnych.
Wszystkie zwierzęta trafiające pod opiekę Stowarzyszenia były szczepione przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, chyba że ze względów medycznych,
wykonanie szczepień możliwe było dopiero w domach stałych.
Wszystkie psy zostały również objęte profilaktyką przeciwkleszczową.

4. Leczenie - w tym specjalistyczne

Wszystkie psy znajdujące się pod opieką Stowarzyszenia zostały objęte podstawową diagnostyką weterynaryjną, w tym badaniami krwi i badaniami w kierunku
chorób serca – w odniesieniu do sterylizowanych i kastrowanych zwierząt. W kilku przypadkach konieczna była diagnostyka specjalistyczna - rtg, ultrasonografia,
tomografia.

Najpoważniejsze przypadki to:
• Elfinka - długotrwałe leczenie stanu zapalnego układu moczowego;
• Prada - długotrwałe leczenie okulistyczne (wrzód rogówki), tomografia, rtg i usg
w klinice uniwersyteckiej w Lublinie w celu zdiagnozowania ewentualnego
wodogłowia i innych zmian neurologicznych oraz zmian w układzie kostnym.
5. Działania edukacyjne i informacyjne
W 2018 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania edukacyjne i informacyjne:
a) 19 maja 2018 przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w III edycji Warszawskiego Dnia Zwierząt, zorganizowanego przez Schronisko na Paluchu. Jest to
impreza, która ma na celu promocję adopcji bezdomnych zwierząt.
b) 15 września członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w 4. Pikniku Rodzinym
+ 4 Łapy, który odbył się w Katowicach. Nasze stanowisko było chętnie odwiedzane, a jego opiekunowie, członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze propagowali wśród odwiedzających ideę adopcji oraz sterylizacji jako jednej z metod zapobiegania bezdomności zwierząt.
c) w całym okresie sprawozdawczym przygotowywane były i rozpowszechniane,
m.in. za pośrednictwem portali społecznościowych oraz strony www informacje o
rasie, procesie adopcyjnym, sterylizacji, znakowaniu zwierząt mikrochipami i
sposobach dbania o zdrowie zwierząt.

6. Członkowie Stowarzyszenia, rekrutacja wolontariuszy
W 2018 roku wpłynęły rezygnacje od 12 członków Stowarzyszenia. Z uwagi na
nieusprawiedliwione zaleganie z wpłatą składek członkowskich przez okres dłu-

ższy niż 2 miesiące Zarząd wykluczył 2 członków Stowarzyszenia. Ze względu na
działanie na szkodę Stowarzyszenia Zarząd wykluczył 1 członka.
W okresie sprawozdawczym do Zarządu wpłynęły wnioski o pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu 5 osób:
- w stosunku do 1 osoby Zarząd przyjął uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia
- W stosunku do 1 osoby Zarząd odrzucił wniosek jako bezzasadny
- W stosunku do 2 osób wnioski nie zostały rozpatrzone, gdyż osoby te wcześniej
złożyły rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu
- W stosunku do 1 osoby zastosowano karę, polegającą na pozbawieniu biernego
prawa wyborczego (z zachowaniem prawa czynnego) na okres jednej kadencji.
Deklarację złożyły i zostały przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia 2 osoby. Na
dzień 31 grudnia 2018 r. Liczba członków Stowarzyszenia wynosiła 33 osoby, co stanowi spadek o 13 w porównaniu ze stanem koniec roku roku 2017. Nie ulega wątpliwości, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy, były konflikt personalny, który
zaowocował między innymi koniecznością zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Walnego oraz zmianą władz Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W okresie sprawozdawczym baza wolontariuszy prowadzących domy tymczasowe
znacząco się zmniejszyła. Niedobór sprawdzonych i kompetentnych domów tymczasowych jest jednym z największych problemów w działalności Stowarzyszenia.

Oprócz członków, działania Stowarzyszenia wspiera także grupa wolontariuszy.
Kilkanaście osób nie będących członkami Stowarzyszenia regularnie wspierało
organizowane przez nas imprezy promujące działalność Stowarzyszenia.

7. Działania promujące działalność Stowarzyszenia
7.1 Stowarzyszenie przygotowało kalendarz na rok 2018, w którym umieszczone
zostały zdjęcia podopiecznych z 2017 roku. Zdjęcia wykonane zostały nieodpłatnie w przez profesjonalnych fotografów. Kalendarz został wykonany w dwóch
formach - trójdzielnej i 12-miesięcznej. Cieszył się dużym zainteresowaniem. Kalendarz 12-miesięczny został wyprzedany w całości. W przypadku kalendarza
trójdzielnego, sprzedano większość nakładu, która nie tylko zwróciła koszty druku, ale także zapewniła zysk.

7.2 Popularną i bardzo dobrze odbieraną formą promocji działalności Stowarzyszenia jest organizowanie cyklicznych spotkań właścicieli i miłośników mopsów
oraz innych psów. W okresie sprawozdawczym odbyło się 26 takich spotkań:
- 11 lutego 2018 - w Łodzi, odbyły się pierwsze mopsio-buldożkowe Walen-

tynki, zorganizowane wspólnie z Załogą Buldoga
- 11 lutego 2018, w Warszawie odbyły się Mopsie Walentynki
- 11 lutego 2018, w Poznaniu odbyły się Mopsie Walentynki
- 11 lutego 2018, w Trójmieście, w klubie „Medyk” odbyły się Mopsie Walentynki
- 8 marca 2018, w Lasku Marcelińskim w Poznaniu, odbyło się Mopsie Powitanie Wiosny
- 17 marca 2018 w Zielonej Górze odbyło się Mopsie Powitanie Wiosny
- 28 marca 2018, w Parku „Zdrowie” w Łodzi odbyło się Mopsie Powitanie
Wiosny
- 8 kwietnia 2018, w Parku przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, odbyło się
Mopsie Powitanie Wiosny
- 8 kwietnia 2018, w Parku Praskim, w Warszawie, odbyło się Mopsie Powitanie Wiosny, współorganizowane z Fundacją Plaskaty Azyl
- 27 maja 2018 - „Dzień Mopsa” w Jeleniej Górze, zorganizowany razem z
Plaskatą ekipą.
- 27 maja 2018 Mopsie Śniadanie na trawie z okazji Światowego Dnia Mopsa, zorganizowane w Warszawie, w restauracji Biała
- 27 maja 2018 Piknik z okazji Światowego Dnia Mopsa, zorganizowany w
Poznaniu
- 27 maja 2018 Ogród Sensoryczny z okazji Światowego Dnia Mopsa, zorganizowany w Gdańsku
- 31 maja - 4 czerwca 2018 - Ogólnopolski zlot miłośników mopsów „Mopsia
Majówka - Sielpia 2018”
- 28 września 2018 - Mopsie Pożegnanie Lata na plaży w Brzeźnie

- 7 października 2018, w Parku „Zdrowie” w Łodzi odbyło się Mopsie Powitanie Jesieni
- 7 października 2018, w Gliwicach odbyło się Mopsie Powitanie Jesieni
- 14 października 2018 Mopsio-pekińskie powitanie jesieni na Polu Mokotowskim w Warszawie, współorganizowane z Fundacją Plaskaty Azyl
- 14 października 2018 Mopsie powitanie jesieni w Jeleniej Górze
- 28 października 2018 Jesienne spotkanie mopsów i buldożków w Lasku
Marcelińskim w Poznaniu
- 1 grudnia 2018 Mopsie Mikołajki w restauracji Aquakultura w Jeleniej Górze
- 2 grudnia 2018 - Mopsie Mikołajki, w klubie „Medyk”, w Trójmieście
- 2 grudnia 2018 Mopsie Mikołajki w klubie Królestwo Warszawa w Warszawie
- 2 grudnia 2018 Mopsie Mikołajki w Jazzburgercafe w Koszalinie
- 2 grudnia Mopsie Mikołajki w Domu Tramwajarza w Poznaniu
- 3 grudnia 2018 - Mopsie Mikołajki w Koszalinie

7.3 Kontakt z mediami
• Telewizja „Toya” przygotowała relację z Mopsio-Buldożkowych walentynek
w Łodzi;
• W jeleniogórskiej gazecie „Jelonka” ukazało się sprawozdanie z imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenie wspólnie z Plaskatą Ekipą;
• iTV, telewizja regionalna z Siewierza, zamieściła relację powitania jesieni
oraz wywiad z wolontariuszkami Stowarzyszenia;
• Trojmiasto.TV, telewizja regionalna, zamieściła relację z powitania wiosny w
Parku Oruńskim;

• Radio Gdańsk zamieściło relację z powitania wiosny w Parku Oruńskim wraz
z wypowiedziami wolontariuszy Stowarzyszenia.

8. Pozyskiwanie środków, w tym na cele specjalne (operacje, specjalistyczne badania, rehabilitacja)
Stowarzyszenie przeprowadziło 1 zbiórkę publiczną.
Przychód z tej zbiórki wyniósł 885 zł 18 gr, co po odjęciu kosztu puszek (106 zł
38 gr) daje zysk 777 zł 80 gr.
Podczas zbiórki publicznej miał miejsce jeden nieprzyjemny incydent. Osoba, z
którą podpisana została umowa (puszka Stowarzyszenia ustawiona w sklepie z zabawkami) zerwała z nami wszelki kontakt, a podane przez nią dane okazały się
nieaktualne. Mimo starań z naszej strony puszki nie udało się do tej pory odzyskać. Nie jesteśmy w stanie określić kwoty, która znajdowała się w puszce. Sprawa zostanie w najbliższym czasie zgłoszona na policji.
Stowarzyszenie nadal uczestniczyło w zapoczątkowanym w poprzednich latach
Programie Partnerskim jednego z największych na polskim rynku internetowego
sklepu z artykułami dla zwierząt www.zooplus.pl. Oznacza to, iż Stowarzyszenie
otrzymało w formie darowizny równowartość 4% wartości zakupów dokonanych
przez przekierowanie na stronę sklepu ze strony internetowej Stowarzyszenia, co
w okresie sprawozdawczym dało sumę 142 zł 71 gr. Jest to kwota znacznie mniejsza niż w poprzednim okresie rozliczeniowym. Spadek ten związany jest ze zmiana platformy, wykorzystywanej przez zooplus i związanymi z tym przerwami w
funkcjonowaniu programu.
Stowarzyszenie kontynuowało współprace z firmą FaniMani. W ramach tej
współpracy, Stowarzyszenie otrzymało w formie darowizny równowartość od 2
do 4% wartości zakupów dokonanych na stronach partnerskich FaniMani, przez
przekierowanie na stronę sklepu ze strony internetowej Stowarzyszenia, co w
okresie sprawozdawczym dało sumę 339 zł 21 gr. Współpraca z fundacją FaniMani dopiero się rozwija, w planach są ciekawe projekty na przyszły rok rozliczeniowy.
W ramach imprez promujących działalność Stowarzyszenia zorganizowano sprzedaż gadżetów oraz licytacje, z których cały dochód przeznaczony został na pomoc
(głównie leczenie) podopiecznych Stowarzyszenia.

W ramach prowadzonego profilu w portalu społecznościowym Facebook w okresie sprawozdawczym działały dwa stałe wydarzenia "Sklepik Mopsów w potrzebie" oraz „Bazarek na leczenie mopsiaków w potrzebie". Były poprzez nie sprzedawane materiały promocyjne przygotowywane przez Stowarzyszenie, m.in. kalendarze, torby, kubki, breloczki jak również przedmioty ofiarowane przez osoby
wspierające Stowarzyszenie. Dodatkowo prowadzone były wydarzenia specjalne
mające na celu zebranie środków na konkretne cele, np. operacje czy rehabilitację
podopiecznych Stowarzyszenia.

W dniach 4-5 sierpnia 2018 r., Stowarzyszenie wystawiło stoisko na Jarmarku
dominikańskim, gdzie oferowaliśmy gadżety związane z mopsami oraz wyroby
rękodzielnicze, ofiarowane przez sympatyków Stowarzyszenia.

W okresie sprawozdawczym funkcjonował sklepik internetowy Stowarzyszenia
„Mopsi sklepik”, oferujący gadżety z mopsami. Zysk z prowadzenia sklepiku wyniósł w okresie sprawozdawczym około 7500 zł.

III. Podsumowanie
Stowarzyszenie podejmowało działania mające na względzie realizację wszystkich
celów statutowych.
Wybrane metody promocji wydają się dobrze dobrane do grupy docelowej miłośników rasy mops, a wyniki finansowe zadowalające (na koniec roku finansowego
na koncie znajdowała się rezerwa pozwalająca na swobodne działanie Stowarzyszenia). Stowarzyszenie cieszy się dobrą renomą, o czym świadczy chociażby
fakt, zgłaszania się do nas o pomoc i poradę wielu osób prywatnych, a także organizacji.
Działania Stowarzyszenia są na ogół odbierane pozytywnie. Komentarze negatywne zdarzają się jedynie sporadycznie. Sympatycy Stowarzyszenia chętnie biorą udział
w organizowanych przez nas imprezach, spotkaniach i bazarkach.
Za zasadne należy uznać więc kontynuowanie dotychczasowych działań, jako przynoszących zamierzone efekty i pozwalających skutecznie realizować cele statutowe.
Wskazane jest zintensyfikowanie zabiegów mających na celu pozyskanie nowych
domów tymczasowych.

Jednocześnie należy skupić się na rozszerzaniu działalności docieraniu do nowych
grup docelowych oraz pozyskiwaniu sponsorów. Ważne jest też pozyskiwanie nowych wolontariuszy, w tym domów tymczasowych, grafików, informatyków, prawników
oraz osób mogących zapewnić transport podopiecznym Stowarzyszenia.
Niezwykle istotnym zadaniem, które należy w kolejnym roku potraktować jako priorytetowe, jest unormowanie sytuacji wewnątrz Stowarzyszenia, gdyż po zawirowaniach personalnych i konfliktach między poszczególnymi członkami, nadal nie jest
ona stabilna, co w istotny utrudnia sprawną realizację zadań statutowych.

