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Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zwierząt poprzez wykonywanie zadao w zakresie:
1. przeciwdziałania wszelkim formom okrucieostwa 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 wspierającego poszukiwanie nowych domów zwierzętom w
potrzebie, w szczególności psom rasy mops
5. kształtowania w społeczeostwie świadomości obowiązku przestrzegania prawa w zakresie
ochrony praw zwierząt
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. podejmowanie działao w przypadkach znęcania się nad zwierzętami oraz w stosunku do
porzuconych i bezdomnych zwierząt, w szczególności psów rasy mops, w tym:
1) zapewnienie im pomocy, schronienia, wyżywienia i opieki weterynaryjnej
2) współpracę z właściwymi instytucjami i organami w celu ujawniania i ścigania sprawców
przestępstw i wykroczeo przeciwko prawom zwierząt
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 działao mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt, w
szczególności psów rasy mops, w tym:
1) dotyczących regulacji populacji zwierząt domowych - poprzez przeciwdziałanie
niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt domowych oraz wdrażanie i szeroko pojętą promocję
sterylizacji i kastracji zwierząt
2) wdrażanie i promowanie prawidłowego znakowania zwierząt mikrochipami
3) wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc zwierzętom
4) prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt
3. podejmowanie działao o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i informacyjnym, w tym:
1) organizowanie i finansowanie akcji edukacyjnych, szkoleo i spotkao dla różnych grup
zawodowych i społecznych dotyczących ochrony praw zwierząt oraz ich humanitarnego traktowania
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2) organizowanie i finansowanie konferencji poświęconych humanitarnemu traktowaniu zwierząt
3) współpracę z instytucjami paostwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu, osobistościami życia publicznego, organizacjami pozarządowymi (krajowymi i
zagranicznymi) w celu propagowania humanitarnego traktowania zwierząt
4) rekrutację i szkolenie wolontariuszy w zakresie objętym działaniem Stowarzyszenia
5) szeroko pojętą działalnośd propagandową i informacyjną w zakresie określonym celami
Stowarzyszenia
6) organizowanie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w kraju i za
granicą
4. podejmowanie wszelkich innych działao na rzecz ochrony praw zwierząt w zakresie objętym
celami Stowarzyszenia.

REALIZACJA CELÓW - PODJĘTE DZIAŁANIA
I.

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 prowadziło w stosunku do nich procesy adopcyjne.
Znajdujące się pod opieką Stowarzyszenia psy były poddawane zabiegom kastracji i sterylizacji oraz
oznaczane mikroczipami. Stowarzyszenie angażowało się w inicjatywy edukacyjne i informacyjne.
Dotychczasowe doświadczenia członków Stowarzyszenia oraz szczegółowa analiza przypadków, z
którymi spotkaliśmy się w naszej pracy pozwoliły na opracowanie nowych, szczegółowych zasad
adopcji, ankiety przedadopcyjnej, ankiety domu tymczasowego oraz wzorów umów adopcyjnych
oraz umów domu tymczasowego.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia stworzona została baza domów
tymczasowych, w których nasi podopieczni mają szansę na socjalizację z człowiekiem oraz
ewentualnie 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 nieustannie rozwijana, dzięki coraz szerszemu
dotarciu do grup docelowych, m.in. poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook oraz nową
stronę internetową.
Strona internetowa została przygotowana i uruchomiona 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 pobrad formularze ankiet
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przedadopcyjnej oraz na dom tymczasowy. Na bieżąco umieszczane są także informacje na temat
mopsów szukających domów stałych oraz informacje o podopiecznych, które znalazły już dom.

II.

Informacje szczegółowe

1. Liczba psów objętych pomocą w 2014 roku
W okresie sprawozdawczym obejmującym nieco ponad sześd miesięcy 2014 roku Stowarzyszenie
otoczyło opieką, zapewniając pomoc, schronienie oraz leczenie osiemnastu psom, w tym szesnastu
mopsom oraz dwóm buldożkom francuskim. Piętnastu podopiecznych znalazło domy stałe
(podpisane zostały umowy adopcyjne), trzy mopsy nadal pozostają w domach tymczasowych, przy
czym zaznaczyd trzeba, że w stosunku do dwóch mopsów najprawdopodobniej dom tymczasowy
stanie się domem stałym po sterylizacji suczek. Nie było to wcześniej możliwe z uwagi na zbyt krótki
czas od cieczki, nie pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie zabiegu, lub koniecznośd wykonania
innych zabiegów połączonych z narkozą.

2. Kastracja i sterylizacja
W 2014 roku wysterylizowanych zostało dziesięd suczek i wykastrowanych czterech samców.
Wszystkie zabiegi wykonywane były w gabinetach lekarzy weterynarii, którzy posiadają
doświadczenie w leczeniu i zabiegach ras brachycefalicznych.
3. Oznakowanie mikroczipami, szczepienia, leczenie - w tym specjalistyczne
W okresie sprawozdawczym oznaczone mikroczipami i zarejestrowane w bazie Safe- Animal zostały
dwa psy. W pozostałych przypadkach domy stałe zostały zobowiązane w umowie adopcyjnej do
wykonania oznakowania psa.
Wszystkie zwierzęta trafiające pod opiekę Stowarzyszenia były szczepione, chyba wykonanie
szczepieo możliwe było dopiero w domach stałych, m.in. ze względu na przeprowadzone zabiegi lub
leczenie, po których pies musiał nabrad odporności, wystarczającej dla zaszczepienia.
Wszystkie psy znajdujące się pod opieką Stowarzyszenia zostały objęte podstawową diagnostyką
weterynaryjną, w tym badaniami krwi i chorób serca – w odniesieniu do sterylizowanych i
kastrowanych zwierząt. Specjalistycznej opieki wymagało 12 zwierząt, z czego 5 okulistycznego, 2
ortopedycznego, 3 neurologicznego, 2 kardiologicznego.

4. Działania edukacyjne i informacyjne
W 2014 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania edukacyjne i informacyjne, w tym z
wykorzystaniem ogólnopolskich mediów:
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a)
23.08.2014 roku ukazał się w opiniotwórczym portalu informacyjnym natemat.pl wywiad z
członkiem Stowarzyszenia Dorotą Nowak-Gil. Wywiad nosił tytuł „Moda na mopsy” i obejmował
informacje o rasie oraz działalności Stowarzyszenia, a także treści dotyczące nieprawidłowości
występujących w tzw. pseudohodowlach. Informacje o wywiadzie były promowane z
wykorzystaniem m.in. portalu społecznościowego Facebook.
b)
29.09.2014 roku w paśmie porannym 2 Programu TVP w audycji „Pytanie na Śniadanie”
został przeprowadzony wywiad z członkami Stowarzyszenia Dorotą Nowak–Gil i Katarzyną KosioskąPolaoską. Podczas wywiadu omówione zostały przypadki psów, jakie znajdują się pod opieką
Stowarzyszenia, jak również negatywne dla rasy skutki chowu mopsów w tzw. pseudohodowlach.
Wywiad odbił się szerokim echem w społeczności portalu Facebook, dzięki obecności psów będących
pod opieką Stowarzyszenia zdjęcia wykonane podczas programu zamieszczone zostały także na
profilach prowadzących program, co pozwoliło na jeszcze szersze dotarcie do grup docelowych
(zaznaczyd trzeba, że bezpośrednio w wyniku emisji programu pod skrzydła Stowarzyszenia trafiła
suczka, która miała zostad sprzedana po śmierci właścicielki do pseudohodowli, jednakże informacje
o ich działalności powstrzymały sprzedającą od tego zamiaru).
c)
13.12.2014 roku na antenie Akademickiego Radia Luz ( Wrocław) wyemitowany został
obszerny wywiad z przedstawicielką Stowarzyszenia Agnieszką Szepetiuk-Baraoską oraz
wolontariuszką Agnieszką Kozłowską, w którym szczegółowo opisane zostało, jak negatywne skutki
wiążą się z działaniami tzw. pseudohodowców oraz przybliżona została działalnośd Stowarzyszenia
d)
w całym okresie sprawozdawczym przygotowywane były i rozpowszechniane m.in. za
pośrednictwem portali społecznościowych informacje o rasie, procesach adopcyjnych oraz skutkach
zaniedbao zwierząt.

5. Nowi członkowie Stowarzyszenia, rekrutacja wolontariuszy
W 2014 roku do Stowarzyszenia przyjętych zostało dwudziestu nowych członków. Częśd z nich
podjęła współpracę, jako stali wolontariusze, w tym w zakresie prowadzenia domów tymczasowych
oraz wizyt przed i poadopcyjnych. W okresie sprawozdawczym baza wolontariuszy prowadzących
domy tymczasowe zwiększyła się o 8 osób. Grono wolontariuszy zostało także powiększone o osoby
zbierające, w prowadzonych przez siebie lub zatrudniających je lokalach gastronomiczno-usługowych
i gabinetach weterynaryjnych, środki w ramach zbiórki publicznej opisanej w punkcie siódmym
poniżej. Ponadto Stowarzyszenie nawiązywało współpracę m.in. z fotografami i grafikami, którzy jako
wolontariusze zorganizowali sesje zdjęciowe czy opracowali projekty graficzne na potrzeby
prowadzonych przez Stowarzyszenie działao promocyjnych (plakaty, ulotki, wizytówki, kalendarz,
logotyp).
6. Działania promujące działalnośd Stowarzyszenia
Stowarzyszenie przygotowało kalendarz na 2015 rok, w którym umieszczone zostały zdjęcia
podopiecznych z 2014 roku. Zdjęcia wykonane zostały nieodpłatnie w czterech miastach przez
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profesjonalnych fotografów. Projekt opracowany został przez wolontariusza – członka
Stowarzyszenia Kamilę Nowak. Kalendarz cieszył się ogromnym zainteresowaniem i został sprzedany
w całym nakładzie, tj. 200 sztuk. W kolejnym roku prawdopodobnie zwiększony zostanie nakład, z
uwagi zapotrzebowanie zgłaszane już po jego wyprzedaniu. Promocja kalendarza, a tym samym
działalności Stowarzyszenia, prowadzona była głównie za pośrednictwem portalu społecznościowego
Facebook oraz forum www.naszemopsy.pun.pl
Popularną i bardzo dobrze odbieraną formą promocji działalności Stowarzyszenia jest organizowanie
cyklicznych spotkao właścicieli i miłośników mopsów oraz innych psów. W 2014 odbyło się 8
spotkao, w Warszawie, Gdaosku, Szczecinie, Krakowie oraz na Śląsku.
Na potrzeby przygotowania materiałów promocyjnych Stowarzyszenia zorganizowana została
nieodpłatna profesjonalna sesja zdjęciowa, w której wzięło udział 12 mopsów. Zdjęcia wykonane
podczas sesji wykorzystane zostały do przygotowania plakatów i wizytówek Stowarzyszenia.
Planowane jest przygotowanie kolejnych materiałów promocyjnych z ich wykorzystaniem m.in.
ulotek i rollupu.
Plakaty wykorzystywane są do promocji Stowarzyszenia m.in. przy puszkach, do których zbierane są
środki w ramach zbiórki publicznej opisanej w punkcie siódmym poniżej. Ponadto rozwieszone są w
gabinetach weterynaryjnych i innych miejscach, w których pojawiają się miłośnicy psów.
Dodatkowo dynamicznie rozwijane było forum Stowarzyszenia. Wszystkie domy tymczasowe w
okresie sprawozdawczym 2014 roku prowadziły wątki zwierząt przekazanych im pod opiekę.
Znacząca liczba, tj. 10 domów stałych uczestniczy w życiu forum, aktualizując wątki adoptowanych
zwierząt.
Stronę internetową Stowarzyszenia odwiedzało średnio miesięcznie 3000 osób. Stałą praktyką jest
odsyłanie osób kierujących pytania w sprawie adopcji, po informacje dotyczące procedur oraz psów
do adopcji na stronę internetową Stowarzyszenia. Nie zostały odnotowane żadne istotne problemy w
dostępności i łatwości pobrania formularzy niezbędnych w procesie adopcji lub uzyskania statusu
domu tymczasowego.
Posty publikowane na portalu społecznościowym Facebook docierały nawet do ponad dwunastu
tysięcy osób. Posty uzyskiwały dobry odbiór i aktywizowały osoby lubiące profil Stowarzyszenia do
dzielenia się udostępniamy tam treściami. Każdy post był średnio trzynaście razy komentowany oraz
sześd razy udostępniany. W zasadzie nie odnotowano negatywnych komentarzy, a tam gdzie one się
pojawiały użytkownicy w sposób pozytywny odnosili się do Stowarzyszenia, nawet bez udziału
Stowarzyszenia w dyskusji. Średnio w tygodniu profil uzyskiwał ponad sto nowych polubieo, liczba
polubieo 31.12.2014 roku sięgnęła 7122 (16 czerwca 2014 roku było to 4655 polubieo).

7. Pozyskiwanie środków, w tym na cele specjalne (operacje, rehabilitacja)
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Stowarzyszenie zgłosiło 24.10.2014 roku zbiórkę publiczną, która ogłoszona została pod numerem
2014/908/OR. Zbiórka prowadzona jest w sposób permanentny, do puszek rozmieszczonych w
punktach gastronomicznych, usługowych oraz gabinetach weterynaryjnych. Do prowadzenia zbiórki
zakupione zostały specjalne puszki jednorazowego użytku, co zapobiegad ma nieuprawnionemu
pobraniu z nich zgromadzonych środków. Każda puszka oznaczona została dodatkowo naklejką z
wyraźną informacją o prowadzonej zbiórce i podmiocie, który ją prowadzi. Puszki powierzane są na
podstawie umowy o współpracy. Opracowany został specjalny wzorzec umowy, który uwzględnia
m.in. zasady przekazywania środków upoważnionym przedstawicielom Stowarzyszenia. W 2014 roku
umowy zawarte zostały na czas oznaczony trzech miesięcy. Z tego względu w okresie
sprawozdawczym nie została rozliczona żadna z powierzonych puszek.
Stowarzyszenie przystąpiło do Programu Partnerskiego jednego z największych na polskim rynku
internetowych sklepów z artykułami dla zwierząt www.zooplus.pl. Oznacza to, iż Stowarzyszenie
otrzymuje w formie darowizny równowartośd 4% wartości zakupów dokonanych przez
przekierowanie na stronę sklepu ze strony internetowej Stowarzyszenia.
W ramach prowadzonego profilu w portalu społecznościowym Facebook uruchomione zostały dwa
stałe wydarzenia "Sklepik Mopsów w potrzebie" oraz "Bazarek na leczenie mopsiaków w potrzebie".
Są poprzez nie sprzedawane materiały promocyjne przygotowywane przez Stowarzyszenie - m.in.
kalendarze, torby, kubki, jak również inne przedmioty ofiarowane przez osoby wspierające
Stowarzyszenie. Dodatkowo prowadzone są wydarzenia specjalne mające na celu zebranie środków
na konkretne cele, np. operacje czy rehabilitacje podopiecznych Stowarzyszenia. W celu
usprawnienia obsługi działao sprzedażowych stworzony został odpowiedni adres e-mail przeznaczony
do zamówieo i zgłaszania ewentualnych uwag. Nie zostały odnotowane żadne poważne zakłócenia w
procesie sprzedaży, a komunikacja dotycząca zasad dokonywania zakupów wydaje się jasna i
zrozumiała dla kupujących.
III.

Podsumowanie

Stowarzyszenie podejmowało działania mające na względzie realizację wszystkich celów statutowych.
Wzrost liczby członków Stowarzyszenia, kontynuowany w 2015 roku, wskazuje na pozytywny odbiór
prowadzonych działao, w szczególności wybrane metody promocji wydają się dobrze dobrane do
grupy docelowej miłośników psów rasy mops. Na to samo wskazują dynamicznie rosnące liczby
użytkowników forum, strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook.
Stowarzyszenie odbierane jest jako podmiot wiarygodny, prężnie działający na rzecz ochrony praw
zwierząt. Skutkuje to również rosnącą liczbą wolontariuszy zdecydowanych wspierad najtrudniejsze
działania, w szczególności oferujących dom tymczasowy dla podopiecznych Stowarzyszenia oraz ich
transport z miejsca odebrania do domu tymczasowego lub stałego. Rośnie stale także liczba
darczyoców oraz sied osób wspierających zbieranie środków na rzecz Stowarzyszenia.
Komentarze do działao podejmowanych przez Stowarzyszenie, w tym m.in. kastracji i sterylizacji
podopiecznych, spotykają się niemal wyłącznie z pozytywnym odbiorem, negatywne uwagi są
sporadyczne. Oznacza to, że działania edukacyjne kierowane do osób zainteresowanych działaniami
Stowarzyszenia odnoszą prawidłowy skutek i należy je kontynuowad w dotychczasowej formie.
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Wiadomości, komentarze i rozmowy z tymi osobami wskazują także na rosnącą świadomośd w
sprawie działalności tzw. pseudohodowców i wykorzystywania zwierząt wyłącznie jako towar na
sprzedaż i źródło zysku.
Materiały promocyjne oceniane są jako jasne i przejrzyste, w pełni spełniające założoną rolę
informacyjną. Odbiorcy wskazują także, że są one przygotowane nowocześnie i profesjonalnie,
pozytywnie wpływając na wizerunek Stowarzyszenia.
Przedmioty zaprojektowane na zamówienie Stowarzyszenia i przeznaczone do sprzedaży w ramach
"Sklepiku Mopsów w potrzebie" i "Bazarku na leczenie mopsiaków w potrzebie" zbywane są zgodnie
z założeniami, co wskazuje na ich prawidłowy dobór. Jednakże widad również potrzebę stałego
urozmaicania asortymentu i oferowania do sprzedaży krótkich, unikalnych serii, co każdorazowo
brane jest pod uwagę przy zamawianiu kolejnych przedmiotów. Proces zamawiania i przesyłania
zakupionych towarów oceniany jest jako sprawny i dobrze dopasowany do potrzeb kupujących.
Za uzasadnione należy uznad kontynuowanie dotychczasowych działao, jako przynoszących zakładane
efekty. Jednocześnie należy skupid sie na rozszerzaniu działalności i docieraniu do nowych grup
docelowych, różnicując przekaz w zależności od oczekiwanych reakcji (darczyocy, wolontariusze,
podmioty wspierające).
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