
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Troskliwe Oko

Za zakres od 18.09.2022 do 31.12.2022

1. Dane rejestrowe
Nazwa: Stowarzyszenie Troskliwe Oko
Regon: 522916836
Nip:9151823081

Data rozpoczęcia działalności: 18.09.2022
Adres Rejestrowy: Bychowo 46,  55-140

2. Członkowie stowarzyszenia
➔ Basia Piętoń
➔ Orestes Kowalski
➔ Marta Pragłowska - Pyrc
➔ Marta Paradowska
➔ Agnieszka Olszak

3. Informacje ogólne
Stowarzyszenie Troskliwe Oko nie posiada swojego biura. W skład wchodzi obecnie 5
osób. Działamy lokalnie na terenie gminy Żmigród, ale główne nasze działania dotyczą
Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Cele Stowarzyszenia to:

○ działanie na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt

○ prace na rzecz adopcji zwierząt porzuconych

○ inicjowanie i wspieranie prac naukowo - badawczych poświęconych

etyce i ochronie praw zwierząt,

○ promowanie, wspieranie i organizowanie wolontariatu

○ działanie na rzecz dobrostanu i humanitarnego traktowania

zwierząt



○ Propagowanie postaw etycznych wobec zwierząt

○ sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i

praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także

współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz

właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska

naturalnego

○ współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozpoznania,

ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń związanych z prawami

zwierząt

○ aktywny udział w tworzeniu nowych przepisów prawa w zakresie

ochrony zwierząt w tym sporządzania opinii

○ Stowarzyszenie może prowadzić azyl dla Bezdomnych Zwierząt w

tym zwierząt dzikich i gospodarskich.

○ pomoc w prowadzeniu azylu dla zwierząt Stodoła pod Troskliwym

Okiem

5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

○ prowadzenie działalności medialnej i marketingowej, w tym

wydawniczej związanej z celem Stowarzyszenia;

○ zgłaszanie, wspieranie i opiniowanie inicjatyw ustawodawczych

dotyczących ochrony zwierząt;

○ zakup leków i środków medycznych w ramach realizacji celów

Stowarzyszenia

○ sięganie po pomoc weterynaryjną dla zwierząt w potrzebie w

ramach realizacji celów Stowarzyszenia

○ zakup żywności, środków higieny i innych artykułów niezbędnych do

realizacji celów stowarzyszenia,

○ organizowanie warsztatów, konferencji, webinarów z zakresu

realizacji celów Stowarzyszenia



○ tworzenie treści edukacyjnych na temat praw zwierząt

○ zawiadomienie odpowiednich organów o zaniedbaniach,

przestępstwach i wykroczeniach w stosunku do zwierząt,

○ reprezentowanie praw pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach

karnych przed organami ścigania i sądami powszechnymi oraz

dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami;

○ współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i

samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i

wykroczeń dotyczących praw zwierząt,

○ współdziałanie z władzami państwowymi i organami samorządu

terytorialnego w zakresie ochrony zwierząt,

○ prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych

zwierząt, a w szczególności akcji: adopcyjnych, sterylizacji i kastracji

bezdomnych zwierząt,

○ organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

○ Podejmowanie działań służących pomocy zwierzętom (dzikim w

krytycznych sytuacjach), gospodarskim, domowym i propagowanie

właściwych postaw wobec nich

○ podejmowanie inicjatyw mających na celu pozyskanie środków

finansowych na działalność statutową

○ organizowanie zbiórek i imprez publicznych,

○ Prowadzenie azylu dla uratowanych zwierząt

○ podejmowanie przez przedstawicieli Stowarzyszenia interwencji w

przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczność

ratowania życia lub zdrowia zwierząt;

○ Zbieranie wszelkiej dokumentacji dowodowej, która po przekazaniu

odpowiednim organom może pomóc w ukaraniu osób znęcających

się nad zwierzętami oraz występowanie z wnioskiem o ukaranie

osób przejawiających okrucieństwo wobec zwierząt.

○ przeprowadzanie kontroli dobrostanu zwierząt, również we

współpracy z organami administracji publicznej samorządowej



○ ujawnienie i ściąganie przestępstw i wykroczeń przeciwko

zwierzętom, również we współpracy z organami administracji

publicznej i samorządowej

○ Współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi

zajmującymi się ochroną praw zwierząt i zwalczaniem wszelkich

przejawów okrucieństwa wobec nich.

6. Działania Stowarzyszenia Troskliwe Oko od 18.09.2022 do
31.12.2022

Głównym działaniem stowarzyszenia w danym terminie było rozpisanie
zakresu projektu dotyczącego walki z bezdomnością zwierząt. W ramach tego
zadania rozpoczęliśmy rozmowy między innymi ze Stowarzyszeniem Stukot,
które ma już doświadczenie w ewaluacji gmin w danym temacie.

W ramach tego projektu:

1. Utworzyliśmy wspólne miejsce do komunikacji między
organizacjami, tj. Slack

2. Stworzyliśmy przestrzeń do pracy na Clickup, gdzie mamy
transparentny podgląd we wszystkie zadania projektowe

3. Stworzyliśmy Forum, które będzie pomagało wszystkim osobom
chętnym w pomaganiu w działaniach na rzecz zwierząt
bezdomnych.

4. Stworzyliśmy własną wikipedię na Notion, aby gromadzić
najważniejsze instrukcje

5. Stworzyliśmy Brief projektu i wyznaczyliśmy najważniejsze zadania
do realizacji

6. Zebraliśmy grupę osób, która będzie odpowiadała za projekt walki z
bezdomnością zwierząt

7. Zaprosiliśmy dwie prawniczki, do pomocy przy opisywaniu projektu,
czy ustawy

Działania komunikacyjne
- prowadzenie strony na Facebooku, fanpage na Instagramie i Tik Toku,

strona internetowa z podstawowymi danymi o organizacji
- karuzele graficzne na social mediach dotyczące bezdmności zwierząt i

tematu ustawy
- podcast od Całkiem Nudne Życie o stowarzyszeniu i jego działalności



- wzmianka w Bio pod felietonem o zwierzętach hodowlanych w Wysokich
Obcasach

- posty o bezdomności zwierząt na blogu Troskliwego Oka oraz na temat
projektu, który rozpoczynamy

Rozwój osobisty
- udział w jendej z największych  konferencji dotyczących praw zwierząt w

Polsce - CARE
- udział w konferencji prawniczej: „Instytucje, organizacje, obywatele - trzy

drogi ochrony zwierząt” - konferencja
- udział w konferencji Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku

Dodatkowe działania prowadzone przez Stowarzyszenie:
Opieka nad zwierzętami

- pomoc i leczenie kotki z Ukrainy, która błąkała się po ulicach Żmigrodu
- szukanie domu dla kotki z Ukrainy
- pomoc siódemce małych jeży, które nie miały szans na hibernację i

przekazanie ich do Fundacja Życie dla Jeży
- pomoc i leczenie jeża Tobiasza, który nie miał szans na hibernację w

normalnych warunkach
- Leczenie, odrobaczanie i karmienie dwóch wolno żyjących kotek

Sporządzila Agnieszka Olszak

4.12.2022

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Stowarzyszenie Troskliwe Oko nie prowadzi działalności gospodarczej
2. Sprawozdanie  z przychodow i rozchodów przekazywane jest w formie

druku Cit 8 do urzędu skarbowego w Trzebnicy

Struktura przychodów z działalności statutowej:

- składki członkowskie
- darowizny

https://www.facebook.com/events/936427163670561
https://www.facebook.com/events/405875774923301/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A451879196481760%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/405875774923301/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A451879196481760%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/632306144832981


Kwota za rok
obrotowy

poz Wyszczególnienie Info dodatkowe 2022

1

Przychody z działalności
nieodpłatnej pożytku
publicznego Składki i darowizny 1,101.50

2

Pozostałe
przychody w art. 10a ust. 1 pkt 4
lit. c 17

3

Razem przychody
(suma z kolumn
7 - 9) 1118.5

4
Koszty uzyskania
przychodów wszystkie wydatki 1527.55

Sporządziła Agnieszka Olszak

02.01.2023  Bychowo

Podpisy członków stowarzyszenia


