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1. O fundacji

Fundacja All For Animals powstała w 2016 r. z inicjatywy dwóch miłośników zwierząt,
chcących aktywnie działać na rzecz poprawy losu zwierząt w schroniskach i poza
nimi. Decyzja o założeniu własnej fundacji wynikała z głębokiego przeświadczenia,
że nawet jednostki, odpowiednio zorganizowane, są w stanie uczynić los innych
choć trochę lepszym. Jeśli działamy na rzecz dobrobytu nawet jednego zwierzęcia,
to takie działanie jest wartościowe i w naszej ocenie słuszne. Ta wiara towarzyszy
nam cały czas i wyraża się w motto naszej organizacji:

"leave the world a slightly better place"

W chwili obecnej zespół fundacji tworzą jej założyciele:

Marcin Szymański
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Prezes fundacji
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te2. Akty prawne

All For Animals jest fundacją zarejestrowaną w KRS w Szczecinie z dniem 29 listopada
2016 r., pod numerem 0000649192. Akt fundacyjny został przyjęty 7 listopada 2016 r.
Statut fundacji został przyjęty przez Zarząd dnia

08.11.2016r., a poniższe

podsumowanie pomoże Państwu zapoznać się z najważniejszymi celami statutowymi
naszej organizacji.
Fundacja została powołana w celu:
1. podejmowania i wspierania wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy
zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez
los lub człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia
pomocy zwierzętom domowym: psom kotom, gryzoniom, królikom, jak również
koniom w związku z odniesionymi przez nie urazami powstałymi w okresie
koegzystencji

z

człowiekiem

lub

zagrożonym

niewłaściwym

traktowaniem

i

użytkowaniem, a także innym zwierzętom wymagającym opieki w następstwie
niewłaściwego traktowania przez człowieka lub skrzywdzonych przez los,
2. organizowania akcji oraz materiałów ideologicznych i edukacyjnych w zakresie
zapewniającym realizacje celów statutowych Fundacji,
3. współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości, Policją oraz Strażą Miejską w
zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt,
4.organizacji i uczestnictwa w imprezach kulturalnych i sportowych w celu
prowadzenia akcji charytatywnych zapewniającymi realizacje celów Fundacji,
5. ochrony zdrowia oraz ratowania życia zwierząt, w tym wspierania i prowadzenia
inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
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6. udzielania pomocy zwierzętom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej i bytowej,
7. organizacji systemu i platformy pośrednictwa adopcji zwierząt domowych,
8. stworzenie projektu „Ocaleni od zapomnienia” – dla właścicieli zwierząt
domowych, poprzez utrwalenie na nośnikach danych ich zdjęć i złożenia w banku
przechowujących tego typu materiały,
9. podejmowania wszelakich działań mających na celu poprawę warunków
bytowych zwierząt bezdomnych , porzuconych lub skrzywdzonych, w szczególności
zapatrywania ich w: lekarstwa, karmę, zabawki, koce i inne niezbędne akcesoria,
10. organizowania domów zastępczych, hotelowania zwierząt, finansowania
operacji,
11. pozostałych, niewymienionych zachowań zmierzających do poprawy jakości
życia zwierząt wyżej zorganizowanych.

Wszelkie akty prawne oraz statut fundacji w pełnym brzmieniu mogą Państwo
znaleźć na stronie internetowej fundacji, allforanimals.net/o-nas
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3. Jak działamy

Fundacja jako główny cel stawia sobie współpracę ze schroniskami dla zwierząt i
organizacjami pożytku publicznego z całej Polski, przede wszystkim w zakresie
zaopatrywania schronisk w niezbędne produkty: karmę, leki, środki higieniczne.
zabawki i akcesoria, a także promowania zwierząt do adopcji.
Obecnie

współpracujemy

ze

schroniskami

w

woj.

zachodniopomorskim

i

wielkopolskim, w których dążymy do poprawy dobrobytu mieszkających tam
zwierząt - z jednej strony dostarczając naszym partnerom produkty zależnie od
bieżących potrzeb, z drugiej zaś promując zwierzęta dostępne do adopcji, co
niejednokrotnie skraca czas oczekiwania na nowy dom.
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4. Nasze sukcesy

All For Animals jako fundacja młoda stażem, nabywa nowych doświadczeń z
każdym projektem i każdą podpisaną umową partnerską. Już w chwili obecnej nasza
fundacja ma na swoim koncie sukcesy, których w kolejnych latach z pewnością
będzie przybywać.

Współpraca ze schroniskami
Obecnie fundacja prowadzi współpracę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
w Sosnowicach oraz ze Schroniskiem dla Zwierząt w Poznaniu. Obie organizacje
traktujemy jako bliskich partnerów, wszystkim nam przyświeca bowiem wspólny cel.
Współpraca ze Schroniskiem w Sosnowicach opiera się głównie na promowaniu
adopcji zwierząt za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nasze posty
docierają do kilkunastu tysięcy osób, dzięki czemu mozliwe jest szybsze znalezienie
nowego domu dla psów przebywających w schronisu.
Podjęta niedawno współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt w Poznaniu opiera się
przede wszystkim na wsparciu materlanym, które realizujemy przez zbiórkę
crowdfundingową za pośrednictwem portalu ratujemyzwierzaki.pl. Zebrane środki
wypłacane są w transzach i przeznaczane na bieżące potrzeby Schroniska. Obecnie
do naszych partnerów w Poznaniu trafiły trzy części produktów dla kociąt za łączną
kwotę ponad 2.000 zł, jednak zbiórka wciąż trwa, a nasz cel jest znacznie bardziej
ambitny
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Wsparcie dla osób prywatnych
Choć mamy wielkie plany związane z rozwojem współpracy ze schroniskami, w miarę
naszych możliwości wspieramy również osoby prywantne, które zgłaszają się
bezpośrednio do naszej fundacji.
Jednym z takich sukcesów było przekazanie wózka
dla psa Krecika, cierpiącego na niedowład tylnych
łap. Właścicielce Krecika zależało tym, aby jej pupil
mógł funkcjonować na tyle dobrze i normalnie, na ile
to mozliwe. Potrzebną kwotę fundacja zebrała w
ciągu zaledwie 3 dni, wózek został zakupiony
zgodnie ze specyfikacją i przekazany w drodze
darowizny. Historia Krecika i rezultat naszej zbiórki
pokazuje, że działamy szybko i efektywnie, ale z
drugiej umocniła nas w przekonaniu, że jednostki
mogą zmieniać świat, choćby dla jednej osoby.

Wielka aukcja
Był to pierwszy duży sukces naszej fundacji w zakresie pozyskiwania funduszy. Pomysł,
który nam przyświecał to organizacja serii aukcji charytatywnych, na których
licytowane były przedmioty przekazane przez znane postacie ze świata sportu, filmu,
muzyki i showbiznesu. Łącznie darowizny zostały przekazane przez wiele osób, w tym
między innymi Prezesa PZPN, Zbigniewa Bońka, Magdę Steczowską, Rafała Sonika,
czy Szefa KSW, Martina Lewandowskiego. Rezultatem było zebranie przez All For
Animals kwoty, która została przeznaczona na bieżącą działalność - wsparcie
rzeczowe Schroniska w Sosnowicach oraz osób prywatnych. Planowane są również
kolejne aukcje w nadchodzących latach.
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5. Plany na przyszłość
CEL: POŁĄCZYĆ JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ SCHRONISK W POLSCE i WSPIERAĆ JE W
ZAKRESIE SPONOSRINGU I PROMOCJI ADOPCJI
Jako młoda, ale dynamicznie rozwijająca się organizacja, All For Animals stawia
przed sobą ambitny cel. Głównym filarem naszej działalności jest i wciąż będzie
współpraca ze schroniskami w Polsce, a docelowo także miejscowościach
przygranicznych. Ścisła współpraca z jak największą liczbą podmiotów zaowocować
ma utworzeniem przez nas ogólnopolskiej platformy sponsorignowej i adopcyjnej,
która będzie skupiała zwierzęta do adopcji ze wszystkich schronisk partnerskich.

Przegląd danych i funkcji, które będą dostępne dla odwiedzających stronę:


oferty adopcji z całej Polski (w miarę rozwoju platformy i liczby schronisk
partnerskich)



utworzenie profilu każdego zwierzęcia dostępnego do adopcji, w którym
zawarte

będą

zdjęcia,

metryka,

historia

medyczna

i

opis

cech

behawioralnych, dzięki czemu możliwe będzie lepsze dopasowanie zwierzaka
do potrzeb i oczekiwań osób rozważających adopcję


regularna (codzienna) aktualizacja profili



dane kontaktowe do naszych schronisk partnerskich, jak i formularz
kontaktowy

Zapewnienie wysokiej jakości tak rozbudowanej usługi będzie wymagało ścisłej
współpracy z naszymi partnerami, jesteśmy jednak przekonani, że wspólna platforma
może ułatwić podejmowanie decyzji o adopcji i zwiększyć zainteresowanie
zwierzętami przebywającymi w schroniskach. Wierzymy w powodzenie tego projektu
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tym bardziej, że w nowoczesnym świecie usługi łączone, "all-in-one", są ogólnie
preferowane.

Platforma
adopcyjna

•zebranie wszystkich ofert
adopcji z organizacji
partnerskich w jednym miejscu
•utworzenie i bieżąca
aktualizacja profilu każdego
zwierzęcia dostępnego do
adopcji

Wsparcie
materialne

•zapewnienie partnerom
produktów niezbędnych do
codziennego funkcjonowania w
zależności od potrzeb
•Finansowanie zakupu karmy,
leków, zabiegów, zabawek i
akcesoriów

Zajmując się kompleksowo kwestią adopcji, jednocześnie fundacja nie zamierza
rezygnować z drugiej istotnej częsci swojej działalności, czyli wsparcia materialnego
organizacji partnerskich, czyli schronisk. Jednym z pierwszych działań podjętych przez
All For Animals było właśnie wsparcie tych instytucji w zakresie potrzebnych
produktów i jest to tradycja, która będzie kontynuowana przez naszą fundację.
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6. Pozyskiwanie funduszy

Biorąc pod uwagę obecny zakres działalności i plany na przyszłość, nasza fundacja
pozyskuje fundusze z możliwie szerokiego wachlarza możliwości. Będąc wciąż młodą
organizacją, nie ograniczamy się do najbardziej typowych metod (wpłaty od osób
prywatnych, zbiórki publiczne), ale staramy się w toku działalności opracowywać
nowe pomysły. Jednym z planowanych działań w zakresie finansów jest założenie
działalności gospodarczej, z której wpływy będą przeznaczane na działalność
statutową. Pogląd na metody pozyskiwania funduszy - obecne i planowane obrazuje poniższy schemat:

płatny SMS

dofinansowanie
przez Zarząd ze
środków
prywatnych

darowizny od
osób
prywatnych

crowdfunding

sponsoring
przez firmy
prywatne

aukcje
charytatywne

kwesty

działalność
gospodarcza
(w planach)

Działalność
statutowa

1% podatku (w
planach)
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Dane kontaktowe

Strona internetowa: allforanimals.net
Adres e-mail: allforanimals@firma.pl
Media społecznościowe: www.facebook.com/fundacjaallforanimals

Kontakt z pracownikami:

Marcin Szymański - Prezes Zarządu
Tel.: 668 229 043
E-mail: m.szymanski@firma.pl

Przemysław Kwiatkowski - Wiceprezes Zarządu
Tel.: 604 479 710
E-mail: p.kwiatkowski@firma.pl

