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Nasza misja i wizja
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"
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Nasza 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.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach - wrzesień 2017
Schronisko dla Zwierząt w Poznaniu - luty 2018
Schronisko dla Zwierząt w Szczecinku - styczeń 2019
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju - luty 2020



Już w pierwszym roku działalności,  ze środków zgromadzonych w
zbiórkach crowdfundingowych oraz aukcji  przedmiotów ofiarowanych nam
przez wiele osób publicznych, zdołaliśmy wspomóc zarówno zgłaszające
się do nas osoby prywatne, jak i  naszego nowego partnera - Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, z którym rozpoczęliśmy stałą
współpracę.

Nasza Fundacja rozwija się dynamicznie: w toku działalności nawiązaliśmy
współpracę z wieloma Schroniskami w całej Polsce, którą kontynuujemy
do dziś. Wsparcie naszych Schronisk partnerskich stanowi w tej chwili
podstawę naszych działań. Dodatkowo, wciąż aktywnie poszukujemy
nowych partnerów - w chwili  obecnej prowadząc rozmowy o rozpoczęciu
współpracy ze Schroniskiem w Koszalinie.

Na kolejnych stronach prezentujemy szczegółowo wszystkie podjęte przez
nas inicjatywy.
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Nasze projekty
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Jedna z pierwszych organi-
zowanych przez nas zbiórek
dotyczyła zakupu wózka dla
Krecika, który po potrąceniu
cierpiał na niedowład tylnych
łap.
Po wybraniu  odpowiedniego
wózka i  określeniu kosztów,
Fundacja założyła zbiórkę na
portalu crowdfundingowym,
jednocześnie nagłaśniając cel
w mediach społecznościowych.
Założoną kwotę udało się
zebrać w zaledwie 3 dni.
Wszystkie zebrane środki
zostały przeznaczone na
zakup wózka, który
przekazaliśmy właścicielom
Krecika w drodze umowy
darowizny.

Wspieramy osoby prywatne

Zorganizowaliśmy również
zbiórkę środków na
sfinansowanie operacji  Gucia,
kawii domowej ze
stwierdzonym nowotworem
tarczycy.
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klatkę kennelową dla jamnika, Stefy, mającą pomóc w ułożeniu i
socjalizacji  psa,
mleko dla szczeniąt,
ki lkadziesiąt obroży skórzanych dla psów,
kilkaset ki logramów karmy dla psich seniorów,
przysmaki dla psów,
miski dla szczeniąt,
sprzęt do higieny, w tym szczotki do sierści

We wrześniu 2017 roku podjęliśmy współpracę ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w zakresie promowania adopcji
zwierząt za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także wsparciu
Schroniska w bieżących potrzebach. Jeszcze w pierwszym roku naszej
współpracy zapewniliśmy:

All For Animals
Fundacja Marcina Szymańskiego

Rozpoczęliśmy współpracę ze
Schroniskiem w Sosnowicach
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Wielka Aukcja była naszym pomysłem na zwiększenie rozpoznawalności,  a
także pozyskanie środków na działalność statutową. Zwrócil iśmy się do
wielu osób publicznych o wsparcia Fundacji  darami rzeczowymi, które
zostały następnie wystawione na l icytacje w zorganizowanym przez nas
cyklu aukcji .
Wsparło nas wiele osób ze świata sportu i  showbiznesu, m.in. Magda
Steczkowska, Zbigniew Boniek, Martin Lewandowski,  Rafał Sonik czy
Natalia Szreder.

Całkowity dochód ze sprzedaży przekazanych przedmiotów został
przekazany na realizację celów statutowych Fundacji .

Leave the world a slightly better place

Zorganizowaliśmy Wielką Aukcję
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Współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt w Poznaniu, podjęta na
przełomie 2017 i  2018 r.  opiera się głównie na regularnych zbiórkach
crowdfundingowych, mających na celu zakup karmy, a także innych
produktów i akcesoriów, w zależności od bieżących potrzeb Schroniska
(m.in. smycze, szelki czy zabawki).  

Na kolejnych stronach przedstawiamy wyniki cyklicznych zbiórek
organizowanych na rzecz Schroniska od początku naszej współpracy.
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Kupujemy karmę dla  Schroniska
w Poznaniu
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Wychodząc naprzeciw potrzebom Schroniska uznaliśmy, że lepiej kupować
mniej a dobrze, niż taniej,  a źle. Dlatego zobowiązaliśmy się zakupić
najlepsze produkty, próbując tym samym chociaż tak umilić poznańskim
zwierzakom czas i  zapewnić im godną egzystencję.
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W zbiórce świątecznej,  poza wielką dostawą karmy zgodną z potrzebami
Schroniska, zakupil iśmy również szelki i  smycze dla schroniskowych psów:
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Na podstawie umowy o współpracy z naszym partnerem, Schroniskiem  w
Sosnowicach   i  przy wsparciu organizacyjnym   innej fundacji ,  w 2018 roku
postanowiliśmy postawić nowoczesne budy dla psów. Projekt zakładał
wykonanie „domków” wysokiej klasy, tak aby służyły psom przez długie
lata. Wszystkie wykonane i  zakupione przez nas budy opierały się na
konkretnej specyfikacji :  płaski,  zdejmowany dach, okucie wejścia,
styropian min. 4 cm, drewno w środku i  na zewnątrz, w środku 
płyta impregnowana.

Zbiórka zakończyła się pełnym sukcesem, zakupil iśmy na rzecz Schroniska
15 bud, a szesnastą podarowaliśmy wolontariuszce.

All For Animals
Fundacja Marcina Szymańskiego

Organizujemy zakup bud dla psów
w Sosnowicach
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Stan przed...                         . . .  i  po:
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Razem z naszym partnerem, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w
Sosnowicach, oraz przy wsparciu innej fundacji  postanowiliśmy wziąć pod
opiekę schroniskową maskotkę, przecudnego psa w typie owczarka.

All For Animals
Fundacja Marcina Szymańskiego

Finansujemy operację wzroku
schroniskowego psa

Piesek mieszkał w Schronisku
w Sosnowicach od marca
2018. Już od pierwszego dnia
rozbawił wszystkich kiedy
uciekł do pokoju pracowników 
na kanapę i  za żadne skarby
nie chciał z niej zejść.
Wesoły, niewybredny,
koleżeński do innych piesków,
mix owczarka. Po jakimś
czasie coś jednak
zaniepokoiło pracowników w
jego zachowaniu.
Niestety, zaczął się bać
nagłych ruchów, okazało się
że niedowidzi.  12 
września pojechał na diagnozę
do doktora Marcina
Cichockiego do Szczecina.
Okazało się, że to zaćma.

Fundacja All  For Animals zobowiązała się do kooperacji  ze Schroniskiem w
 ramach umowy o wzajemnej współpracy zawartej w 2017r.

Zbiórka środków na operację i  leczenie pooperacyjne zakończyła się
pełnym sukcesem - piesek odzyskał wzrok, a także zyskał stały dom.
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Piesek przeszedł zabieg 21 l istopada 2018 r.  -  operacja była udana, tym
samym rozpoczął się proces gojenia i  towarzyszące mu wizyty kontrolne u
weterynarza, a także codzienne zakrapianie oczu środkiem
przeciwzapalnym. Najważniejsze jednak, że odzyskał wzrok i  znalazł
kochający dom.

15



Współpracę ze Schroniskiem w Szczecinku zaczęliśmy na przełomie 2018 i
2019 r.  w zakresie dostarczania Schronisku artykułów zgodnie z bieżącym
zapotrzebowaniem (karma, akcesoria, zabawki).

Pierwsza zbiórka na rzecz Schroniska zakładała nie tylko zakup karmy, ale
przede wszystkim mobilnej lampy antybakteryjnej do dezynfekcji .
Założenia zbiórki zostały spełnione w 100%, a rezultaty prezentujemy na
poniższych zdjęciach:

All For Animals
Fundacja Marcina Szymańskiego

Współpracujemy ze Schroniskiem
w Szczecinku
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obrotowy uchwyt z miskami
oblachowany wiatrołap
zabudowaną tylną ścianę
budę o wymiarach 105x120 cm
dach blaszany

W ramach kolejnej zbiórki dla naszego partnera, Schroniska w Szczecinku,
postawiliśmy sobie za cel zakup kojców z budami XXL. Dokładna
specyfikacja kojców zakłada:

Do kwietnia 2020 roku zakupil iśmy i  przekazaliśmy Schronisku cztery
kojce.

Leave the world a slightly better place
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Fundacja, poza wsparciem naszych Schronisk partnerskich w zakresie
finansowym czy organizacyjnym, zobowiązuje się też do pomocy
konkretnym zwierzętom ze względu na ich szczególną sytuację i  potrzeby.
Na kolejnych stronach prezentujemy nasze działania dla kilku takich
podopiecznych:

All For Animals
Fundacja Marcina Szymańskiego

Wspieramy naszych podopiecznych

Jessi,  zwana w Schronisku Marlin, może l iczyć tylko na dobrą wolę
człowieka. W lipcu 2019 trafi ła do Schroniska w Sosnowicach, odebrana
interwencyjnie z łańcucha. Jessi ma niedowład tylnych nóg. Spowodowane
jest to wadą kręgosłupa, nie wszystkie sygnały przechodzą przez rdzeń. To
starszy piesek, ma 14 lat.

Wózek dla Jessi
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W rezultacie organizowanej przez nas zbiórki,  zakupil iśmy i  przekazaliśmy
Schronisku wózek dla Jessi,  dzięki któremu będzie mogła poruszać się bez
trudu mimo swojej wady.

Leave the world a slightly better place
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Dla trzech psów pod naszą opieką, a pozostających w Schronisku w
Sosnowicach, organizujemy od marca 2020 r.  zbiórkę na zakup
specjalistycznej karmy weterynaryjnej Happy Dog Intestinal.  Psy są
powypadkowe, ich dieta wymaga specyficznej karmy regulującej ostre
zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Niestety karma ta jest w Polsce trudno
dostępna, co wpływa na koszt wyżywienia piesków.

Fundacja zakupiła pierwsze dwie paczki z własnych rezerw finansowych (w
sumie 25 kg),  a od marca 2020 r.  prowadzi zbiórkę na zakup większych
ilości -  z pewnością będą potrzebne.

All For Animals
Fundacja Marcina Szymańskiego

Karma dla Cywika, Fiksa i Kastora
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Podjęliśmy się regularnie
wspierać pobyt jednego z piesków
w Schronisku w Sosnowicach.
Uroczy Czarnulek widoczny na
poniższych zdjęciach jest
pośrednio pod naszą opieką
(razem z  Fundacją Psia Kość).
Piesek mieszka w schronisku od
września 2017 r. 

Zdiagnozowano u niego alergię
kontaktową na pleśń i  grzyby,
obecnie jego stan znacznie się
pogorszył.  Cotygodniowe kąpiele
przynoszą mu ulgę i  łagodzą
świąd, przyda się również
wysokiej jakości karma na rybie z
wysoką zawartością Omega.

Karma i pielęgnacja podopiecznego z Sosnowic

All For Animals
Fundacja Marcina Szymańskiego
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kosmetyków do kąpieli  i  pielęgnacji  sierści (spray nawilżający do

karmy specjalistycznej dla alergików - Purina Pro Plan na bazie ryby

Co miesiąc potrzebujemy:

skóry wrażliwej) oraz szampon leczniczy do intensywnej pielęgnacji
sierści)  f irmy Euroderm.

Zbiórka na rzecz zakupu karmy i produktów do pielęgnacji  ma charakter
stały. Poniżej zamieszczamy zdjęcia karmy zakupionej i  dostarczonej przez
nas do Schroniska.

Leave the world a slightly better place
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All For Animals

Marley to piesek ze Schroniska w Szczecinku, z którym współpracujemy i
który jest pod naszą opieką. Ma chorą wątrobę i  nerki,  wymaga leczenia.
Fundacja pomaga na razie zakupując specjalistyczną karmę Royal Canin
Renal Special.  Dwie pierwsze paczki zostały zakupione z rezerw
finansowych Fundacji  za kwotę prawie 400 zł ,  jednak potrzeby są większe. 

W związku z tym, od marca 2020 r.  prowadzimy stałą zbiórkę na zakup tej
specjalnej karmy dla Marleya, aby mieć pewność że otrzymuje pokarm
zgodny z potrzebami i  zaleceniami.

Karma dla Marleya

Fundacja Marcina Szymańskiego
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Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju jest czwartym podmiotem, z
którym rozpoczęliśmy współpracę od chwili  założenia Fundacji .
Współpraca opiera się przede wszystkim na bieżącym zaopatrywaniu
Schroniska w potrzebne leki -  a biorąc pod uwagę, że trafia do nich ok.
600 psów i kotów rocznie, potrzeby te są bardzo duże. 

Fundacja zobowiązała się do prowadzenia cyklicznych zbiórek i
dostarczania na bieżąco zakupionych leków, niezależnie od zebranej co
miesiąc kwoty - każda pomoc jest bowiem potrzebna.

Leave the world a slightly better place

Organizujemy zakup leków dla
Schroniska w Gaju
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Od początku istnienia naszej Fundacji  przyświecał nam cel wspierania
Schronisk w całej Polsce, co na przestrzeni ostatnich lat robil iśmy w
różnoraki sposób - zaopatrując nasze Schroniska partnerskie w karmę,
leki,  infrastrukturę czy niezbędne akcesoria dla zwierząt.

Cały czas wspieramy też proces adopcji  zwierząt pozostających w
Schroniskach, udostępniając informacje o możliwych adopcjach za
pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, gdzie mamy
największy zasięg i  si łę oddziaływania. Chcemy w ten sposób stworzyć
swoistą platformę adopcyjną, zbierając w jednym miejscu zwierzęta
gotowe do adopcji  z całej Polski.

Za naszym pośrednictwem nowy dom znalazło wiele zwierząt,  w tym dwa
pieski ze Schroniska w Sosnowicach dobrze znane naszym fanom - Tekila i
Johny. 

All For Animals
Fundacja Marcina Szymańskiego

Znajdujemy nowy dom
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Wsparcie dla naszych partnerów przybiera różne formy, w zależności od
potrzeb. Działając cały czas na rzecz promowania idei adopcji  zwierząt,  w
porozumieniu ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinku
zdecydowaliśmy o założeniu zbiórki na sfinansowanie strony internetowej
Schroniska. 

Zbiórka zakończyła się sukcesem, środki zostały w całości przeznaczone
na zaprojektowanie i  zakup strony dla szczecineckiego Schroniska, co z
pewnością przyczyni się do większego zainteresowania adopcją
pozostających w nim zwierząt. 

 

Leave the world a slightly better place

Finansujemy stronę internetową
Schroniska w Szczecinku

27



Fundacja All  For Animals od początku swego istnienia przekazała
dziesiątki tysięcy złotych na pomoc najbardziej potrzebującym
zwierzętom, a być może i  drugie tyle, zanim jeszcze istniała. 
Współpracujemy bezpośrednio ze Schroniskami w całej Polsce  w zakresie
aprowizacji ,  f inansowania operacji  zwierząt,  pośrednictwa adopcji  i
rozwoju infrastruktury. Zakupujemy budy, sprzęt medyczny, w tym
rehabil itacyjny, karmę, zabawki i   wszystko, co niezbędne dla zwierząt.

Teraz przed nami niezwykle ambitny cel:  planujemy stworzenie azylu dla
zwierząt. Oprócz niezbędnej części biurowej,  w której będzie
przechowywana dokumentacja firmy i  która będzie miejscem spotkań i
posiedzeń zarządu (a także miejscem planowanej działalności
gospodarczej fundacji) ,    ma być przede wszystkim domem dla zwierząt
starszych, niepełnosprawnych i  wymagających stałej opieki,   które na
adopcję czekają nieraz wiele miesięcy lub lat.  Z racji  tego, że szybko się
przywiązujemy do zwierząt,  nie moglibyśmy ich wypuścić do innych
przewodników.

Nasz projekt,  nie ukrywamy, jest w istocie małym schroniskiem, który
zostanie przeniesiony na warunki wielkomiejskie i  będzie obejmował
właśnie zwierzęta schroniskowe, porzucone i  skrzywdzone przez los, które
 - adoptowane ze Schronisk w całej Polsce - znalazłyby wspólny dom.

Planujemy budowę własnego mini-
schroniska

All For Animals
Fundacja Marcina Szymańskiego
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Zwierzaki,  które znajdą u nas nowy dom, pozostaną naszymi stałymi
podopiecznymi, a zarazem symbolami.  Aby  zapewnić im najlepsze
warunki do życia, wnętrze zostanie wyposażone zgodnie z potrzebami
konkretnych zwierząt,  a ogród umożliwi swobodne poruszanie się w
bezpiecznych i  kontrolowanych warunkach. Wierzymy, że każda zebrana
złotówka przybliża nas do celu, którym zawsze jest pomoc i  opieka nad
potrzebującymi zwierzętami. 

Pragniemy podkreślić,  że nasz projekt jest swego rodzaju innowacją - z 
 jednej strony będzie biurem, z drugiej miejscem i schronem dla naszych
podopiecznych do końca ich dni.  Planujemy przenieść pomysł na warunki
wielkomiejskie i  adoptować głównie koty i  psy.

Leave the world a slightly better place
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Wesprzyj nas
Wierzymy, że każdy z nas może uratować jednego zwierzaka. Nie
zmienimy całego świata, ale możemy zmienić cały świat dla jednego
stworzenia. Jeśli  podzielasz naszą wizję, zachęcamy do wsparcia naszych
inicjatyw w ramach crowdfundingu lub przez l icytację na prowadzonych
przez nas aukcjach charytatywnych:

www.ratujemyzwierzaki.pl/allforanimals

allegro.pl/uzytkownik/All_For_Animals

Zachęcamy też do śledzenia naszych działań w mediach społecznoścowych
i na naszej stronie internetowej:

allforanimals.net

facebook.com/fundacjaallforanimals
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Od sierpnia 2019 naszą fundację można wspierać również ofiarowując
symboliczną kwotę do jednej z oficjalnych puszek umieszczonych w
punktach partnerskich na terenie Szczecina oraz okolic.

Pierwsza zbiórka publiczna, prowadzona przez nas od 2019r.,   jest
zarejestrowana w MSWiA pod numerem  2019/3577/OR. Całkowity dochód
z darowizn przekazywany jest na bieżącą działalność statutową.

1 września 2020r. fundacja rozpoczęła drugą zbiórkę, zarejestrowaną pod
numerem 2020/1571/OR - jej  celem jest zakup leków dla naszego
partnera, Schroniska dla Zwierząt w Gaju.

Najnowsza zbiórka publiczna rusza 1 stycznia 2021r. z myślą o zakupie
suplementów i f inansowaniu opieki weterynaryjnej dla  zwierząt
pozostających pod opieką Schroniska w Barwicach. Została
zarejestrowana w MSWiA pod numerem 2021/1/OR.

Szczegółowe informacje o prowadzonych przez nas zbiórkach mogą
Państwo też uzyskać na stronie internetowej Portalu Zbiórek Publicznych

zbiorki.gov.pl/zbiorki

. . .  oraz na naszej stronie internetowej:

allforanimals.net/zbiorki-publiczne
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Zbiórki publiczne
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Puszki fundacji  można znaleźć w wielu placówkach i  punktach
partnerskich na terenie woj. zachodniopomorskiego:

Biuro rachunkowe Akonto, ul. Felczaka 18A/1

Drukarnia cyfrowa i ksero Nimar, ul. Dworcowa 2

Biuro rachunkowe Agnieszka Sulej, ul Derdowskiego 8/14

Sklep Zoologiczny "Łapka", ul. Orawska 14

Centrum Zoologiczne “Łapa”, Rondo Hakena Park, ul. Południowa

18

Przychodnia weterynaryjna Vetclinic, ul. Grota-Roweckiego 10D

Kancelaria Mecenasa Ernesta Karkoszy, ul. Smolańska 4 lok. 304

Siedziba Fundacji All For Animals, ul. Legnicka 25B/4

Siedziba Fundacji All For Animals, ul. Jodłowa 21E/13

Schronisko dla Zwierząt w Sosnowicach,  Sosnowice 6,  Golczewo

Sklep sieci “Lewiatan”, ul. Zwycięstwa 2

Sklep Monopolowy Łukasz Gryczenko, ul. Jana Dąbskiego 9/4

Sklep Zoologiczny "Małe “Zoo”, ul. Słowackiego 5

Szczecin

Golczewo

Gryfice
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Schronisko dla Zwierząt w Szczecinku, ul. Rybacka 7

Fizjo-Zwierz Zachodniopomorskie Centrum Rehabilitacji Zwierząt,

ul. Tadeusza Kościuszki  46

"Family Shop” Sylwia Kamińska, ul. Władysława Bartoszewskiego

23A

Biuro Turystyczne "Pomorze", Plac Wolności 10

Ubezpieczenia Nieruchomości Anna Ewa Biegańska, ul.

Powstańców Wielkopolskich 4a/1

Ubezpieczenia Nieruchomości Anna Ewa Biegańska, ul.

Wyszyńskiego 57

Sklep sieci “Lewiatan”, ul. Szczecińska 33/29

Kwiaciarnia “Kwitnące Ogrody”, ul. Bolesława Chrobrego 23

Szczecinek

Kamień Pomorski

Barwice

Jeśli  korzystasz z usług powyższych firm, zachęcamy do wsparcia naszej

działalności symboliczną kwotą.
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