Sprawozdanie z działalności
Rzeszowskiego Stowarzyszenia
Ochrony Zwierząt

2015 r.
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt jest organizacją społeczną
działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o
Stowarzyszeniach”, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Krajowy
Rejestr Sądowy - 0000012533, działającą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Od 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Skład Zarządu :
Prezes: Halina Derwisz
Skarbnik: Hanna Hanusiak
Sekretarz: Katarzyna Pokrzywa
Członek Zarządu: Janusz Burczyk
Członek Zarządu: Bożena Rzym
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Jan Barański
Sekretarz: Antoni Skorupski
Członek komisji: Aneta Piękoś
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje
społecznie.

Cele statutowe
stowarzyszenia.
1. Działanie na rzecz właściwego
i humanitarnego obchodzenia się
ze zwierzętami oraz zapewnienia im
niezbędnych warunków bytowych.
2. Działanie na rzecz dobrostanu
zwierząt, ze szczególnym
uwzględnieniem zwierząt
przebywających w schroniskach.
3. Edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony zwierząt i przestrzegania
prawa w tym obszarze.

Stowarzyszenie realizuje
swoje cele w szczególności
poprzez:
1. Reagowanie na przejawy znęcania
się nad zwierzętami, działanie w ich
obronie i niesienie im pomocy.
2. Aktywne działanie w zakresie
przestrzegania praw zwierząt.
3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad
przestrzeganiem przepisów i praw
w dziedzinie ochrony zwierząt
i środowiska, w tym współdziałanie
z właściwymi instytucjami w zakresie
ochrony zwierząt.
4. Współdziałanie z właściwymi
instytucjami w zakresie ujawniania
i ścigania przestępstw oraz
wykroczeń naruszających prawa
zwierząt.
5. Występowanie z inicjatywami

w zakresie wydawania przepisów
dotyczących praw zwierząt oraz
współuczestniczenie w tworzeniu
aktów prawnych z tym związanych.
6. Prowadzenie działań zmierzających
do zmniejszenia populacji
bezdomnych zwierząt.
7. Tworzenie schronisk dla bezdomnych
zwierząt i prowadzenie ich we
własnym zakresie oraz działanie na
rzecz tworzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt i prowadzenie
ich w formie zleconej.
8. Organizowanie i prowadzenie lecznic
i klinik dla zwierząt.
9. Współpracę z władzami oświatowymi
i szkolnymi w zakresie wychowania
młodzieży szkolnej w duchu
humanitarnego stosunku do zwierząt.
10. Popieranie prac naukowych w
zakresie ochrony i opieki nad
zwierzętami lub ochrony środowiska.
11. Prowadzenie akcji adopcyjnych
zwierząt, w szczególności zwierząt
przebywających w schroniskach.
12. Prowadzenie aukcji i zbiórek
publicznych w celu pozyskiwania
środków na cele statutowe.
13. Propagowanie i organizowanie
szkoleń dla społecznych i etatowych
inspektorów do spraw ochrony
zwierząt.
14. Organizowanie wolontariatu,
w szczególności na rzecz schroniska.

Adwokat zwierząt

Interwencje
W 2015 roku do Rzeszowskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt napłynęło 117 zgłoszeń dotyczących zwierząt. Sprawy zgłaszane dotyczą zarówno
zwierząt dzikich, domowych, jak
i gospodarskich. Najczęściej zgłaszano
nieodpowiednie warunki bytowania zwierząt
(psów, koni, zwierząt gospodarskich), jak
również psy przebywające w sposób stały
na uwięzi. Tych kwestii dotyczyło
odpowiednio 24% i 23% zgłoszeń.
Działania podjęto w przypadku 68%
zgłoszeń. Działania obejmowały:
sprawdzenie sytuacji na miejscu zdarzenia,
zgłoszenie sytuacji odpowiednim służbom:
Straży Gminnej, Straży Pożarnej, powiatowemu lekarzowi weterynarii, gminie lub

Na samym początku roku 2015 czekało
Stowarzyszenie spore wyzwanie, jakim było
leczenie kotka z wadą wrodzoną: przetrwały
łuk prawy aorty. Była to jedna z nielicznych
akcji, podczas których apelowaliśmy o

Policji.
23% zgłoszeń okazało się bezzasadne.
Oceny dokonywali przedstawiciele
Stowarzyszenia lub odpowiednich służb
zawiadomionych o nieprawidłowościach
przez Stowarzyszenie.
W sześciu przypadkach zwierzęta (psy)
trafiały pod stałą opiekę Stowarzyszenia.
Typowym przykładem działań
podejmowanych przez Stowarzyszenie
w roku 2015 była interwencja w Budach
Głogowskich. Na miejscu okazało się, że
pies przebywa na łańcuchu w sposób stały,
buda jest dziurawa, brak jest misek, a samo
zwierzę potrzebuje natychmiastowej pomocy weterynaryjnej. Wystające żebra
wskazywały na duże niedożywienie.

wsparcie finansowe na ten konkretne zwierzę. Kot, Czesiek, przeszedł pomyślnie operację w Warszawie w placówce fundacji
Koteria.

Dodatkowo w roku 2015 Stowarzyszenie
przystąpiło do sześciu postępowań jako
oskarżyciel posiłkowy. w sprawach

zainicjowanych przez inne organy lub osoby
prywatne W czterech przypadkach złożono
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Wyroki

Wyroki w sprawach zakończonych w roku 2015, w których Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt reprezentowało prawa pokrzywdzonego.

data

dotyczy

8.01.2015 znęcanie się poprzez
utrzymywanie psa w
niewłaściwych warunkach
bytowania i w stanie
rażącego niechlujstwa

19.02.2015 znęcanie się poprzez
porzucenie w schronisku
3.04.2015 znęcanie się poprzez
porzucenie, nie zapewnienie
dostępu do wody oraz
jedzenia

wyrok
- 10 miesięcy ograniczenia wolności,
20 godzin/miesiąc pracy na cele społeczne
- 12 miesięcy ograniczenia wolności,
20 godzin/miesiąc pracy na cele społeczne
- przepadek zwierzęcia
- zakaz posiadania zwierząt przez okres
1 roku
- 60 zł zwrotu części wydatków
postępowania
- zwolnienie z kosztów sądowych
- uniewinniona za względu na niską
szkodliwość społeczną
- grzywna w wymiarze 75 stawek dziennych
(stawka = 20 zł)
- 40 zł na rzecz Skarbu Państwa tytułem
zwrotu wydatków
- 150 zł na rzecz Skarbu Państwa tytułem
opłaty

27.04.2015 zabicie trzech szczeniąt
podczas włamania

kara łączna:
- oskarżona: 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia
wolności (warunkowo zawieszone na okres
6 lat)
- oskarżony: 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia
wolności
za zabicie szczeniąt:
- nawiązka w kwocie 1000 zł na rzecz RSOZ

28.05.2015 zabicie psa ze szczególnym
okrucieństwem

- 1 rok pozbawienia wolności
- zakaz posiadania zwierząt przez okres 6 lat
- nawiązka w kwocie 1000 zł na rzecz RSOZ
- 650 zł zwrot kosztów sądowych
- 180 zł tytułem opłat
- 360 zł zwrot kosztów zastępstwa
procesowego na rzecz RSOZ

- 8 miesięcy pozbawienia wolności
30.07.2015 znęcanie się poprzez
zadawanie ciosów twardymi, - zakaz posiadania zwierząt przez okres
10 lat
ostrymi przedmiotami
- nawiązka w kwocie 1000 zł na rzecz RSOZ
- nawiązka w kwocie 1000 zł na rzecz
właściciela zwierzęcia
- 420 zł zwrot kosztów związanych
z ustanowieniem pełnomocnika
w postępowaniu sądowym
17.09.2015 zabicie psa

- 12 miesięcy ograniczenia wolności,
40 godzin/miesiąc pracy na cele społeczne
- nawiązka w kwocie 700 zł na rzecz RSOZ
- 416 zł zwrotu kosztów sądowych na rzecz
Skarbu Państwa

22.10.2015 wprowadzenie do obrotu
- 300 zł grzywny
psów poza miejscem chowu i - zwolnienie z opłaty sądowej i kosztów
hodowli
postępowania
22.10.2015 znęcanie się poprzez
zadawania ciosów twardym
przedmiotem

- 10 miesięcy pozbawienia wolności,
z zawieszeniem na okres próby dwóch lat
- nawiązka w kwocie 500 zł na rzecz RSOZ
- 250 zł na pokrycie kosztów sądowych

24.11.2015 zabicie psa

- grzywna w wymiarze 150 stawek
(stawka = 10 zł)
- zadośćuczynienie dla właściciela psa:
100 zł
- nawiązka w kwocie 1000 zł na rzecz RSOZ
- 220 zł na pokrycie kosztów sądowych

W sumie na rzecz Stowarzyszenia zostało
zasądzone 5200 zł tytułem nawiązki.
Niezwykle cieszą nas dwa wyroki
pozbawienia wolności bez zawieszenia za

przestępstwa popełnione wobec zwierząt.
Wiele spraw jest nadal w toku.
Postępowania czasami trwają całe lata.

Monitoring gmin

W roku 2015 Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt kontynuowało współpracę
z Fundacją Argos, Stowarzyszeniem Obrona
Zwierząt i stowarzyszeniem Ekostraż przy
monitoringu działań uchwałodawczych gmin
z województw lubelskiego, małopolskiego
i podkarpackiego, a także sposobu realizacji
przez samorządy zadania własnego, jakim
jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym. "Monitoring gmin" był realizowany w
ramach projektu "Obywatele dla demokracji"
finansowanego z Funduszy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony
Zwierząt na podstawie zgromadzonych
danych przygotowało w roku 2015 dwa
raporty:
- Bezdomne zwierzęta - monitoring zadań
gmin 2014 r. (województwa lubelskie, małopolskie i podkarpackie) - Podsumowanie
- Monitoring uchwał z województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego
2013-2015 - Podsumowanie
Pierwszy z dokumentów przedstawia opis
przepisów prawnych związanych z opieką
gminną nad zwierzętami bezdomnymi.
W opracowaniu starano się wskazać, że
gminy mogą realizować zadanie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi w sposób inny niż
ten, który nakazuje art. 11a, czyli program.
Z obserwacji wynika, że wiele gmin już
stosuje działania pozaprogramowe, jednakże nadal próbuje je realizować poprzez
program, co skutkuje tym, że uznawane są
za działania bezprawne. Widać tutaj
znaczną potrzebę współpracy i wymiany
doświadczeń pomiędzy organizacjami

ochrony zwierząt a samorządem.
Dodatkowo powstało zestawienie danych
zawartych w raportach wizytacji schronisk
województwa lubelskiego, małopolskiego
i podkarpackiego - Zestawienie 2014.
Opracowanie to skupia się głównie na
danych liczbowych, które czasami pozwalają
wskazać te miejsca, gdzie konieczna jest
wzmożona kontrola. Przykładem mogą być
dane ze schroniska w Krzesimowie, które
na koniec roku 2014 miało zagęszczenie
wynoszące 200%. Natomiast porównanie
liczby zwierząt wydanych deklarowaną przez
schronisko z liczbą zwierząt wydanych
deklarowaną przez gminę pozwala na
wykrycie nieprawidłowości w ruchu zwierząt
w danym schronisku. Przykładem może być
schronisko w Zamościu, które powiatowemu
lekarzowi weterynarii deklarowało 273 psów
wydanych, natomiast miasto Zamość
posiada jedynie 228 umów "adopcyjnych".
Dodatkowo gminy deklarują, że do
schroniska oddały 228 psów, podczas gdy
samo schronisko deklaruje 263 przyjęć
psów.
W ramach projektu skierowane zostały
wnioski do wybranych prokuratur na terenie
województw objętych monitoringiem
Stowarzyszenia o kontrolę zgodności
z prawem wybranych uchwał rad gmin.
Natomiast do wojewodów zostały
skierowane skargi na działalność
uchwałodawczą niektórych rad gmin.
Stowarzyszenie skupiło się w skargach
i wnioskach na tematyce związanej
z prawem własności znalezionych zwierząt
i kwestiach rozporządzania nimi. Na efekty
podjętych działań trzeba będzie poczekać.

Schronisko
Kundelek

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony
Zwierząt prowadzi miejskie schronisko dla
zwierząt "Kundelek" w ramach wsparcia

zadania publicznego. Umowa z miastem
Rzeszów została zawarta w dniu 30 stycznia
2015r. Obejmuje okres do 31 grudnia 2017r.

Zestawienie kosztów
539 105,00 zł

kwota dotacji Miasta Rzeszów

123 545,00 zł

koszty własne Stowarzyszenia

131 380,19 zł

koszty własne Stowarzyszenia,
niekwalifikowane

794 030,19 zł

całkowity koszt realizacji zadania

Ruch zwierząt w schronisku
Psy
Koty

Przyjęto
389
190

Wydano
359
116

Obserwacja trendów w ruchu psów w
schronisku pozwala stwierdzić, że chociaż
liczba wydawanych zwierząt pozostaje na
w miarę stabilnym poziomie ponad 90%
zwierząt przyjętych, to zwiększa się stopniowo liczba zwierząt odbieranych przez
właścicieli. W roku 2015 był to największy

Padły
18
62

Eutanazja
25
31

odsetek w historii schroniska - 39%. Zasługę
za to przypisujemy działaniom podejmowanym w schronisku: próba zidentyfikowania
właściciela w pobliżu miejsca znalezienia
zwierzęcia, znakowanie psów wydawanych
ze schroniska zawieszkami i czipami.

Wydawanie psów
Procentowy udział wydania zwierząt nowym i dotychczasowym właścicielom
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Dodatkowo w roku 2015 zauważyliśmy
w schronisku znaczące zwiększenie się
adopcji psów starszych i takich, które
przebywają w schronisku powyżej 3 lat.
Do roku 2015 takie psy uważano za

2012

2013

2014

2015

nowi_właściciele

nieadopcyjne, a ich szanse na znalezienie
nowego domu były minimalne.
Następujące psy zostały wydane nowym
właścicielom:

Betti - w schronisku od 2006 r. (wiek w chwili przyjęcia: 3 lata)
Royal - w schronisku od 2008 r. (wiek w chwili przyjęcia: 5 miesięcy)
Bakuś - w schronisku od 2009 r. (wiek w chwili przyjęcia: 4 lata)
Cygan Zomo - w schronisku od 2009 r. (wiek w chwili przyjęcia: 11 lat)
Impuls - w schronisku od 2010 r. (wiek w chwili przyjęcia: 1,5 roku)
Pipi - w schronisku od 2011 r. (wiek w chwili przyjęcia: 2 miesiące)
Ursa - w schronisku od 2012 r. (wiek w chwili przyjęcia: 10 miesięcy)
Megi II - w schronisku od 2012 r. (wiek w chwili przyjęcia: 10 lat)

Zasługę przełamania tego trendu przypisujemy akcji "Godzina z bezdomnym psem",
w ramach której mieszkańcy Rzeszowa
i okolic przychodzą do schroniska, aby
wyprowadzić bezdomnego psa na spacer.

W schronisku prowadzone są też inne akcje
zainicjowane przez Stowarzyszenie, taki jak:
"Pomóżmy zwierzętom", "Kocie pieszczoty",
"Pomóż mi wyjść", lekcje na temat ochrony
zwierząt.

Edukacja,
wolontariat,
darowizny

Pomóżmy zwierzakom 2015
Została zakończona akcja zeszłoroczna
"Pomóżmy zwierzakom". 91 placówek,
7 ton 153 kg, o wartości 20 151 zł, dodatkowo akcesoria, ręczniki, miski. W szkołach organizowane były dyskoteki, konkursy plastyczne, w wyniku których udało się
zebrać środki finansowe przekazane na

konto Stowarzyszenia (4 895,36 zł).
W ramach konkursu nadesłano 43 prace
plastyczne i 1 literacka. Wszystkie dzieci
zostały nagrodzone upominkami w postaci
książeczek. Każda szkoła otrzymała dyplom.
Prace można zobaczyć w bibliotece przy
ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie.

Pomóż mi wyjść
Program realizowany był na terenie schroniska "Kundelek" w Rzeszowie (część
praktyczna programu). Instruktorzy wykorzystując naturalną więź psa z człowiekiem,
opartą na hierarchicznym życiu w stadzie
i jego naturalnych predyspozycjach pokazują możliwość rozwiązywania problemów
dużych i małych.
Część teoretyczna programu (wykłady,
prezentacje) realizowana była na terenie
rzeszowskiej jednostki penitencjarnej.

Po tegorocznym przeszkoleniu psy, które
wzięły udział w trzech edycjach, w kilku

przypadkach zostały przekazane do nowych
domów, gdzie mają możliwość niesienia
radości w życiu codziennym.
Całość programu finansowana jest
w ramach modułu 1.2 pn. ''Dogoterapia''
w projekcie 1 pn. ''Realizacja szkoleń
podnoszących kompetencje społeczno zawodowe więźniów oraz stworzenie
warunków ułatwiających podtrzymanie więzi
rodzinnych w celu zwiększenia efektywności
ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary" Programu PL 17
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009 - 2014.
Wzajemny kontakt pomiędzy uczestnikami oraz wpływ, jaki mają osadzeni
w wychowaniu czworonogów, miał na celu
pomóc w opanowaniu negatywnych emocji,
w kształtowaniu cierpliwości oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu
codziennym ludzi. Zwierzęta zaś zdobyły
umiejętności w kategorii psa towarzyszącego oraz rodzinnego. Psy łagodne są
najchętniej adoptowane.

Godzina z bezdomnym psem
Akcja ta ma na celu nie tylko zapewnienie
odpowiedniej dawki ruchu psom schroniskowym, ale również oswojenie ich z obecnością człowieka i naukę chodzenia na
smyczy.
Prowadzone przez Stowarzyszenia
schronisko jest otwarte dla osób chętnych
do wyprowadzania psów na spacer przez

sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do
soboty. Biorąc pod uwagę dużą aktywność
mieszkańców w weekendy, rozważana jest
zmiana godzin pracy schroniska, aby
umożliwić dostęp do zwierząt również
w niedzielę.
W 2015r. aż 256 osób przespacerowało
z psami schroniskowymi 961 godzin.

Godzina z bezdomnym psem
Liczba godzin w poszczególnych miesiącach.
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Wolontariat
Przy Rzeszowskim Stowarzyszeniu
Ochrony Zwierząt działa liczny wolontariat.
Wolontariusze włączają się w większość
działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

zorganizowali konferencję "Więcej niż
Wolontariat", podczas której zaprezentowane zostało m.in. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt oraz jego
wolontariuszki Karina Bodes z córką Mają.

W 2015r. 161 wolontariuszy przepracowało
łącznie 1033 godziny.

Celem konferencji było promowanie wśród
młodzieży wartości wolontariatu i korzyści
z niego płynących dla mieszkańców miasta
16 grudnia 2015r. Młodzieżowy Dom Kultury
Rzeszowa oraz organizatorów wolontariatu.
w Rzeszowie wraz z Generatorem Inspiracji

Wolontariat

l. godzin

Liczba godzin przepracowanych przez wolontariuszy
w poszczególnych miesiącach.
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Zbiórki publiczne
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji wydało Rzeszowskiego
Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt
pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki
publicznej na terenie całej Polski. Zbiórka
"Pomoc zwierzętom w schroniskach"
otrzymała numer 2015/143/OR.

W roku 2015 wolontariusze ze schroniska "Kundelek" w Rzeszowie postanowili
wziąć udział w 23. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas akcji
towarzyszyły im bezdomne pieski ze
schroniska. Pieski wraz z wolontariuszami
przemieszczały się po rzeszowskim Rynku
kwestując do puszek. Puszki z datkami
zostały przekazane do sztabu orkiestry na
zapewnienie godnej opieki najstarszym
pacjentom oraz na diagnozowanie
najmłodszych naszych obywateli.

terenie Hali Podpromie. Zbiórka przeprowadzona została w formie kwesty do puszek.
Wolontariusze zebrali kwotę w wysokości
607 zł, która została przeznaczona na
zwierzęta bezdomne ze schroniska
Kundelek w Rzeszowie.

02-03 października podczas zbiórki
w sklepie Hetman w Rzeszowie zebrano
890 kg karmy.

17 października - Galeria Nowy Świat
podczas imprezy "ŚWIAT ZWIERZĄT"
podarowano zwierzętom w schronisku
150 kg karmy.

23-24 stycznia w Hipermarkecie Tesco
Extra została przeprowadzona zbiórka
karmy dla podopiecznych schroniska
Kundelek, podczas której zebrano
834 kg karmy.

20-21 lutego w Hipermarkecie Real
w Rzeszowie wolontariusze zebrali
940 kg karmy.

08-09 maja w sklepie Real w Rzeszowie
zebrano 935 kg karmy.

23-24 maja podczas VIII Międzynarodowej
Wystawy Psów Rasowych w Rzeszowie na

20-21 listopada 2015 r. na terenie sklepów
Stokrotka w Rzeszowie i w Boguchwale
zebrano 1168 kg karmy.

Inne formy zbierania darowizn
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony
Zwierząt oferuje możliwość objęcia
wybranych zwierząt wirtualną adopcją.
Wpływy z takiego rodzaju działania
w 2015 r. wyniosły 19 155 zł.

W roku 2015 wpływy z 1% wyniosły
204 219,02 zł.
Dodatkowo w 2015 r. na rzecz schroniska
zebrane zostały darowizny (gotówkowe
i rzeczowe) o łącznej wartości 108 470,40 zł.

Koty wolno żyjące

Podobnie jak w latach poprzednich
Stowarzyszenie współdziała z Miastem
Rzeszów w zakresie dokarmiania kotów
wolno żyjących.

28 karmicieli z terenu miasta Rzeszów. Na
ten cel miasto Rzeszów przekazało środki
w wysokości 4789,36 zł. Dokarmianych było
ok. 275 kotów.

Koty były dokarmiane w miesiącach styczeń - kwiecień, wrzesień - grudzień.

Stowarzyszenie wspierało karmicieli kotów
wolno żyjących karmą. W 2015 r. przekazano jej ponad tonę.

W roku 2015 Stowarzyszenie wspierało

Współpraca

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi.
Udział w projekcie "Bezdomne zwierzęta monitoring gmin", realizowanym w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Partnerzy
Projektu: Rzeszowskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt, Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ, Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt.
SOS Husky pomagaliśmy w pokrywaniu
kosztów leczenia i opieki nad podopiecznymi stowarzyszenia.
Nasze Stowarzyszenie wspiera również
Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony
Zwierząt, a także współdziała z Przytuliskiem Cztery Łapy przy sterylizacji kotów
wolno żyjących. Dodatkowo udzielamy
pomocy w kwestiach prawnych np.
Stowarzyszeniu Nadzieja z Przemyśla,
a także wspieramy karmą i uczestniczymy w kosztach leczenia zwierząt
przebywających w Azylu u Majki.

Współpraca z organami
administracji publicznej.
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony
Zwierząt zawiera porozumienia o współpracy z poszczególnymi samorządami
w zakresie pomocy zwierzętom w potrzebie. Porozumienia obejmują zapewnienie
opieki zwierzętom do czasu odnalezienia
dotychczasowego właściciela lub znalezienia nowego.

Współpraca z instytucjami
właściwymi do spraw ochrony
zwierząt.
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony
Zwierząt współpracuje ze wszystkimi
organami, które są odpowiedzialne za
przestrzeganie przepisów prawa
dotyczących ochrony zwierząt.
Wiele interwencji zostało rozwiązanych,
dzięki działaniom podjętym przez Policję,
Straż Gminną lub Miejską, Straż Pożarną
lub Inspekcję Weterynaryjną na wniosek
Stowarzyszenia.
Straż Pożarna reagowała na nadesłane
do Stowarzyszenia interwencje dotyczące
bocianich gniazd.
Inspekcja Weterynaryjna na wniosek
Stowarzyszenia podjęła kontrolę w schroniskach działających bez zezwolenia i nie
zgłoszonych do nadzoru. Dzięki temu
w grudniu 2015 r. zostało zarejestrowane
schronisko należące do lek. wet. Jerzego
Sulikowskiego. Postępowania w przypadku kilku innych miejsc są w toku.

Współpraca z mediami.
Stowarzyszenie jest obecne na łamach
wielu regionalnych gazet, takich jak Gazeta
Codzienna Nowiny, Gazeta Wyborcza.
O schronisku wzmianki są również
w portalach regionalnych, takich jak
podkarpackie.naszemiasto.pl, fakt.pl,
echodnia.eu, regiopraca.pl,
gospodarkapodkarpacka.pl.
Przedstawiciele Stowarzyszenia są częstymi
gośćmi w Radiu Rzeszów, Telewizji

Rzeszów i Telewizji Miejskiej.

Współpraca z jednostkami
edukacyjnymi.
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony
Zwierząt aktywnie współpracuje
z jednostkami edukacyjnymi z terenu
województwa podkarpackiego. Szkoły
i przedszkola biorą czynny udział w akcji
"Pomóżmy Zwierzętom", natomiast
Stowarzyszenie umożliwia przeprowadzenie na terenie schroniska Kundelek lekcji
z zakresu ochrony zwierząt. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczą również
w spotkaniach ewaluacyjnych poszczególnych jednostek edukacyjnych.
W roku 2015 również uczelnie wyższe organizowały na swoim terenie zbiórki karmy
i akcesoriów dla zwierząt bezdomnych
w schronisku Kundelek.
Na Uniwersytecie Rzeszowskim nadal
działa koło naukowe, które udziela porad

prawnych również w kwestiach związanych
z ochroną zwierząt.
Od wielu lat Stowarzyszenie współpracuje
z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną
w Rzeszowie, Oddział dla Dzieci i Młodzieży
przy ul. Słowackiego 11, gdzie są wystawiane prace nadesłane w ramach akcji
"Pomóżmy zwierzakom".

Współpraca z firmami
W roku 2015 pomyślnie układała się
współpraca z hipermarketami, które
umożliwiały Stowarzyszeniu organizację
zbiórek na swoim terenie. Były to: Tesco
Extra, Real, Hetman, Stokrotka.

Wsparcie osób fizycznych
W roku 2015 Stowarzyszenie przekazało
ok. 300 kg karmy panu Janowi Pichuta,
zamieszkałemu w Żołyni.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
ul. Słowackiego 24/62
35-640 Rzeszów
tel. (17) 853 03 28 lub 797 739 550
e-mail: biuro@rsoz.org
KRS: 0000012533
Nr konta bankowego: 61 1500 1100 1211 0001 9090 0000

