Sprawozdanie z działalności fundacji Instytut Empatii 2020 rok
Wstęp
Organizacja została założona przez dr n. wet. Olgę Kuleszę w 2011 roku. Od początku w optyce swojego
działania skupia się głównie na pomocy zwierzętom niechcianym, chorym i źle traktowanym, którym nikt nie
chciał dać szansy. Poprzez odpowiednie leczenie, medycynę holistyczną, troskliwą opiekę ukierunkowaną na
powrót do natury, przywraca zaniedbanym zwierzętom zaburzoną równowagę.
Następnie, ocalone zwierzęta pomagają osobom z niepełnosprawnościami, zagrożonym wykluczeniem
społecznym, w kryzysie. Są ważną częścią zajęć edukacyjnych, rozwijają ideę wolontariatu, mobilizują lokalną
społeczność do integracji. Ważnym elementem działalności fundacji jest edukacja prozwierzęca, kształtowanie
empatii, działania na rzecz ochrony środowiska, promowanie ekologicznego podejścia do rolnictwa oraz
zwrócenie uwagi, że świat jest jednością, a dbałość o środowisko oraz prawa zwierząt i ludzi jest podstawą
zrównoważonego rozwoju.
Od 2019 r wolontariusze i zarząd fundacji wspierają działający w Ugandzie i prowadzony przez polkę, Annę
Małecką, Dom Dziecka Agandi. Fundacja wspiera działania tej placówki zarówno finansowo, jak i merytorycznie.
Fundacja we współpracy z wolontariuszami i lokalnymi organizacjami prowadzi w Musułach oddział pod nazwą
Schronisko Pegasus. Stale utrzymuje ponad 80 zwierząt gospodarskich oraz kilkanaście zwierząt domowych.
Prowadzi program opieki tymczasowej i adopcji stałej. Azyl dla zwierząt jest ważną częścią lokalnej
społeczności. Dla podkreślenia roli schroniska, decyzją mieszkańców wsi w logo Sołectwa Musuły znajduje się
koń na azylowej łące.
Fundacja współpracuje z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności w zakresie zmiany
ustawodawstwa dotyczącego egzekwowania praw zwierząt oraz wspólnych interwencji w przypadkach
niewłaściwego traktowania koni. Fundatorka Olga Kulesza wielokrotnie występowała w roli świadkini jako lekarz
weterynarii w procesach sądowych związanych z przemocą wobec zwierząt. W ostatnim roku przedstawiciele
fundacji brali czynny udział w pracach sejmowych i senackich związanych z planowaną nowelizacją Ustawy o
Ochronie Zwierząt tzw. Piątką dla Zwierząt.
Fundacja należy do organizacji członkowskich Federacji Mazowia oraz czynnie angażuje się w działania Koalicji
dla Zwierząt. Swoją działalnością działacze fundacji chcą zwrócić szczególną uwagę społeczeństwa na szacunek
dla wszelkich istot żywych i czujących. Pokazywać spójność świata, dla rozwoju którego najwłaściwszym
kierunkowskazem jest empatia – największa supermoc człowieka.
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Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020 – 31.12.2020
I. Wstęp
1. Nazwa: Fundacja Instytut Empatii
adres: 96-300 Żyrardów
ul. Poprzeczna 31
NIP 8371805765
REGON 142963197
Data pierwszej rejestracji: 05.11.2011
Data wpisu do rejestracji przedsiębiorstw: 03.11.2020 (nie podjęto prowadzenia działalności gospodarczej)
Podmiot wpisany do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem: KRS 0000385852 prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi, Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zarząd podmiotu
1. Agata Geilke – Prezes Zarządu
2. Olga Maria Banach – Członek Zarządu
Rada Fundacji
1. Kamil Krzysztof Rycharski
2. Michał Staczkun
II. Cele statutowe fundacji
1. Działalność charytatywna, edukacyjna i promocyjna w zakresie opieki nad zwierzętami
porzuconymi i okrutnie traktowanymi.
2. Działania mające na celu ochronę zwierząt i środowiska naturalnego.
3. Ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno kulturowych.
4. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej, artystycznej, sportowej.
5. Ochrona i promocja zdrowia, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym.
6. Niesienie pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem.
7. Działanie na rzecz integracji europejskiej.
8. Rozwój inicjatyw obywatelskich.
9. Propagowanie działań proekologicznych.
10. Działania na rzecz aktywizacji oraz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem.
11. Promowanie kształcenia przez całe życie.
12. 12. Podejmowanie działań na rzecz równości szans kobiet oraz innych grup społecznych
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
13. Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
14. Promocja ekologicznego rolnictwa
15. Podejmowanie działań na rzecz promocji zawodowej kobiet na rynku pracy, wspieranie
aktywnej roli kobiet w społeczeństwie
16. Podejmowanie działań na rzecz promocji ludzi młodych na rynku pracy
17. Podejmowanie działań na rzecz wspierania inicjatyw młodzieżowych.
18. Podejmowanie działań przeciwko alkoholizmowi.
19. Integracja społeczności lokalnej wokół zagadnień ochrony praw zwierząt i zachowań
proekologicznych.
20. Promowanie medycyny holistycznej.
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21. Edukacja w zakresie empatii.
22. Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiska głodu w Polsce i na
świecie.

W 2020 fundacja osiągnęła:
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 963 673,79
- darowizny i wsparcia 963 461,54
a/ Fundacja Siepomaga.pl 169 255,89
b/Crowding Sp. Z o.o. 17 258,00
c/ pozostałe 776 947,65
- pozostałe 212,25
II. Koszty 851 544,53
- z działalności statutowej nieodpłatnej 820 150,77
- koszty administracyjne 31 380,16
- koszty finansowe 13,60
III.Zysk 112 129,26
Przychody obejmują otrzymane w roku obrotowym przychody określone statutem
Koszty obejmują koszty realizacji zadań statutowych, koszty administracyjne oraz koszty finansowe.

Przedmiotem prowadzonej działalności fundacji w roku 2020 było:
1. Utrzymywanie i prowadzenie schroniska dla zwierząt gospodarskich Pegasus znajdującego się w Musułach
96-321 ul.Folwarczna 3/5. Liczba zwierząt znajdujących się w schronisku ulega zmianom w wyniku przyjęć
nowych zwierząt, adopcji, padnięć oraz narodzin zwierząt, średnio oscyluje wokół 80-100.
2. Wspieranie opieki nad zwierzętami w lokalnej społeczności gminy Żabia Wola poprzez finansowanie
odrobaczeń, sterylizacji, czipowania, leczenia oraz przeprowadzania adopcji i udzielania schronienia
zagubionym psom i kotom.
3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie schroniska.
4. Organizacja wolontariatu pracowniczego oraz prywatnego, w tym aktywizacja osób niepełnosprawnych.
5. Pomoc finansowa dla polskiego domu dla dzieci w Ugandzie prowadzonego przez fundację Agandi.
6. Aktywizacja mieszkańców okolicznych gmin w zakresie wolontariatu na rzecz schroniska, włączanie w
działania zapobiegające bezdomności zwierząt, podnoszenie świadomości w zakresie ekologii poprzez
możliwość swobodnego odwiedzania schroniska, prowadzenie edukacyjnych profili w mediach
społecznościowych i włączanie się w lokalne inicjatywy oraz udział w imprezach masowych.
7. Prowadzenie i finansowanie domów tymczasowych dla psów i kotów na terenie całego kraju oraz
organizacja adopcji zwierząt, pozwalające na przeprowadzenie prawie 100 skutecznych adopcji w 2020 roku.
8. Finansowanie miejsc w hotelach dla zwierząt nie adopcyjnych, problemowych.
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