Raport anual 2020
proiecte, realizări, venituri și cheltuieli

Vă mulțumim tuturor pentru susținere!

Scurt istoric al organizației
• Fundatia Speranta a fost infiintata in anul 1996,
in dorinta de a putea influenta in bine soarta
animalelor fără stăpân. De atunci funcționează
fără întrerupere și a fost implicată în salvarea și
recuperarea a mii de exemplare de căței. Cu o
buna reputatie cu privire la grija si devotamentul
fata de animale si printr-o conjunctura favorabila,
a influențat hotărârea firmei Bouygues de a dirija
o parte din fondurile donate primariei
Municipiului Bucuresti pentru actiuni social
culturale, catre construirea unui adapost pentru
cainii fara stapan, in vederea sterilizarii lor.
• Ca semn de pretuire, Fundatia Speranta a fost
inclusa in actul de donatie al firmei Bouygues,
catre primaria Municipiului Bucuresti, ca
partener cu drept de folosinta a adapostului.

Misiunea organizației
Câinii de la Speranța au fost salvați din stradă sau din diferite situații-limită. Adăpostul Speranța a
devenit un cămin pentru câinii unor persoane publice care s-au stins din viață, precum Iurie Darie și
Szobi Cseh. Acesta din urmă a vrut să se asigure că prietenii săi patrupezi vor ajunge la Speranța,
fiind convins că, în acest adăpost, câinii săi vor avea parte de îngrijire, afecțiune și de o viață
decentă.

Printre cele mai mari realizări
• În 2012, la invitația Vier Pfoten, adăpostul a fost vizitat de celebra actriță americană
Hilary Swank, câștigătoare a două premii Oscar, care a declarat că adăpostul „arată mai
bine decât adăposturile din Statele Unite". Beneficiarii principali sunt cainii fara stapan și
indirect sunt toti cei care adopta cainii din adapost. In principal, cainii sunt dati spre
adoptie in Romania, pentru a putea ramane in contact cu Fundatia si pentru a nu extinde
problemele cu animalele fara stapan in afara granitelor tarii. Daca insa stapanii de
adoptie pot dovedi buna intentie, uneorii, cainii sunt si adoptati international.
• Cel mai mare proiect de succes este cel din 2001 de sterilizare a cainilor condamnati
initial la eutanasiere.
• Ulterior putem numi proiecte de succes, urmatoarele cifre: in momentul acesta 550 de
catei sunt sanatosi pentru categoriile lor de varsta si integrati la nivel posibil in paddock.
• in medie in an aproximativ 35 de caini isi gasesc stapan si sunt integrati in noile lor familii
cu oameni cu succes. In istoricul de doua decenii al organizatiei au fost extrem de rare (12) cazuri in care fundatia a ales sa reintoarca catelul in paddoc pentru binele lui.
Adoptorii sunt extrem de bine alesi si se pastreaza legatura cu ei si li se acorda sprijin
medical pentru cateii adoptati.

Anul 2020 în proiecte și realizări

Principalele categorii de cheltuieli și venituri în 2020
Total Venituri la 31.12.2020 conform bilant : 2012003.71 lei
- Venituri din imobilizari corporale : lei 201639,56 (10,02%)
- Venituri din sponsorizari diversi: lei 470272,78 (23,37%)
- Venituri din donatii formular 2% : lei 27244,21 (1,35%)
- Venituri din sponsorizari contract ferm : lei 1273571,18 (63,31%)
- Venituri din diferenta . curs valutar lei 39270,98 (1,95%)
TOTAL

100,00%

Total cheltuieli 31/12/2020 cf bilant 1613165.42 lei
- Cheltuieli cu hrana, medicamente, consumabile lei 383773,41 (23,79%)
- Cheltuieli cu obiecte de inventar lei 14153,73 (0,88%)
- Cheltuieli cu energia electrica si apa lei 28217,26 (1,75%)
- Cheltuieli cu asigurari lei 12907.95 (0,80%)
- Cheltuieli cu protocol, reclama, marketing lei 13795.63( 0,85%)
- Cheltuieli cu transport , deplasari lei 126770,42 (7,86%)
- Cheltuieli cu prestatii terti (analize, servicii medicale, paza,etc) lei 482048.38 (29,88%)
- Cheltuieli taxe diverse lei 3822.20 (0,23%)
- Cheltuieli cu salarii si taxe salariati lei 375933 ,00 (23,32%)
- Cheltuieli cu amortizare lei 171742,94(10,64%)
Total
100,00%

Echipa noastră este aceasta și vă mulțumim
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