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Nowe schronisko i kolejne programy edukacyjne

– Nasze podstawowe cele pozostają
niezmienne, czyli pomoc zwierzętom pokrzywdzonym lub porzuconym oraz ograniczanie ich bezdomności. Bardzo dużym
wyzwaniem będzie dla nas przeprowadzenie kampanii na rzecz wpłat 1 procenta
od podatku. Niestety będzie to ostatni
rok, gdy kwota ta będzie miała szansę
utrzymać się na poziomie wpłat z lat poprzednich – mówi Danuta Mikusz-Oslislo, prezes zabrzańskiego TOZu.
Na niekorzyść organizacji pozarządowych działać będzie w tzw. Polskim Ładzie fakt zwiększenia kwoty wolnej od
podatku z 8 tysięcy złotych do 30 tysięcy
zł. Oznacza to w praktyce, że większość
osób rozliczających PIT i przekazujących 1 procent swego rocznego podatku,
w 2023 roku nie będzie miała do przekazania żadnej kwoty lub będzie ona znacznie niższa. – Będzie to prawdziwa katastrofa dla całego trzeciego sektora i osób
oraz zwierząt, które z jego pomocy korzystają. Dlatego też tegoroczna kampania
„1 procenta” jest tak naprawdę ostatnią
okazją dla wielu osób rozliczających się,
aby przekazać swoje wsparcie – podkreśla Mikusz–Oslislo. – Gorąco apelujemy
o przekazywanie naszej organizacji owego
datku. Te środki pozwalają na działanie
i pomaganie. To w znacznej mierze dzięki nim Psitulmnie jest bezpiecznym i dobrym schronieniem dla zwierząt. Przy tej
okazji bardzo dziękuję każdemu kto zdecydował się na wsparcie naszej organizacji w latach minionych. Jest to szczególnie
ważne w związku z rosnącymi kosztami
prowadzenia schroniska.
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Rok 2022 będzie pełen wyzwań dla każdego. Duża zmiana
podatkowa
dotykająca
niemal każdą osobę działającą w Polsce nie pomija również trzeciego sektora, jakim
są organizacje pozarządowe,
a wśród nich zabrzański oddział Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami. Organizacja ta
już od 1999 roku prowadzi
w mieście schronisko dla bezdomnych zwierząt Psitulmnie.
Społecznicy i członkowie stowarzyszenia mają głowy pełne
kolejnych pomysłów i inicjatyw
na najbliższe miesiące.

Kolejnym zadaniem zabrzańskiego
TOZ-u na rok bieżący będzie przeniesienie schroniska do budowanego przez
gminę obiektu w Biskupicach, a następnie
rozruch placówki. Jak podkreślała podczas
poniedziałkowej sesji Rady Miasta prezydent Małgorzata Mańka–Szulik, koszt
całej tej inwestycji to 15 mln 177 tys. zł
brutto i w całości zostanie on pokryty nie
z budżetu gminy, lecz z pozyskanych przez
miasto środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. – Powstaje miejsce,
na które bardzo długo czekaliśmy. Pomimo
tego, że w naszym obecnym schronisku
staraliśmy się stworzyć jak najlepsze warunki dla czworonogów, to jednak należy
pamiętać, że w założeniach projektowych
ten stary obiekt nigdy nie miał być przeznaczony na azyl. Powodowało to w naszym funkcjonowaniu wiele niedogodności i dodatkowych kosztów – mówi Sandra
Chylińska, kierownik Psitula. – W nowym

budynku będą zdecydowanie lepsze warunki dla zwierząt, ale będzie również
duże pole do rozwoju pozostałych naszych
aktywności, w szczególności związanych
z edukacją i współpracą z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne.
Nowe schronisko powinno działać już
w grudniu. Szacuje się, że przewiezionych
do niego zostanie około 50 kotów i setka
psów. Trochę potrwa zanim zwierzęta
w pełni się odnajdą w zupełnie nowym
dla nich świecie.
– Nieustannie będziemy też prowadzić nasze działania edukacyjne – dodaje z kolei Magda Szyndowska, edukator
zabrzańskiego schroniska. – W zeszłym
roku w zajęciach organizowanych przez
Psitula wzięło udział 3630 dzieci. Wiemy,
że edukacja jest największą inwestycją
w przyszłość i dlatego nieustannie staramy się wzbogać nasz program i czynić go
bardziej atrakcyjnym dla odbiorców.

Pewną komplikacją dla prowadzenia
zajęć w szkołach mogą być – zdaniem
społeczników – zmiany w prawie oświatowym, wzmacniające role kuratorów
oświaty i baczniej weryﬁkujące treści
przekazywane w placówkach oświatowych: – Żywimy głęboką nadzieję,
że nasz program edukacji prozwierzęcej będzie dalej obecny w szkołach. To
właśnie on od wielu lat stanowił jeden
z fundamentów, na których opieramy
naszą działalność. Obok wiedzy merytorycznej na temat opieki nad zwierzętami, dzieci w szkołach wraz z rodzicami i kadrą pedagogiczną podejmują
liczne inicjatywy, mające na celu wesprzeć schronisko. Jest to świetny sposób
uczenia postaw obywatelskich i prospołecznych. Jako była nauczycielka nie
wyobrażam sobie, aby ktokolwiek mógł
mieć zastrzeżenia do treści przekazywanych przez edukatorów Psitula – mówi
Danuta Mikusz-Oslislo.
W zeszłym roku inspektorzy społeczni
TOZ-u w Polsce przyjęli 195 zgłoszeń
dotyczących podejrzenia znęcania się nad
zwierzętami, brali udział jako oskarżyciele posiłkowi w kilku sprawach sądowych
wobec oprawców. Jednak i tutaj szykują się zmiany: – Pragniemy wprowadzić
nową drogę przyjmowania zgłoszeń za
pośrednictwem facebooka, jednak będzie
się to również wiązać z ogólną zmianą
sposobu przyjmowania zgłoszeń – mówi
Patrycja Makuch, inspektor zabrzańskiego TOZ odpowiedzialna za sprawy
prawne i sądowe. – Niestety wciąż część
zgłaszających, traktuje nas jako narzędzie
do utrudniania życia swoim sąsiadom,
a nie organ, który zajmuje się dobrostanem i ochroną zwierząt. Jest to szczególnie przykre, ponieważ działamy w pełni
społecznie, a każda interwencja to zarówno nasz czas, jak i koszty związane
z transportem. Nie zamierzamy się tym
jednak zniechęcać i wciąż będziemy działać na rzecz zwierząt.
W minionym roku swojego ﬁnału
w sądzie doczekały się dwie głośne sprawy sądowe, z wyrokami skazującymi
dla właścicieli: jedna dotyczyła podhalana Pawełka, druga hotelu dla zwierząt
w Makoszowach. Ich ﬁnał pokazuje, że
zabrzański TOZ działa skutecznie i konsekwentnie również w sądach.
(pj)

