SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
TTB POZNAŃ ZA ROK 2017

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia TTB Poznań odbyło dnia 20 lipca 2017r.
Na zebraniu wyłoniono Zarząd w składzie:
1. Magdalena KOCHAŃSKA - ZIRHOFFER - Prezes Zarządu
2. Joanna JASKÓLSKA - Zastępca Prezesa
3. Agnieszka STEFANIAK – KRÓLIK – członek zarządu
i Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Karolina KAISER-KUCZ
2. Aleksandra NOWICKA

Stowarzyszenie TTB Poznań zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia
9 grudnia 2014 roku.
Działalność statutowa Stowarzyszenia TTB Poznań polega na działaniach na rzecz
humanitarnego traktowania zwierząt a w szczególności psów ras należących do grupy TTB,
tzn. terier typu bull, poszanowania ich praw, niesieniu pomocy i objęcia ich ochroną.
Psy ras TTB oraz psy w typie tych ras trafiają pod opiekę naszego Stowarzyszenia
zarówno ze Schroniska dla zwierząt w Poznaniu, innych schronisk i przytulisk dla zwierząt
głównie z terenów wielkopolski jak i w drodze interwencji czy zrzeczeń właścicielskich. Nasi
podopieczni są otoczeni odpowiednią opieką weterynaryjną. Nierzadko zostają objęci
specjalistycznym leczeniem czy opieką szkoleniowców by przygotować je w możliwie
najlepszy sposób do adopcji.
Celem działalności TTB Poznań jest również ocieplanie wizerunku psów ras TTB.
Zmiana sposobu myślenia i podejścia ludzi. Obalanie stereotypów, które narosły przez lata
na temat psów ras uznawanych za agresywne.
W roku 2017 zostały przeprowadzone dwie zbiórki na rzecz podopiecznych
stowarzyszenia TTB Poznań:
- 11.02.2017r. w poznańskim pubie „KOLEJKA” zbiórka pieniążków na leczenie naszego
podopiecznego Dżordża - uzbierano 877,72 zł.
- luty 2017r. pani Klaudia Olejnik, również na rzecz Dżordża, przeprowadziła zbiórkę poprzez
stronę internetową „zbiórka.pl” – uzbierano 1110,90 zł.
W lutym 2017 roku nasz podopieczny Bruno zwany Borsukiem został adoptowany
i zamieszkał w okolicach Warszawy a jego adopcja była wyjątkowa ponieważ nastąpiła
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poprzez program pani Joanny Krupy pt.” Misja Pies”. Odcinek z naszym bohaterem został
wyemitowany w telewizji przez stację TVN.
26 marca 2017 roku, jako stowarzyszenie, zorganizowaliśmy I Poznański Spacer
Dogtrekkingowy – Zadyszki TTB Poznań. Impreza odbyła się nad Jeziorem Lusowskim na
dystansie 10 km. Dobra zabawa, rywalizacja, ruch na świeżym powietrzu dla wszystkich
posiadaczy psów – nie tylko adoptowanych z naszego stowarzyszenia i nie tylko dla
posiadaczy psów w typie ras TTB.
W dniach 13 - 14.05.2017 roku na poznańskiej Cytadeli odbyła się Kejtrówka 2017,
gdzie – jak co roku – TTB Poznań miało swoje stoisko. Była to kolejna okazja by przedstawić
nasze stowarzyszenie, nasze cele, statuty, sposób działania. Uświadamiać społeczeństwo
o szkodliwości stereotypów, które narosły wokół psów ras TTB, które są tak bliskie naszym
sercom. Spotkać naszych byłych podopiecznych, którzy licznie stawili się na ww. imprezie.
Nawiązać nowe znajomości zarówno w gronie zwolenników jak i przeciwników ras TTB. Ale
przede wszystkim była to kolejna okazja by przedstawić naszych podopiecznych
czekających na nowe, odpowiedzialne domy.
10 września 2017r., na zaproszenie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział
Środa Wlkp., wzięliśmy udział w I Edycji Pieskiego Pikniku zorganizowanym nad Jeziorem
Średzkim.
07.10.2017 roku w Poznaniu na ul. Półwiejskiej, przy pomniku Starego Marycha
odbyła się akcja pn. „Zerwijmy łańcuchy” gdzie obrońcy praw zwierząt przykuli się
łańcuchami do psich bud w ramach protestu. Stowarzyszenie TTB Poznań również wzięło
udział w tym wydarzeniu.
22.10.2017 roku odbył się II Poznański Spacer Dogtrekkingowy – Zadyszki TTB
Poznań. Tym razem trasa o dystansie 10 km została rozplanowana w podpoznańskim
Zakrzewie. Pomimo niesprzyjającej pogody, frekwencja dopisała a ogólne zadowolenie,
możliwość integracji, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, rad

wśród posiadaczy

czworonogów sprawiło, że takie spacery staną się imprezą cykliczną organizowaną przez
nasze stowarzyszenie dwa razy do roku: na wiosnę i na jesień.
W roku 2017 Stowarzyszenie TTB Poznań miało pod swoją opieką 80 psów. 62 psy
znalazły dom. Z adopcji wróciło 5-ciu naszych podopiecznych z czego 3 z nich powtórnie
znalazły nowy dom. W 2017 roku 13 psiaków odeszło za Tęczowy Most.
Głównym środkiem masowego przekazu z którego aktualnie korzystamy jest portal
społecznościowy Facebook – gdzie TTB Poznań ma swój fanpage na którym na bieżąco
zamieszczane są informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie TTB Poznań na dzień 31 grudnia 2017 roku liczy 17 członków.
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