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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA  
TTB POZNAŃ ZA ROK 2018 

 

 

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia TTB Poznań odbyło dnia … … 2018r. 

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. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 
3. ………………………………………………. 

 

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 2018 zostały przeprowadzone zbiórki na rzecz podopiecznych stowarzyszenia 

TTB Poznań: 

- luty 2018 rok -  pani Natalia Chmielewska na rzecz Dżordża, przeprowadziła zbiórkę 

poprzez stronę internetową „zbiórka.pl” – uzbierano 1520,00zł; 

- w ciągu całego roku 2018 roku użytkownicy portalu społecznościowego „Facebook” 

przeprowadzili na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia TTB Poznań zbiórki na łączną kwotę  

7082,43zł. 
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01 marca 2018 roku uczestniczyłyśmy jako Stowarzyszenie w VIII Mistrzostwach 

Polski No Gi Jiu Jitsu 2018 w podpoznańskim Luboniu. Wśród zawodników i pasjonatów 

tego sportu mogłyśmy poopowiadać o naszej pasji czyli o psach w typie bull i o tym jak im 

pomagamy. Przybliżyć działanie naszego Stowarzyszenia, przedstawić naszych 

podopiecznych. Spotkałyśmy się z dużą serdecznością, zrozumieniem dla tego co robimy      

i ogromną sympatią dla psiaków ttb. 

22 marca 2018 roku zorganizowałyśmy dla wszystkich aktywnych miłośników 

zwierząt ZADYSZKI TTB POZNAŃ – III POZNAŃSKI SPACER DOGTREKKINGOWY. 

Impreza odbyła się w podpoznańskim Zakrzewie na dwóch dystansach 3 i 10km. Dobra 

zabawa, rywalizacja, dużo śmiechu, cudownych ludzi i czworonogów. Ruch na świeżym 

powietrzu dla wszystkich posiadaczy psów – nie tylko adoptowanych z naszego 

stowarzyszenia i nie tylko dla posiadaczy psów w typie ras TTB. Pogoda i frekwencja 

dopisały a my spotkałyśmy się z wielką sympatią, zadowoleniem i pytaniami o kolejne edycje 

Zadyszek. 

22 kwietnia 2018 roku pojawiłyśmy się jako Stowarzyszenie w Concordia Design        

w Poznaniu na „Targach Łapa” w roli prelegenta. Opowiadałyśmy jakie tak naprawdę są 

amstaffy, pitbulle  i bullterriery oraz stawiłyśmy czoło krzywdzącym stereotypom na temat 

tych psów. 

28 kwietnia 2018 roku ponownie pojawiłyśmy się w podpoznańskim Luboniu tym 

razem na IV European Championship CBJJP 2018. I tak jak w marcu, dopisała wspaniała 

atmosfera i niesamowici ludzie, którzy wsparli nas dobrym słowem i chętnie słuchali naszych 

opowieści. 

12 maja 2018 roku Joanna Jaskólska – zastępca prezesa TTB Poznań uczestniczyła 

w III Ogólnopolskiej Konferencji Behawioryzmu Zwierząt, która odbyła się w Warszawie. 

Staramy się ciągle pogłębiać wiedzę, by pomagać psom łatwiej wkraczać w nowe po 

adopcyjne życie. 

W dniach 12-13 maja 2018 roku na poznańskiej Cytadeli odbyła się „Kejtrówka 2018”. 

Coroczna impreza o psach, dla psów i oczywiście ich właścicieli. Moc atrakcji, ciekawe 

pokazy i zawody. TTB Poznań tradycyjnie miało tam swoje stoisko, gdzie promowałyśmy 

adopcje, opowiadałyśmy o swoich podopiecznych i udowadniałyśmy, że TTB nie są wcale 

takie złe. Gorące podziękowania za wsparcie naszych działań należą się cudownej                  

i wspaniałej Pani Katarzynie Bujakiewicz.  
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02 czerwca 2018 uczestniczyłyśmy w kolejnym sportowym wydarzeniu w Luboniu 

Open Gi 2018. I tak samo jak na poprzednich tego typu imprezach spotkałyśmy się z ciepłym 

przyjęciem, zainteresowaniem i zrozumieniem dla tego co robimy. 

09 czerwca 2018 roku można nas było spotkać na Krajowej Wystawie Psów Ras 

Myśliwskich w podpoznańskim Uzarzewie. 

12 sierpnia 2018 roku w „Nocnym Targu Towarzyskim” w Poznaniu odbyła się kolejna 

edycja akcji kulinarno-charytatywnej Master Chef 4 Dogs, w której udział wziął nasz 

reprezentant Sławomir Bandosz. Dał on niesamowity popis swoich umiejętności i to wszystko 

dla naszych bezdomniaków. Dziękujemy.  

14 sierpnia 2018 roku  miałyśmy pogadankę w poznańskim pubie „Amore del 

Tropico”. Pogadankę oczywiście na temat naszego Stowarzyszenia, naszej pracy, naszych 

kochanych TTB. Wymieniałyśmy się doświadczeniami, chwaliłyśmy sukcesami oraz 

dzieliłyśmy porażkami. 

 21 października 2018 roku odbyła się kolejna edycja Zadyszek z TTB Poznań czyli IV 

Poznański Spacer Dogtrekkingowy. Tym razem trasa o dystansie 3 i 10 km została 

rozplanowana w podpoznańskim Wiórku. Frekwencja dopisała a ogólne zadowolenie, 

możliwość integracji, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, rad  wśród posiadaczy 

czworonogów sprawiło, że takie spacery stały się imprezą cykliczną organizowaną przez 

nasze Stowarzyszenie dwa razy do roku: na wiosnę i na jesień. 

Dzięki współpracy ze sklepem E.Leclerc Poznań i Śrem w ich gazetce                 

obowiązującej w dniach 08.11.-03.12.2018  można było zobaczyć między innymi naszych 

podopiecznych. A wszystko po to by dotrzeć do większej ilości ludzi i zwiększyć możliwości 

adopcyjne naszych bezdomniaków.   

27 listopada 2018 roku jako Stowarzyszenie wzięliśmy udział w Central Europe 

Knives Exhibition 2018 w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. To największa w Europie 

Wschodniej wystawa noży, broni białej, sprzętu i materiałów do knifemakingu. Cieszymy się, 

że mogliśmy uczestniczyć w takim niesamowitym wydarzeniu, dziękujemy za pomoc               

i wsparcie oraz za dobre słowo i mnóstwo uśmiechu. 

01 grudnia 2018 roku jako Stowarzyszenie wzięłyśmy udział w projekcie pn. „ Lokalni 

Herosi” trwającego od 01.12.2018r. do 31.1.2019r. Projekt polega na zaangażowaniu jak 

największej ilości osób do codziennego oddawania głosu na nasze Stowarzyszenie w czasie 

trwania akcji. Realizacja projektu utwierdza nas w tym, że to co robimy jest ważne                   

i potrzebne. Od samego początku, czyli ratowania psów niechcianych, odebranych 

interwencyjnie, zapomnianych w schroniskach czy żyjących z łańcuchem u szyi, poprzez 

https://www.facebook.com/Leclerc.Poznan.Srem/?__tn__=K-R&eid=ARA-yqaQjVhrjf2skzp1LOJra9eNPlZCHUxLXYdbU2H6yTbsrFvat8wL-ptC6_ty-Eado8dlHFf3Yvvy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDjReYuFef976bDJhdLCv17h_SIst4aGybHWn6AwiyYeCuOj-yuLKauMKxzZ9ZvbsYa42aS0VSfSsoX8o6tj2ne5xKb4F0tm4v2pt_yJj3QPdmUEozOpz0IoXZletucrB2TfiVgvK2KDgzTBjAxyBnO4OEdRIr3w4H-NUpMERg0ldyxpFJ4H11zP4QNlMK17wQYXrKrrKAGwUGU3uvx8k7wn3tS_jcFVEgBeumv_fn07-GdGC2BJcqI4UcqdXjjkHh6lcW56bfTCF0bytCLFpQaOvDxhtWgZsuPGzydrpVBo7XTs6m3lAUjOux5cIvELgN-7p_uzjhTTflUM7ThXqTYOg
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leczenie, socjalizowanie aż  do znalezienia nowych, kochających domów. Nasz udział                 

w projekcie „Lokalni Herosi” pokazuje jak istotny jest kontakt międzyludzki by zwiększać 

świadomość w kwestiach zapobiegania bezdomności zwierząt, nieplanowanemu rozrodowi 

czy podnoszeniu kwestii pseudohodowli. Ogromnie ważne jest także uwrażliwianie 

społeczeństwa na krzywdę braci mniejszych. A także uświadamianie ludzi, iż realizacja tych 

wszystkich kwestii jest możliwa dzięki ich bezpośredniemu zaangażowaniu w poszczególne 

etapy całego procesu.  

13 grudnia 2018 roku podopieczni naszego Stowarzyszenia „wysłali”, za naszym 

pośrednictwem, listy do Świętego Mikołaja. Dzięki fantastycznemu zaangażowaniu                   

i ogromnym sercom naszych sympatyków każdy z naszych psiaków znalazł swojego 

prywatnego i hojnego Mikołaja. Paczki pozwoliły  zabezpieczyć bezdomniaki z TTB Poznań 

w potrzebne im rzeczy na okres około 2-3 miesięcy, a co więcej My, dzięki temu,  będziemy 

mogły wziąć kolejne psy pod swoje skrzydła.  

W roku 2018 Stowarzyszenie TTB Poznań miało pod swoją opieką 111 psów. 85 

naszych podopiecznych w tym okresie znalazło nowy. Z adopcji, które miały miejsce w roku 

2018 wróciło 17-ście psów z czego 12 z nich zostało powtórnie wyadoptowanych. Niestety    

w tym roku 3 psiaki odeszły za Tęczowy Most. 

Głównymi środkami masowego przekazu z których korzystamy są: 

 portal społecznościowy Facebook: https://www.facebook.com/TTBPoznan 

 strona internetowa naszego stowarzyszenia: http://ttbpoznan.pl/ 

 serwis społecznościowy Instagram: ttb_poznan 

Dzięki powyższym kanałom docieramy do swoich sympatyków i odbiorców przekazując na 

bieżąco informacje dotyczące działalności naszego Stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie TTB Poznań na dzień 31 grudnia 2018 roku liczyło ….. członków. 

http://ttbpoznan.pl/
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