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Skład Zarządu Stowarzyszenia HIPODROM na dzień 31.12.2010r:
Prezes

– Katarzyna Wieczerzyńska-Karwowska

Wiceprezes

– Janusz Karwowski

Sekretarz

– Hanna Karpińska-Karolak

Skarbnik

– Eugeniusz Szulakiewicz

Członek Zarządu

– Jerzy Modzelewski

Skład Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2010r:
Przewodnicząca

– Irena Zacko-Pająk

Wiceprzewodniczący

– Błażej Połcik

Sekretarz

– Małgorzata Borawska

Celem statutowym Stowarzyszenia jest:
-

wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uprawiane sportów konnych;

-

upowszechnianie i popularyzacja sportu jeździeckiego w zakresie wyczynowym,
rekreacyjno turystycznym i szkoleniowym;

-

udział w regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprezach jeździeckich;

-

przygotowanie członków Stowarzyszenia do udziału w zawodach wszystkich
szczebli do Igrzysk Olimpijskich włącznie;

-

założenie i rozwój hodowli konia sportowego;

-

roztoczenie dożywotniej opieki nad końmi zasłużonymi dla rozwoju sportu i
hodowli oraz nad końmi odratowanymi.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.
Stowarzyszenie HIPODROM jest niezależną organizacją pozarządową, apolityczną, nie
nastawioną na zysk, opierającą swe działania przede wszystkim na społecznej pracy
członków, działaczy, wolontariuszy, sympatyków koni i jeździectwa, w zakresie
działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r
– prawo o stowarzyszeniach oraz w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r
– o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych w
szczególności o profilu jeździeckim, na zasadzie ich przepisów prawnych. Stowarzyszenie
jest powołane na czas nieokreślony.





Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
-

upowszechnianie i propagowanie sportu jeździeckiego;

-

propagowanie i organizowanie wolontariatu;

-

szkolenia teoretyczne i praktyczne członków i wolontariuszy;

-

obsługę i użytkowanie koni;

-

opiekę nad końmi odratowanymi i końmi na dożywociu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele następującymi sposobami:
-

zapewnienie koniom właściwych warunków bytowych i żywieniowych
oraz opieki weterynaryjnej;

-

całodobowa opieka nad końmi będącymi w stajni;

-

bieżąca obsługa koni użytkowanych i odratowanych w zakresie pojenia, karmienia,
prac porządkowych w boksach, wyprowadzania na wybieg;

-

wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, czyszczenie koni, czyszczenie kopyt,
rozczyszczanie koni, odrobaczanie i szczepienie;

-

praktyczne warsztaty edukacyjne członków i wolontariuszy w zakresie właściwej
opieki i obsługi koni;

-

naukę jazdy konnej od podstaw;

-

szkolenie jeźdźców w ramach sportu amatorskiego;

-

trening koni.

Stowarzyszenie „HIPODROM”, w ramach działalności statutowej w roku
2010,realizowało działania edukacyjne i szkoleniowe dla członków stowarzyszenia i wolontariuszy.
Działania oparte na metodach, wypracowanych przez członków stowarzyszenia mających
największe doświadczenia we współpracy z końmi, owocują bardzo dobrymi efektami. Tworzą one
właściwe podwaliny do prawidłowego, partnerskiego traktowania koni, przy zupełnym
wyeliminowaniu siły i przemocy na bazie porozumienia opartego na zaufaniu oraz skutecznie i
pozytywnie wpływają na relacje między ludźmi, a zwierzętami. Taką właśnie wiedzę, członkowie
organizacji, próbują cały czas przybliżać osobom szkolącym się w stajni stowarzyszenia, jak i
ludziom, którzy mają do czynienia z końmi.
Członkowie stowarzyszenia udzielili licznych porad zarówno właścicielom jak i
hodowcom koni, którzy kontaktowali się z organizacją. W ramach edukacji członków i
wolontariuszy systematycznie organizowano otwarte spotkania w stajni stowarzyszenia dla
chętnych, gdzie można było wymienić poglądy dotyczące właściwego szkolenia jeźdźca i konia,
form i zasad współpracy z koniem oraz alternatywnych metod komunikacji z końmi. Organizowano
także wiele innych spotkań dotyczących opieki i pomocy koniom chorym, niepełnosprawnym i
przebywającym na dożywociu w stajni stowarzyszenia.
Obecnie stowarzyszenie opiekuje się dwunastoma końmi stanowiącymi jego własność i dysponuje
czterema końmi użyczonymi do celów szkoleniowych. Ze względu na ilość koni, które wymagają
specyficznej opieki i obsługi, obowiązki zajmowania się nimi, w głównej mierze spadają na
członków organizacji. Pomimo ograniczeń socjalnych i finansowych nasze działania i tak
zapewniły właściwy byt i opiekę koniom będącym pod opieką stowarzyszenia. Trzeba zaznaczyć, iż
rośnie zainteresowanie w kręgach koniarzy tzw. dożywociem i emeryturą dla koni.
Niestety nie przekłada się to na zaangażowanie chętnych do pomocy i do pracy na
zasadach

wolontariatu,

co

powoduje

maksymalne

obciążenie

członków

organizacji.

Zainteresowanie wolontariatem znacznie spadło w pierwszej połowie roku, w drugiej zaś zaistniało
lecz zaangażowanie było mało efektywne. W praktyce wszystkie środki finansowe z pozyskanych
darowizn, wpłat i składek oraz 1% podatku, przeznaczane były na bieżące funkcjonowanie stajni i
na utrzymanie koni. Rok 2010 wymagał znacznego zaangażowania wszystkich członków
stowarzyszenia , celem zapewnienia dobrostanu koni. Rok ten był trudny dla organizacji zarówno
pod względem finansowym jak i ze względów pogodowych, które znacznie utrudniły zapewnienie
koniom właściwej jakości paszy. Trudności te zmobilizowały członków stowarzyszenia do
intensyfikacji działań, co w efekcie zapewniło naszym koniom odpowiednie standardy wymagane
dla tych zwierząt.
Zgodnie z założeniami i celami pod koniec roku rozpoczęto wstępne rozmowy z
innymi organizacjami OPP, chętnymi do współpracy,szukając nowych form działania i rozwoju, a
jednocześnie wychodząc na przeciw potrzebom organizacji, jak i zapotrzebowaniu społecznemu.

3. Stowarzyszenie HIPODROM nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich
w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie celów statutowych.

Struktura przychodów

Darowizny pieniężne

wpłaty 1%

darowizny gotówkowe

składki członkowskie

2010r

5.699,80 zł

19.600,00 zł

3.120,00 zł

inne

ogółem przychód

2,44 zł

28.422,24 zł

oraz hipotetyczny przychód z tytułu użyczenia 4 koni, budynku i stajni 5.300,00 zł.

5. Informacja o poniesionych kosztach

Struktura wydatków

Koszt utrzymania koni

26.343,35 zł

Energia elektryczna

531,50 zł

Koszty bankowe

388,38 zł

Pozostałe koszty

26,59 zł

Koszty działalności statutowej

27.094,22 zł

Koszty ogółem

28.047,36 zł

Dane:
a) Zatrudnienie nie wystąpiło;
b) Stowarzyzenie nie udzielało pożyczek pieniężnych;
c) Nie lokowało kapitału na rachunkach bankowych;
d) Nie nabywało obligacji oraz akcji;
e) Nie nabyło nieruchomoąci;
f) Nie nabywało środków trwałych.
6. Stowarzyszenie nie realizowało działalności zlecanej przewz podmioty Państwowe oraz
samorządowe.

7. Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań podatkowych.

8. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnych kontroli.

