
Fundacja Ktoś - Zwierzęta czują tak jak My 

 

Fundacja Ktoś - jesteśmy dla zwierząt, gotowi nieść im pomoc. Ta Fundacja to przyjaciele, których 

połączyła miłość do zwierząt. Jesteśmy po to aby dać świadectwo że zwierzęta to nie coś tylko Ktoś. 

Zwierzęta to żywe istoty obdarzone wrażliwością, samoświadomością i godnością, ze względu na 

które zasługują na specjalną ochronę. Dla nas to Ktoś ważny, Ktoś kto czuje. Ktoś kto boi się, czuje 

lęk i strach, zna również radość, zadowolenie, oddanie i miłość.  

 

Fundacja Ktoś działa w imieniu braci mniejszych, a w szczególności koni oficjalnie od 2019 roku. 

Jesteśmy organizacją non profit, która koncentruje swoje działania na ratowaniu koni przed rzeźnią. 

Jednym z priorytetowych celów naszej Fundacji, obok ochrony praw zwierząt jest edukacja oraz 

prowadzenie otwartego azylu dla koni. Dzięki pomocy darczyńców z całej Polski udało nam się 

uratować kilkadziesiąt koni przed rzeźnią. Uratowane zwierzęta żyją w adopcjach stacjonarnych lub w 

naszym końskim azylu w „Ktosiowie”. „Ktosiowo” znajduje się w miejscowości Krępa, 8 km od 

Uniejowa. Tutaj żyją nasi podopieczni, tutaj dom i ostoje znalazły konie niegdyś skazane na rzeź lub 

zaniedbane, porzucone. Wykupione przez nas od handlarzy, z końskich targów czy od właścicieli 

znalazły bezpieczeństwo i szczęście, zaufały na nowo człowiekowi. W „Ktosiowie” konie żyją w 

systemie otwartym, w warunkach bardzo przybliżonych naturze. Końskie dzieci, kaleki oraz staruszki 

razem tworzą harmonijne stado. Nasz Azyl jest otwarty dla ludzi. Szczególnie wiosną i latem można 

bardzo przyjemnie spędzić czas w naturze „między końmi”.  

 

Przyjedź, przekonaj, poczuj zapach lasu, będziesz pod wrażeniem uroku tego miejsca oraz koni które 

zawdzięczają życie dobrym ludziom. Prosimy o wsparcie finansowe. Ty również możesz pomóc 

ratować konie! 

 

Zawsze marzyłeś o koniu? Niestety nie masz warunków?  

1. Adoptuj wirtualnie jednego z naszych „Ktosiowych” podopiecznych zwierzaków – kontakt: 

adopcje@ktos.eu lub FB, adopcja wirtualna zaczyna się od 20 zł miesięcznie. Chcesz dowiedzieć 

się więcej? Napisz do nas! 

2. Zachęcaj znajomych, klasę, firmę do wspólnej adopcji jednego lub więcej z naszych uratowanych 

koni. 

3. „Ktosiowo” dalej powstaje! Budujemy je własnymi rękami, z pomocą cudownych ludzi! Pomagaj 

przy tych pracach bezpośrednio w „Ktosiowie”. 

4. Przekaz nam swój 1%. KRS: 0000 215 720. Cel szczegółowy: Fundacja Ktoś. 

5. Pomóż nam w zdobyciu sponsorów, każda darowizna dla Fundacji może być odliczona od 

podatku !. 

6. Masz firmę? Zostań sponsorem – Twoja firma może wspierać działania Fundacji Ktoś w formie 

pomocy finansowej lub materialnej, to na pewno wpłynie pozytywnie na Twój PR 

7. Chcesz pomagać, ale mieszkasz na drugim końcu Polski lub za granicą? Nic nie szkodzi! Zostań 

E-Wolontariuszem! Może lubisz pisać? Jesteś grafikiem, lub informatykiem? A może będziesz 

nas wspierać w mediach społecznościowych ?. 

8. Zostań Wolontariuszem na miejscu pomagając w Przytulisku Ktosiowo, opieka nad końmi i prace 

porządkowe. 

9. Posiadasz fanty? Niepotrzebne ale w stanie bardzo dobrym rzeczy?. Wolontariusze Fundacji 

regularnie prowadzą bazarki charytatywne na rzecz zwierząt. Rzeczy możesz przysyłać na adres 

naszego wolontariusza (podamy w wiadomości prywatnej) środki z bazarku przeznaczone 

zostaną na opiekę i jedzenie dla zwierząt. 

 

KONTAKT 

Fundacja Ktoś, ul. Zielone Łąki 24/1 05-220 Zielonka 

KRS 0000780130, NIP 1251692243 

Tel. 501000774 lub 511115864, E-mail: fundacja@ktos.eu 

https://www.facebook.com/FundacjaKtos/ 
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