
Opis prowadzonej w 2012 r . działalności statutowej

Obecnie  nasze  stowarzyszenie  prowadzi  osiem  schronisk  dla  bezdomnych  zwierząt. 
W ubiegłym roku uratowaliśmy i oddaliśmy do adopcji 4403 psy i 1662 koty. Nasze patrole reagują 
na zgłoszenia okrucieństwa wobec zwierząt obecnie posiadamy 22 inspektoraty na terenie kraju 
i pragniemy,  aby było  ich  jeszcze  więcej,  wszędzie  tam gdzie  dzieje  się  krzywda  zwierzętom. 
Inspektoraty  OTOZ  Animals   znajdują  się  w:  Warszawie,  Bydgoszczy,  Trójmieście,  Tczewie, 
Starogardzie  Gdańskim,  Kościerzynie,  Wejherowie,  Słupsku,  Elblągu,  Braniewie,  Oświęcimiu, 
Łodzi,  Tarnowie,  Dębicy,  Częstochowie,  Barlinku,  Lublińcu,  Koninie,  Kędzierzynie  –  Koźlu, 
Płocku,  Chrzanowie  i  Krośnie.  W 2012  roku  inspektorzy  OTOZ Animals  przeprowadzili  3010 
interwencji  na terenie  całego kraju.  Skupiamy się  nie  tylko  na  bezpośrednich  działaniach,  lecz 
również walczymy o nowe przepisy dotyczące humanitarnej ochrony zwierząt.

Dzięki środkom z odpisów jednoprocentowych   pomagamy   coraz większej ilości zwierząt. 
W 2012 r. dzięki naszym działaniom  6065 zwierząt znalazło nowe domy. 

W działalności  pożytku  publicznego  nawet  niewielkie  kwoty  mają   olbrzymie  znaczenie, 
zwłaszcza jeśli osób, decydujących się przekazać odpis stowarzyszeniu  jest wiele. Dzięki osobom, 
które nam zaufały, możemy częściej i skuteczniej ratować bezdomne i skrzywdzone zwierzęta. Co 
roku zachęcamy podatników aby przekazując 1% zaznaczali krzyżyk w rubryce „wyrażam zgodę” 
zeznania podatkowego, dzięki czemu możemy informować darczyńców o naszych działaniach oraz 
o wykorzystywaniu środków pozyskanych dzięki odpisowi od ich podatku.

Dzięki  środkom  pozyskanym  z  1%  podatku  pomagamy  schroniskom  dla  bezdomnych 
zwierząt:  kupujemy karmę,  leki,  szczepionki  oraz  ocieplane  budy dla  naszych  podopiecznych. 
Finansujemy specjalistyczne  zabiegi  weterynaryjne  ratujące  życie  skrzywdzonym,  bezdomnym 
zwierzętom.  Poprawiamy  również  warunki  bytowe  w schroniskach  przez  nas  prowadzonych. 
Środki z 1% podatku umożliwiają nam również rozwój inspektoratów ds. ochrony zwierząt.

Systematycznie przeprowadzamy interwencje w celu kontroli warunków bytowych zwierząt. 
W większości  przypadków mają  one  charakter  prewencyjno  –  edukacyjny i  odnoszą  pożądany 
skutek w postaci zmiany warunków, w jakich zwierzę jest utrzymywane. W skrajnych przypadkach, 
gdy właściciel  zwierzęcia uporczywie uchyla się od wypełniania ciążących na nim obowiązków 
bądź wprost się nad nim znęca,  współdziałamy z organami ścigania w celu pociągnięcia  go do 
odpowiedzialności  karnej  i  uczestniczymy  w postępowaniu  przed  sądem  w  ramach  instytucji 
oskarżyciela  posiłkowego,  wspierając  oskarżycieli  publicznych.  Widocznym  rezultatem  tego 
aspektu naszej działalności jest statystyczny wzrost ilości skierowanych do sądu aktów oskarżenia 
w sprawach o przestępstwa przeciwko ochronie zwierząt oraz ostrzejsze kary orzeczone. W 2012 r., 
oprócz kar grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności w zawieszeniu, udało nam się 
uzyskać 2 wyroki skazujące, w których sprawca został skazany na karę pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania – zapadły one w sierpniu w Sądzie Rejonowym w Gdyni 
w sprawie wyrzuconego z VI piętra w bloku szczeniaka owczarka niemieckiego oraz w listopadzie 
w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, gdzie proces dotyczył wyrzuconego z okna 3-letniego yorka. 
Zwłaszcza drugi wyrok był komentowany bardzo szeroko przez media, które chwaliły przełamanie 
dotychczasowej – łagodnej – linii orzeczniczej. Takie wyroki przestrzegają przed znęcaniem się nad 
zwierzętami, a także spełniają misję edukacyjną w zakresie ochrony zwierząt:
http://kontakt24.tvn24.pl/temat,rok-wiezienia-za-wyrzucenie-psa-z-okna,68524,html?
categoryId=496

Aktywnie  uczestniczyliśmy  w  walce  przeciwko  legalizacji  uboju  zwierzą  bez  uprzedniego 
ogłuszania, m.in. poprzez kampanie informacyjne, bezpośredni kontakt z najwyższymi organami 
państwowymi oraz wyrażanie sprzeciwu poprzez organizowanie manifestacji pod Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pod Sejmem.
http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=1dc3fdece7e80910&title=Organizacje-
prozwierzece-przeciw-ubojowi-rytualnemu
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Pamiętam jednocześnie o konieczności prac nad poprawą stanu prawnego w zakresie ochrony 
zwierząt. Na podstawie nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt przygotowaliśmy i udostępniliśmy 
samorządom projekt uchwały realizującej stosowne wymogi nowego prawa. Jednocześnie w 2012 r. 
zaopiniowaliśmy ok. 80 projektów podobnych uchwał, które przedstawiły nam samorządy. 

Ponadto,  udzielamy  porad  prawnych  w  różnego  rodzaju  sprawach  –  karnych, 
administracyjnych oraz cywilnych – w sytuacjach, które mogą w jakiś sposób dotykać zwierząt. 
Z prośbą o pomoc w sprawach dotyczących zwierząt proszą nas nie tylko osoby prywatne, lecz 
również organy administracji publicznej, a także Policja. 

We  współpracy  z  inicjatorami  kampanii  „8hours”,  apelowaliśmy do   Posłów  Parlamentu 
Europejskiego  w  ramach  działań  zmierzających  do  ustanowienia  maksymalnego  8-godzinnego 
czasu transportu zwierząt gospodarskich na terenie Unii  Europejskiej.  Kampania zakończyła się 
wymiernym sukcesem, jako że 15 marca 2012 r. Parlament Europejski przyjął postulaty organizacji 
społecznych i obywateli UE jako swoje oficjalne stanowisko w Pisemnym Oświadczeniu 49/2011 - 
co jest istotnym preludium do zmian w prawie unijnym.

http://www.8hours.eu/manifesto_of_malta

Na początku roku wielkim sukcesem okazała się prowadzona we współpracy z siecią sklepów 
TESCO akcja zbierania karmy na rzecz schronisk dla zwierząt w Polsce.

http://otoz.pl/kliknij-i-nakarm-zwierzeta-razem-z-otoz-animals-i-tesco/

W  lutym  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Kota  zorganizowany  został  Otwarty  Dzień 
Schronisk.  Głównym punktem programu  były oczywiście  różnej  maści  mruczki,  które  bardzo 
tęsknią za człowiekiem. Koci opiekunowie w schroniskach prowadzonych przez OTOZ Animals 
służyli poradami dotyczącymi adopcji kotów.
Linki do materiałów dotyczących przeprowadzonej przez nas akcji:
http://otoz.pl/dzien-kota-w-ciapkowie/
http://www.schronisko.elblag.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1808:dzie-kota-
w-elblskim-schronisku-16-luty-otoz-animals-zaprasza&catid=40:artykuly&Itemid=84
http://www.tczew.otoz.pl/427.html
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/17-02-swiatowy-dzien-kota-pamietaj-o-tych-
zapomnianych/

Jedną z większych przeprowadzonych w 2012 r. interwencji była akcja w Owśnicach koło 
Kościerzyny. W gospodarstwie rolnym odnaleziono ok. 30 padłych owiec; młode jagnięta z głodu 
jadły wełnę padłych członków stada. OTOZ Animals we współpracy z Policją i organami Gminy 
Kościerzyna odebrał kilkadziesiąt zwierząt gospodarskich. Niestety, wielu nie udało się uratować.

http://www.tvn24.pl/0,1742028,0,1,padaly-we-wlasnych-odchodach-psy-jadly-
truchla,wiadomosc.html

Motywem przewodnim podczas wakacji była kampania pod nazwą „Jedenaste: Nie porzucaj”, 
której ideą było kształtowanie postaw społecznych wobec nagannej praktyki porzucania zwierząt 
w sezonie letnim, związane z wyjazdami na wakacje. 

http://otoz.pl/jedenaste-nie-porzucaj-kampania-otoz-animals/

We wrześniu 2012 r.  po raz kolejny zorganizowaliśmy w Gdyni,  Starogardzie  Gdańskim, 
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Tczewie,  Oświęcimiu,  Barlinku oraz  Słupsku akcję  „Zerwijmy łańcuchy”.  Przy Alei  Topolowej 
w Gdyni  zostały  ustawione  budy  z  łańcuchami,  do  których  można  było  się  przykuć  tak  aby, 
na własnej  skórze  poznać  okrutny  psi  los.  Akcja  cieszyła  się  sporym  zainteresowaniem 
mieszkańców, co chwilę ktoś z przechodniów siadał koło budy i przypinał się do krótkiej uwięzi. 
Inspektorzy OTOZ Animals tłumaczyli jak powinno się reagować w przypadkach znęcania się nad 
zwierzętami.  Spotkanie  zaszczyciła  w  Gdyni  Poseł  do  Parlamentu  Europejskiego  prof.  Joanna 
Senyszyn, podczas gdy w Słupsku mogliśmy liczyć na wsparcie Poseł Jolanty Szczypińskiej.

http://otoz.pl/zerwijmy-lancuchy-relacja-z-happeningu/

Imprezy pod hasłem "Spacer Przyjaźni", początkowo odbywające się jedynie w Starogardzie 
Gdańskim, w 2012 r. zaczęły być organizowane cyklicznie również w innych schroniskach. Okazja 
do  wyprowadzenia  wszystkich  psów  w  schronisku  na  spacer  cieszy  się  olbrzymim 
zainteresowaniem mieszkańców miast,  w których znajdują się nasze schroniska.  Często nie  dla 
wszystkich chętnych wystarcza psiaków, które można ze sobą zabrać.

http://otoz.pl/spacer-przyjazni-otoz-animals-w-starogardzie-gdanskim/
http://schroniskotczew.pl/item/92-dzi%C4%99kujemy-wam

PROWADZENIE  8 SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT PRZEZ OTOZ 
Animals

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „ Ciapkowo” w Gdyni prowadzone od 01.01.2006r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim prowadzone od 01.01.2002r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie prowadzone od 01.01.2008r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu prowadzone od 01.01.2009r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu prowadzone od 01.04.2010r. 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce k/ Wejherowa prowadzone od 01.02.2008r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku prowadzone od 1.07.2012 r.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Ostródzie prowadzone przez AFN w ścisłej współpracy 
finansowej z OTOZ Animals w ramach utworzonego konsorcjum.

Schronisko w Oświęcimiu

http://otozanimalsoswiecim.pl/
Stowarzyszenie prowadzi schronisko na mocy umowy  z Urzędem Miasta w Oświęcimiu.
W 2012 r. stowarzyszenie dofinansowało utrzymanie schroniska w kwocie 201 391,14 zł.
Adopcje
Dzięki prowadzonej przez nas akcji adopcyjnej w 2012 r. udało nam się znaleźć nowe domy dla 158 
psów i 176 kotów. Prowadzimy na bieżąco program kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych, 
wszystkie zwierzęta wydawane do nowego domu posiadają książeczki zdrowia, są zaszczepione 
przeciwko wściekliźnie  i  chorobom zakaźnym. Schronisko jest  otwarte siedem dni  w tygodniu. 
Zwierzęta bezdomne, zabłąkane i ranne są zabierane z terenu Miasta Oświęcim otrzymując pomoc 
weterynaryjną. 

 Działalność edukacyjna, wolontariat
W schronisku działa i rozwija się wolontariat . Obecnie 15 wolontariuszy aktywnie działa na rzecz 
promowania adopcji,  wyprowadza psy na spacery, pielęgnuje i socjalizuje koty. Zwierzęta są na 
bieżąco  ogłaszane  na  stronie  internetowej  schroniska.  Współpracujemy  również  z  lokalnymi 
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portalami  internetowymi.  Pracownicy  i  wolontariusze  biorą  aktywny  udział  w  akcjach 
informacyjnych  promujących  adopcję  bezdomnych  zwierząt  ze  schroniska  we  współpracy 
z oświęcimskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz marketem Kaufland. 
Przy  schronisku  działa  również  Inspektorat  ds.  ochrony  zwierząt  reagujący  w  przypadkach 
okrucieństwa.  W  2012  roku  przeprowadziliśmy  184  interwencje  dotyczące  niehumanitarnego 
traktowania zwierząt. 6 spraw znalazło swój finał w sądzie, z czego zapadły 4 wyroki, 2 sprawy są 
w toku. 

 Pozyskiwanie środków finansowych dla schroniska
W pierwszym kwartale 2012 r. prowadziliśmy akcję 1% podatku dla Schroniska w Oświęcimiu. 
Mieszkańcy Oświęcimia otrzymali  ulotki  promujące tą  formę pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Utrzymujemy stałe kontakty z darczyńcami poprzez wysyłanie życzeń świątecznych z informacją 
o działalności schroniska. Dzięki środkom pozyskanym z 1% podatku i darowizn możemy kupować 
dla naszych podopiecznych karmę, leki oraz szczepionki. W 2012 r. środki uzyskane dzięki akcji 
1% posłużyły na budowę izolatki dla kotów, niezbędnej z uwagi na fakt, iż wiele zwierząt trafia 
do schroniska  zarażonych  chorobami  zakaźnymi  (koci  katar).  Wykonaliśmy  również  remont 
elewacji  schroniska  oraz  zakupiliśmy sprzęt  w postaci  klatek  wystawowych,  transporterów dla 
zwierząt  oraz klatek  pułapek do odławiania  kotów, jak również drobnych akcesoriów (smyczy, 
obroży, szelek, kuwet itp.). 

Schronisko w Gdyni
www.ciapkowo.pl
W 2012 r. Stowarzyszenie dofinansowało utrzymanie schroniska w kwocie 423 381,29 zł.

 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni  prowadzi działalność mającą 
na celu poprawę losu bezdomnych, porzuconych i wolno bytujących zwierząt. 

 Kampania adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w Gdyni stanowi 
jedno  z  priorytetowych  zadań  Ogólnopolskiego  Towarzystwa  Ochrony  Zwierząt  OTOZ 
Animals.  W naszych działaniach  szczególny nacisk kładziemy na poszukiwanie nowych 
domów  dla  naszych  podopiecznych  za  pośrednictwem  wszystkich  dostępnych  mediów. 
Staramy  się,  aby  zwierzęta  trafiały  do  dobrych  domów.  Bezdomne  psy  i koty 
przyprowadzone do Schroniska mają szansę na znalezienie  nowego domu i  kochającego 
opiekuna.  Przeszkoleni  pracownicy  biura  adopcyjnego  posiadają  wiedzę  z  zakresu 
kynologii,  dogo-  i  felinoterapi.  Po  przeprowadzeniu  wywiadu  doradzą  zainteresowanym 
osobom,  które  zwierzę  będzie  dla  nich  najbardziej  odpowiednie,  biorąc  pod  uwagę 
możliwości  mieszkaniowe,  finansowe,  rodzaj  pracy,  tryb  życia  oraz  wiek.  Pracownicy 
schroniska oraz inspektorzy OTOZ Animals pozostają  w kontakcie z nowym właścicielem 
zwierzęcia w celu rozwiązania ewentualnych problemów poadopcyjnych.

 W 2012 roku uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 984 psów oraz 459 kotów. 
Stanowi  to  90% w stosunku do  ilości  przyjętych  do  schroniska  psów  oraz  55% w 
przypadku kotów . 

 Imprezy organizowane przez OTOZ Animals w Ciapkowie w 2012 roku: 
 Styczeń   – zorganizowanie akcji medialnej pod hasłem „pomóż zwierzętom przetrwać zimę”, 

podczas  długotrwałych  mrozów  bardzo  pomogły  nam  ogromne  ilości  darów  od 
mieszkańców Gdyni w postaci karmy dla zwierząt jak również ciepłe koce i kołdry. Podczas 
akcji Hipermarkety TESCO zorganizowały zbiórkę karmy w wyznaczonych stoiskach na 
terenie swoich sklepów.

http://ciapkowo.pl/


 Luty   – zorganizowanie Dnia Otwartego Schroniska z okazji Światowego Dnia Kota.   
 W programie imprezy znalazły się: porady lekarza weterynarii, porady behawioralne kocich 

opiekunek, kolorowanki dla dzieci oraz loteria fantowa na rzecz Schroniska. 
 Czerwiec   –  już  od  początku  czerwca  rozpoczęliśmy  akcję  pod  hasłem„Jedenaste:  nie 

porzucaj!”  apelujemy  o  nieporzucanie  zwierząt  przed  wyjazdem  na  urlop,  udzielamy 
informacji o możliwości wyjazdu ze zwierzakiem lub pozostawienia go w hotelu.

 Lipiec   – zorganizowanie akcji edukacyjnej „Nie zapominaj o zwierzętach podczas upału – 
upał zabija”.

 Wrzesień   – zorganizowaliśmy happening pod hasłem „Zerwijmy łańcuchy”. Akcja  odbyła 
się w okolicach Skweru Kościuszki, gdzie ustawione były psie budy wraz z łańcuchami. 
Każdy przechodzień mógł podejść by przykuć się łańcuchem do budy i poczuć się jak nie-
szczęśliwe zwierzę.

 Październik   –  obchody  Światowego  Tygodnia  Zwierząt,  z  tej  okazji  zorganizowaliśmy 
Dzień Otwarty Schroniska. Do mediów rozesłano zaproszenia zachęcające do adopcji psów 
i kotów ze schroniska Ciapkowo. Przy tej okazji promowaliśmy program kastracji i steryli-
zacji  zwierząt. 

 Wspólnie z siecią hipermarketów Tesco zorganizowano zbiórki karmy z okazji Światowego 
Tygodnia Zwierząt. Przy wejściach do hipermarketów rozstawione były kosze na dary oraz 
stoliki  gdzie pracownicy  i wolontariusze udzielali informacji na temat adopcji, wolontaria-
tu czy też innych form pomocy.  Podczas wspomnianej akcji zebraliśmy dla podopiecznych 
Ciapkowa 654 kg karmy.                                                 

 Listopad   –  OTOZ Animals rozpoczęło Zimową Akcję Adopcyjną pod hasłem „Chcemy 
zdążyć do domu przed zimą”  podczas której promowaliśmy adopcję naszych podopiecz-
nych.  Trójmiejskie  media  przedstawiały historie  poszczególnych zwierząt.  W szkołach i 
przedszkolach  rozwieszaliśmy plakaty a na ogrodzeniach banery informujące o naszej akcji. 
W Centrum Handlowym Klif podczas „Nocy Zakupów” gość honorowy Joanna Krupa pro-
mowała adopcję naszych podopiecznych opowiadając o poszczególnych pieskach, których 
zdjęcia wyświetlane były na dużym ekranie.  

 Rozpoczęliśmy akcję „Zaczęły się chłodne i mroźne dni. Pomóż wolno bytującym kotom”
 Grudzień   - zorganizowano akcję pod hasłem „Psu na budę”. Na naszej stronie internetowej 

zamieściliśmy apel o pomoc w zakupie nowych, ocieplanych bud dla psów oraz zorganizo-
waliśmy zbiórkę karmy i legowisk dla zwierząt. Ludzie o wielkim sercu przynosili do nasze-
go schroniska ciepłe posłania (koce, kołdry, poduszki, ręczniki, swetry), suchą karmę, kon-
serwy dla zwierząt, smakołyki oraz maskotki.  

 Na stronie internetowej oraz portalach społecznościach umieściliśmy informację jak pomóc 
zwierzętom przetrwać  noc sylwestrową.

 OTOZ  Animals  prowadzi  interwencyjne  pogotowie  dla  zwierząt. Przeszkoleni 
pracownicy,  zaopatrzeni  w  specjalistyczny  sprzęt,  wyjeżdżają  ze schroniska  na  każde 
zgłoszenie  dotyczące  bezdomnych  i  rannych  zwierząt.  Pozbawione  opieki  psy  i  koty, 
niejednokrotnie ranne i osłabione,   przywożone są do schroniska, gdzie zostają otoczone 
opieką  sanitariuszy oraz lekarza weterynarii. 

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, reagując na zgłoszenia mieszkańców 
Gdyni, jak również Straży Miejskiej i Policji, nasz samochód interwencyjny wyjeżdżał 1244 
razy.

 Koty  wolno-bytujące. W miarę  posiadanych  możliwości  staramy się  współpracować  z 
karmicielami kotów. Opiekunowie kotów otrzymują w Ciapkowie suchą karmę oraz środki 
antykoncepcyjne dla swoich podopiecznych. W uzasadnionych przypadkach opiekunowie 
kotów mogą liczyć na nieodpłatną pomoc weterynaryjną udzielaną w ambulatorium naszego 
schroniska. Program pomocy karmicielom wolno bytujących kotów cieszy się ogromnym 

http://ciapkowo.pl/1787


zainteresowaniem,  w  chwili  obecnej  współpracujemy  z  268  osobami  zajmującymi  się 
kotami z terenu miasta Gdynia. 

 Działalność edukacyjna. Współpracujemy z wieloma przedszkolami, szkołami oraz innymi 
placówkami  edukacyjno  –  wychowawczymi.  Schronisko  jest  także  odwiedzane  przez 
szkolne wycieczki. Przeszkoleni pracownicy schroniska przeprowadzają pogadanki, których 
celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt oraz udzielają porad z zakresu 
humanitarnej  ochrony  zwierząt.  Na  podstawie  naszych  obserwacji  można  stwierdzić, 
że spotkania te skutkują coraz większą pomocą zwierzętom w Ciapkowie. W akcji zimowej 
trwającej  od  grudnia  ubiegłego  roku  do  marca  dzieci  i młodzież  z  gdyńskich  szkół 
przyniosły bardzo duże ilości  darów w postaci  suchej  i  mokrej  karmy dla  zwierząt,  jak 
również koce, kołdry, poduszki i ciepłą odzież. 

 Wolontariat w schronisku. Obecnie w Ciapkowie pomaga nam 79 wolontariuszy, którzy 
podpisali specjalną umowę wolontariatu. Młode osoby wspierają nasze działania poprzez 
wyprowadzanie  psów  na  spacery,  głaskanie,  czesanie,  pozwalając  im  w  ten  sposób 
przetrwać trudne chwile w schronisku. Psy i koty otoczone właściwą opieką mają większe 
szanse  na  adopcję,  mniej  chorują.  Praca  wolontariuszy  jest  nieocenioną  pomocą  przy 
socjalizacji  zwierząt.   Niepozbawione  kontaktu  z  człowiekiem,  w przypadku  adopcji 
szybciej  dostosowują  się  do  nowych  warunków.  Wolontariusze  coraz  częściej  wspierają 
nasze  działania  zapewniając  małym  kociętom i  szczeniętom,  najbardziej  narażonym  na 
różnego  rodzaju  wirusy  opiekę  poprzez  stworzenie  dla  nich  domu  tymczasowego. 
Wolontariusze  pomagają   podczas  plenerowych  imprez,  takich  jak  „Pies  w Wielkim 
Mieście” czy „Piknik Organizacji Pozarządowych” . Coraz częściej wraz z wolontariuszami 
jesteśmy zapraszani  na  rodzinne  festyny  organizowane  w  szkołach  czy  też  przez  Rady 
Osiedli,  gdzie  organizujemy  stoiska  wraz  z plakatami  i  ulotkami  promującymi  adopcję 
zwierząt, nasze psiaki natomiast prezentują swoje wdzięki na scenie.

Akcje i kampanie przeprowadzone przez Schronisko „Ciapkowo” w Gdyni

Kampania  Adopcyjna  „Adoptując  mnie  ratujesz  mi  życie”  prowadzona  jest  systematycznie 
przez cały rok. Pomagają nam trójmiejskie media i portale internetowe.
Przykładowe linki do ogłoszeń dotyczących naszych podopiecznych:
http://tablica.pl/oferta/lusia-znaleziona-w-piwnicy-czeka-na-dobry-dom-schronisko-ciapkowo-
ID1W433.html
http://tablica.pl/oferta/chimera-piekne-kobiety-bywaja-kaprysne-schronisko-ciapkowo-ID1np5p.html
http://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta/baca-gdyby-mial-wlasne-podworko-i-czlowieka-ktorego-moglby-
pokochac-otoz-animals-schronisko-ciapkowo-ogl5879351.html
http://www.morusek.pl/edytuj_ogloszenie/?id_ogloszenia=115664> 
http://www.cafeanimal.pl/zwierzaki/Gabrysia,95508
http://gdynia.oglaszamy24.pl/ogloszenie.php?advert_id=54852244
http://alegratka.pl/ogloszenie/nazwano-ja-fikcja-bo-jej-zycie-to-byla-21069551.html?utm_source=o7d-
ale&utm_medium=email&utm_campaign=odswiezenie-tytul-ogloszenia

Ciapkowo posiada również dwa profile na portalu społecznościowym Facebook, kierowane do miłośników 
psów i kotów. Umieszczamy tam zdjęcia i krótkie charakterystyki zwierząt przeznaczonych do adopcji. Więcej 
informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej www.ciapkowo.pl. 
Dzięki prowadzonym kampaniom adopcyjnym tylko w pierwszej połowie 2012 roku znaleźliśmy 
nowe domy dla 346 psów oraz 174 kotów. 

W schronisku staramy się zapewnić prawidłowy dobrostan zwierząt poprzez:

 zatrudnienie  odpowiedniego  personelu  (ludzi   przygotowanych  do  pracy  w  schronisku 
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i wrażliwych na los zwierząt);
 zgodnie  z  naszą  polityką  „Lepiej  zapobiegać  niż  leczyć”  –  zwierzęta     w schronisku 

karmione są dobrej jakości karmą (wielu chorobom można zapobiec poprzez odpowiednio 
zbilansowane żywienie);

 zapewnienie  stałej  opieki  lekarsko-weterynaryjnej  -  schronisko  nadzorowane  jest  przez 
dwóch lekarzy weterynarii);

 każde zwierzę jest w odpowiednim terminie szczepione przeciwko chorobom zakaźnym i 
wirusowym

 prowadzona jest pooperacyjna rehabilitacja zwierzaków;
 regularne odrobaczanie i odpchlanie zwierząt;
 przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt;
 regularne odkażanie i dezynfekcję schroniska.

W minionym 2012 roku, w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadziliśmy drobne 
remonty i naprawy:  

 remont i pomalowanie 250 bud dla psów,
 zakup 50 nowych, ocieplanych bud dla psów, 
 zakup 50 nowych drewnianych, podestów  z przeznaczeniem na wybiegi dla psów,
 zakup 31 nowych klatek dla szczeniąt i kociąt przebywających na kwarantannie,
 naprawa przeciekającego dachu budynku izolatki dla kotów, 

Zakupiliśmy i zamontowaliśmy nową lampę operacyjną w gabinecie weterynaryjny.

Schronisko w Dąbrówce

www.schronisko-dabrowka.pl/ . 

W 2012 r. stowarzyszenie poniosło całkowity koszt utrzymania schroniska w kwocie 968 793,08 zł. 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals prowadzi schronisko w Dąbrówce 
od 2008 r.  W ubiegłym roku uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 496 psów ze schroniska. 
Od  momentu  przejęcia  przytuliska  każdego  roku  trwał  proces  modernizacji  placówki  w  celu 
zapewnienia jak najlepszych warunków przebywających w nim zwierzętom. Poczyniono szereg 
inwestycji,  dzięki  którym  schronisko  nie  przypomina  w  niczym  miejsca,  które  zastano  przy 
przejęciu. Zakupiono nowe budy, wybudowano duże przestronne wybiegi, na które wypuszczane są 
zwierzęta. Postawiono również 5 dużych kojców o powierzchni 50 m. kw każdy. 
Dzięki  stronie internetowej  możemy informować osoby zainteresowane o aktualnych adopcjach 
psów, czekających na nowy dom w schronisku. Zwierzęta są socjalizowane przez pracowników 
oraz wolontariuszy,  dzięki czemu wzrasta szansa zaaklimatyzowania w nowym domu. Psiaki są 
systematycznie wyprowadzane na spacery. 
Środki z kampanii 1% wydawane są nie tylko na modernizację i niezbędne naprawy schroniska, 
lecz przede wszystkim na utrzymanie znajdujących się w nim psów. Do schroniska często trafiają 
psy po wypadkach, ranne, chore, odebrane na interwencjach znęcającym się nad nimi właścicielom. 
Znaczną część funduszy wykorzystuje się na zapewnienie zwierzętom niezbędnej opieki lekarsko-
weterynaryjnej, zakup leków oraz specjalistycznej karmy. 
Cały czas możemy również liczyć na pomoc osób zainteresowanych losem zwierząt z Dąbrówki ze 
względu na naszą promocje schroniska w mediach. Organizujemy zbiórki darów  rzeczowych w 
formie starych ubrań, pościeli, koców, które służą ociepleniu bud i kojców. 
Promocji  adopcji  służą  również  akcje,  takie  jak  „Mikołajki  dla  zwierząt”,  a  także  program 
telewizyjny w TV Wejherowo oraz spoty reklamowe umieszczane w pociągach Szybkiej  Kolei 

http://www.schronisko-dabrowka.pl/


Miejskiej w Trójmieście. 
Przy  schronisku  działa  również  Inspektorat  OTOZ  Animals,  reagujący  w  przypadkach 
niehumanitarnego traktowania zwierząt. 

Schronisko w Starogardzie Gdańskim 
http://starogard.otoz.pl/
Stowarzyszenie  prowadzi  schronisko  na  mocy  umowy   z  Urzędem  Miasta  w  Starogardzie 
Gdańskim. 
W 2012 r. OTOZ Animals dofinansowało utrzymanie schroniska w kwocie 142 804,22 zł.
ADOPCJA I WYDAWANIE ZWIERZĄT

 Schronisko  dla  Bezdomnych  Zwierząt  w  Starogardzie  Gdańskim  prowadzi  działalność 
mającą na celu poprawę losu bezdomnych, porzuconych i wolnobytujących zwierząt. Każdy 
kto chce zaadoptować zwierzę, zasięgnąć porady na temat psa lub kota, zgłosić interwencję 
dotyczącą niehumanitarnego traktowania zwierząt lub oddać znalezionego bezdomnego psa 
czy kota może to uczynić przez siedem dni w tygodniu.

 W  2012 roku udało nam się znaleźć nowe domy dla 324 psów i 99 kotów.
 23 zagubione psy zostały przekazane właścicielom. 
 Interweniowaliśmy 452 razy na terenie  Starogardu Gdańskiego.  Interwencje polegały na 

zbieraniu  błąkających  się  psów  oraz  na  wyjazdach  do  zwierząt  rannych  w  wypadkach 
komunikacyjnych  lub  skrzywdzonych  przez  człowieka.  Rannym  psom  i  kotom  została 
udzielona  pomoc  weterynaryjna,  uratowane  zwierzęta  zostały  poddane  zabiegom 
chirurgicznym. Po okresie rekonwalescencji udało nam się znaleźć dla nich nowe domy.

POZYSKIWANIE PRZEZ OTOZ ANIMALS FUNDUSZY DLA SCHRONISKA I 
KONTAKT Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ 

 OTOZ Animals  w 2012r prowadzi  akcję  „1% na Schronisko w Starogardzie  Gdańskim, 
ponad to regularnie prowadzona jest akcja „Adoptując mnie ratujesz mi życie.” Obie akcje 
promowane  są  za  pośrednictwem plakatów,  mediów,  ulotek  informacyjnych,  internetu  i 
korespondencji listowej. 

 OTOZ  Animals  prowadzi  stronę  internetową  Schroniska  w  Starogardzie  Gdańskim,  na 
której  umieszcza  zdjęcia  i  informacje  o  naszych  podopiecznych.  W  prasie  lokalnej 
prowadzone są rubryki adopcyjne.

 Utrzymujemy  stały  kontakt  ze  sponsorami,  którzy  dokonują  wpłat  na  rzecz  zwierząt 
przebywających pod naszą opieką.
 Aktywnie  poszukujemy nowych właścicieli  poprzez  umieszczanie  ogłoszeń  na 
stronie  internetowej  schroniska,  na  portalach  tematycznych  i  społecznościowych, 
informujemy o naszych pensjonariuszach w lokalnych mediach.
 Prowadzimy zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieży.

 Promujemy  odpowiedzialnoś
  za posiadane zwierzę (akcje społeczne, ulotki, plakaty).
 Organizujemy poza schroniskiem cykliczne imprezy, happeningi z udziałem mieszkańców 

Starogardu Gdańskiego m.in.  tzw.  Spacery Przyjaźni  podczas,  których wszystkie  psy ze 
schroniska wychodzą na spacer.

 Wielce  pomaga  w  schronisku  grupa  wolontariuszy  która  jest  łącznikiem  między  naszą 
placówką, a lokalna społecznością.

http://starogard.otoz.pl/


REMONTY I MODERNIZACJE SCHRONISKA

 W   2012  roku  w  wyniku  prowadzonej  akcji  pozyskiwania  sponsorów  dla  schroniska 
zakupiliśmy 20 nowych bud dla psów. Wykonaliśmy naprawę podłogi w kuchni schroniska, 
naprawę bud dla psów,  zostały również wylane posadzki betonowe, naprawione ściany i 
dach w boksach zbiorowych dla naszych psiaków. 

 W celu  zwiększenia  ilości  adoptowanych  zwierząt  w  Schronisku  staramy się  zapewnić 
prawidłowy dobrostan zwierząt poprzez:

 karmienie zwierzęta w Schronisku  karmą dobrej jakości;
 zgodnie z naszą polityką: „lepiej zapobiegać niż leczyć”, zwierzęta w schronisku są 
w odpowiednim terminie  szczepione  p.  wściekliźnie  i  innym chorobom wirusowym 
oraz systematycznie  odrobaczane;
 stałą  opiekę lekarsko- weterynaryjnej;
 w przypadku zwierząt chorych, rannych, starych dobierane są specjalistyczne zabiegi 
pielęgnacyjne, odpowiednie leczenie i dieta;
 regularną dezynfekcję Schroniska.

Schronisko w Tczewie 
http://schroniskotczew.pl/
Stowarzyszenie prowadzi schronisko na mocy umowy  z Urzędem Miasta w Tczewie,  zawartej 
w dn. 8.02.2010 r.
W 2012 r. OTOZ Animals dofinansowało utrzymanie schroniska kwotą 15 665,32 zł
Działalność interwencyjna
W  2012  roku  w  sprawie  zwierząt  interweniowaliśmy  139  razy  na  terenie  miasta  Tczewa. 
Interwencje zostały zgłoszone przez Straż Miejską  lub osoby prywatne i polegały na odławianiu 
błąkających się psów oraz na wyjazdach do zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych lub 
skrzywdzonych  przez  człowieka.  Rannym  psom  i  kotom  udzielono  natychmiastowej  pomocy 
weterynaryjnej – uratowane zwierzęta zostały zdiagnozowane i poddane zabiegom chirurgicznym. 
Po okresie rekonwalescencji udało się nam znaleźć dla nich nowe domy.
Utworzony  w  2009  roku  profesjonalny  inspektorat  OTOZ  Animals  podejmuje  interwencje 
w przypadkach  okrucieństwa  wobec  zwierząt.  Obecnie  na  terenie  Tczewa  działa  6 
umundurowanych inspektorów ds.  ochrony zwierząt OTOZ Animals ściśle współpracujących ze 
schroniskiem.

Adopcje i wydawanie zwierząt
W 2012 roku dzięki naszej kampanii adopcyjnej uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 
337 psów i 78 kotów (88 % zwierząt trafiło do adopcji), 90 zagubionych psiaków po odczytaniu 
numeru czipa zostało oddanych właścicielom.
Utworzone przez nas biuro adopcyjne,  które oprócz dni roboczych czynne jest  w każdą sobotę 
i niedzielę daje możliwość przygarnięcia zwierząt przez siedem dni w tygodniu, co z pewnością 
zwiększa ilość oddanych do adopcji psów i kotów. 
Przeszkoleni  pracownicy  biura  adopcyjnego  po  przeprowadzeniu  wywiadu  mającego  na  celu 
ustalenie  warunków,  jakimi  dysponuje  nowy  opiekun,  udzielają  porad  jakie  zwierzę  będzie 
najbardziej odpowiednie , biorąc pod uwagę możliwości lokalowe, finansowe, tryb życia oraz wiek 
przyszłego właściciela. Zależy nam bardzo, aby zwierzęta trafiały w dobre ręce. Liczba adopcji 
zwiększa  się  sukcesywnie  dzięki  zaangażowaniu  pracowników  schroniska,  członków  OTOZ 

http://schroniskotczew.pl/


Animals,  wolontariuszy  oraz  pomocy  lokalnych  mediów  z  którymi  staramy  się  blisko 
współpracować.  Organizowane  w schronisku  Dni Otwarte, Tczewskie Spacery Przyjaźni, udział 
w ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy Łańcuchy” oraz akcje adopcyjne ogłaszane w lokalnych mediach 
skutecznie podnoszą ilość adoptowanych zwierząt. 
OTOZ Animals prowadzi stronę internetową i konto facebookowe schroniska w Tczewie, na której 
umieszczamy zdjęcia i opisy zwierząt znajdujących się pod naszą opieką i przygotowywanych do 
adopcji,  można tam również znaleźć aktualności dotyczące działalności schroniska oraz naszego 
stowarzyszenia. Umieściliśmy na Wieży Ciśnień przy Galerii Kociewskiej wielki baner promujący 
adopcję.  Akcja została sfinansowana ze środków OTOZ Animals i w wymierny sposób przyczynia 
się do zwiększenia ilości adopcji zwierząt ze schroniska.

Pozyskane środki finansowe przeznaczyliśmy na:

 zakup leków ratujących życie bezdomnym zwierzętom, szczepionki oraz wdrożenie, jak co 
roku, programu sterylizacji i kastracji;                                       

 zakup specjalistycznej karmę dla szczeniąt i kociąt oraz preparaty podnoszące odporność 
maluchów;

 zakup 5 nowych bud i  15 podestów, które zapewniają psom ciepłe  schronienie podczas 
zimy; 

 wybudowanie w schronisku 2 przestronnych wybiegów dla psiaków;
 wykonanie przyłącza wody na nowym terenie;  
 instalację nowego pieca CO przekazanego przez OTOZ Animals. 

Dzięki  współpracy  z  lokalnymi  mediami  przedświąteczna  akcja  zbierania  darów  dla  naszych 
podopiecznych spotkała się z bardzo dużym odzewem mieszkańców i instytucji z Tczewa i okolic, a 
pod choinką ustawioną w schronisku darczyńcy zostawiali suchą karmę, puszki oraz koce. Wszyscy 
nasi darczyńcy otrzymują podziękowania oraz życzenia z okazji świąt. Staramy się utrzymywać 
regularne kontakty z osobami wspierającymi nasze działania.

Remonty i  modernizacja schroniska
W  2012  roku  odnowiliśmy  pomieszczenie  kuchni,  korytarze,  pomieszczenia  socjalne  i  biuro 
adopcyjne. Jak co roku na wiosnę naprawiamy i zabezpieczamy    (impregnacja) wszystkie budy 
i podesty.                       
Sterylizacje i kastracje
W  ramach  posiadanych  środków  finansowych  w  schronisku  wdrażamy  program  sterylizacji 
i kastracji  zwierząt.  Przeprowadzone  zabiegi  stanowią  skuteczną  metodę  zapobiegania 
niekontrolowanemu przyrostowi populacji bezdomnych zwierząt. W roku 2012 przeprowadzono 71 
zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów przebywających w schronisku.

OTOZ Animals prowadzi w schronisku kampanię edukacyjną : odwiedzające nas dzieci i młodzież 
ze szkół i przedszkoli zapraszamy na pogadanki związane z problemem bezdomności psów i kotów 
oraz humanitarnej opieki nad zwierzętami. 
Kontynuujemy  zapoczątkowaną  w  2008  roku  ideę  wolontariatu.  Liczba  wolontariuszy 
zaangażowanych  w  pomoc  bezdomnym  zwierzętom  zwiększa  się  sukcesywnie,  obecnie 
systematycznie  współpracuje  ze  schroniskiem  35  osób.  Wolontariusze  wyprowadzają  psy  na 
spacery,  pomagają  w  ich  pielęgnacji.  Pomagają  również  w  znalezieniu  nowego  domu  oraz 
organizują w swoich szkołach akcje pomocy dla schroniska.



Schronisko w Elblągu  
 http://www.schronisko.elblag.pl/
Stowarzyszenie prowadzi schronisko na mocy umowy  z Urzędem Miasta w Elblągu. 
W 2012 r. OTOZ Animals dofinansowało utrzymanie schroniska w kwocie 241 813,53 zł.

Rok 2012 rozpoczęliśmy od szczególnej promocji schroniska z uwagi na okres rozliczeń podatko-
wych i potencjalnych kwot możliwych do uzyskania z 1% podatku. Prowadziliśmy wiele akcji me-
dialnych w prasie, telewizji, radiu, by przybliżyć ludziom funkcjonowanie schroniska i tym samym 
przekonać,  by 1% swojego podatku przekazano na elbląskie schronisko. Dzięki tym działaniom 
udało się nam uzyskać o 40 tyś złotych więcej niż w 2011 roku tj. 150 tys. zł.
W pierwszym półroczu 2012 roku rozniesiono w Elblągu ponad 30 tysięcy ulotek zachęcających do 
wsparcia schroniska jednym procentem podatku za 2011 rok. Ze strony internetowej schroniska 
można było pobrać darmowy program do obliczania PIT. W drugiej połowie 2012 roku wolontariu-
sze i pracownicy schroniska roznieśli 10 tys. ulotek promujących adopcję zwierząt ze schroniska 
oraz 3 tys. blankietów sponsoringowych. Wysłaliśmy też 4 tys. podziękowań dla darczyńców wraz 
kartką świąteczną.
 

W  2012  roku  przyjęliśmy  do  schroniska  573  psy  i  404  koty.  Były  to  głównie  zwierzęta 
przywiezione  do  schroniska  przez  pracowników  schroniska  oraz  zwierzęta,  które  oddano  do 
schroniska jako bezdomne.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku w Elblągu stanowi 
jedno z priorytetowych zadań Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals. 
W naszych  działaniach  szczególny nacisk  kładziemy na  prowadzenie  kampanii  adopcyjnych  za 
pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów. W okresie od 01 stycznia 2012 roku  do 31 grudnia 
2012 roku udało nam się znaleźć nowe domy dla 551 psów (96% psów przyjętych do schroniska) 
i 252 kotów. Wysoki procent adopcji udało się uzyskać dzięki zaangażowaniu wielu pracowników 
Stowarzyszenia oraz wolontariuszy pomagających w schronisku.
Nasze biuro adopcyjne oprócz dni roboczych czynne jest w każdą sobotę. Przeszkoleni pracownicy, 
po przeprowadzeniu wywiadu mającego na celu ustalenie warunków, jakimi dysponuje przyszły 
właściciel,  doradzają  zainteresowanym,  które  zwierzę  będzie  dla  nich  najbardziej  odpowiednie, 
Wszystkie  psy,  które  trafiają  do  adopcji  są  zaczipowane,  odrobaczone  i  zaszczepione  przeciw 
chorobom wirusowym i przeciwko wściekliźnie. 
Przy schronisku pracuje Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt, który przeprowadza liczne kontrole bytu 
zwierząt z terenu Elbląga, nie tylko tych adoptowanych ze schroniska.
W życiu schroniska czynnie udział bierze ok. 50 wolontariuszy. Osoby te pomagają w karmieniu, 
pojeniu i pielęgnacji zwierząt, zabieraniu psów na regularne spacery, wykonywaniu drobnych prac 
porządkowych na terenie schroniska.
Nasi wolontariusze aktywnie uczestniczyli w życiu schroniska wykorzystując każdą wolną chwilę. 
Razem z pracownikami i podopiecznymi schroniska brali udział w różnych imprezach w Elblągu i 
nie tylko- np. Dzień Psa, Wystawa Kotów Rasowych, Dni Elbląga, Pomorski Puchar Dogtrekking-u 
Strona internetowa zawiera informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji  oraz edukację 
humanitarną.  Istnieje  również  profil  schroniska  na  najpopularniejszym  obecnie  portalu 
społecznościowym facebook.pl.
Prowadzimy całodobowe pogotowie  umożliwiające  podejmowanie  z  terenu  miasta  rannych  lub 
zagrażających otoczeniu bezdomnych lub wolno żyjących zwierząt. W okresie sprawozdawczym 
interweniowaliśmy 502 razy.

Działania związane z opieką nad zwierzętami:

http://www.schronisko.elblag.pl/


-  właściwe  pojenie  (stały  dostęp  do  wody)  i  żywienie  zwierząt  (osobna  dieta  dla  zwierząt 
wymagających specjalnej troski: chore psy i koty, szczeniaki i kocięta, suczki i kotki karmiące). 
-  socjalizacja zwierząt  nieufnych,  płochliwych i  agresywnych prowadzona celem ułatwienia im 
znalezienia nowego opiekuna
-  codzienne  sprzątanie  boksów  i  innych  pomieszczeń,  regularną  wymianę  ściółki  i  posłań  dla 
zwierząt
- pielęgnację i profilaktykę oraz opiekę weterynaryjną
- regularne zabiegi przeciw insektom
- stosowanie szczepień ochronnych, nie tylko szczepień przeciwko wściekliźnie
- codzienne przeglądy stanu zdrowia wszystkich zwierząt przebywających w schronisku

Współpracujemy z mieszkańcami Elbląga, przedsiębiorstwami elbląskimi, od których otrzymujemy 
darowizny, dary w postaci karmy suchej i w puszkach, koców i kołder, służących do ocieplania bud 
w sezonie zimowym, smycze, kagańce i obroże.
Staramy się być ze wszystkimi darczyńcami w stałym kontakcie i na bieżąco informować na co 
zostały wykorzystane ich datki.
Prowadzimy spotkania w szkołach i przedszkolach, na które pracownicy schroniska zabierają ze 
sobą psy,  by uczulać dzieci na potrzeby zwierząt,   zachęcać do adopcji   itp.  Drzwi schroniska 
zawsze stoją otworem dla zorganizowanych grup ze szkół, przedszkoli itp., które chcą odwiedzić 
schronisko i zobaczyć, w jakich warunkach żyją mieszkające tutaj zwierzęta.
Kontynuujemy pomoc w dokarmianiu  i  opiece  nad wolnobytującymi  kotami  na  terenie  Miasta 
Elbląga. Do dnia 31 grudnia 2012 roku wydaliśmy ponad 300 kg karmy dla kotów karmicielom 
oraz  wysterylizowaliśmy 126 kotów. 
Kontynuujemy kampanię związaną z adopcją zwierząt pod hasłem  „Adoptując mnie ratujesz mi 
życie” poprzez rozwieszanie plakatów w miejscach publicznych. Prowadziliśmy wakacyjną akcję 
adopcyjną  „Wakacje  z  Pupilem”.  Od  maja  2012  roku  prowadziliśmy  akcję  „Jedenaste:  Nie 
porzucaj. Wakacje to nie powód do porzucania.” oraz „Nie kupuj – adoptuj”. We wrześniu 2012 na 
stronie  internetowej  schroniska  wprowadziliśmy  możliwość  wirtualnej  adopcji  psa  lub  kota 
przebywającego w schronisku. Jest to forma promocji zwierząt mieszkających w schronisku a także 
sposób  pozyskania  dodatkowych  środków  finansowych  na  potrzeby  schroniska.  Jesienią 
prowadziliśmy akcję  „Chcemy zdążyć do domu przed zimą”. Na terenie Elbląga rozwieszaliśmy 
banery z tym hasłem. W grudniu 2012 wzięliśmy udział  w  Świątecznych Spotkaniach Elblążan 
organizując  Paradę  psów  adoptowanych.  Podczas  tej  parady  kilkadziesiąt  właścicieli  psów 
adoptowanych ze schroniska przemaszerowało przez Stare Miasto razem ze swoimi psami.
W 2012 roku w akcji  „Nakarm psa z  Tablicą” wzięło udział  schronisko w Elblągu.  W wyniku 
głosowania społeczeństwa otrzymaliśmy 2 tony karmy dla psów.

Schronisko w Słupsku
OTOZ Animals prowadzi Schronisko w Słupsku od 1.07.2012 r. na mocy umowy z Urzędem Miasta 
Słupsk.

W 2012 r. schronisko otrzymało od OTOZ Animals dofinansowanie w wysokości 151 588,37 zł.

Remonty i modernizacja schroniska 

Schronisko  w Słupsku wymaga modernizacji, do tej pory z własnych środków finansowych  udało 
się nam zakupić 32 budy, wykonaliśmy jeden duży wybieg zbiorowy  gdzie psiaki z boksów są 
regularnie  wypuszczane  na  wybieg.  Udało  nam  się  wybudować  5  kojców,  pomalowaliśmy 
ambulatorium oraz utworzyliśmy profesjonalny pokój adopcji.

Adopcja
Kampania adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w Słupsku stanowi jedno 



z priorytetowych  zadań  Ogólnopolskiego  Towarzystwa  Ochrony  Zwierząt  OTOZ  Animals. 
W naszych działaniach szczególny nacisk kładziemy na poszukiwanie nowych domów dla naszych 
podopiecznych  za  pośrednictwem  wszystkich  dostępnych  mediów.  Zależy  nam  na  tym,  aby 
zwierzęta  trafiały  w  dobre  ręce.  Sprawdzamy  warunki  bytowe  jakie  stworzono  naszym 
podopiecznym w nowych domach i sposób sprawowania opieki nad zwierzętami adoptowanymi 
ze schroniska.
Nasze biuro adopcyjne oprócz dni roboczych czynne jest w każdą sobotę i niedzielę. Przeszkoleni 
pracownicy, po przeprowadzaniu wywiadu mającego na celu ustalenie warunków, jakimi dysponuje 
przyszły  właściciel,  doradzają  zainteresowanym,  które  zwierzę  będzie  dla  nich  najbardziej 
odpowiednie, biorąc pod uwagę możliwości mieszkaniowe, finansowe, rodzaj pracy, tryb życia oraz 
wiek. Osoby zainteresowane adopcją mogą również obejrzeć zwierzęta przebywające w schronisku 
na  naszej  stronie  internetowej  oraz  na  portalach  internetowych  służących  do  zamieszczania 
ogłoszeń.
W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku znaleźliśmy nowe domy dla 277 psów natomiast 
przyjęliśmy 321 psów. 
Do adopcji oddaliśmy 77 kotów, natomiast ich przyjęliśmy 168 w tym 36 wolno- żyjących. 
Interwencje
Interweniowaliśmy  442  razy   na  terenie  Miasta  Słupsk,  udzielając  pomocy  zwierzętom  po 
wypadkach  komunikacyjnych,  przewożąc  je  do  lecznicy  weterynaryjnej  oraz  zabierając  do 
schroniska porzucone lub zabłąkane psy i koty. Prowadzimy całodobowe pogotowie interwencyjne 
dot. rannych, bezdomnych i wolno bytujących zwierząt z terenu naszego miasta. 

W schronisku zwierzęta są poddawane szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym, wirusowym 
oraz są odrobaczane. Każdy psiak i kot posiada swoją książeczkę zdrowia.

Po adopcji współpracujący z nami lekarze weterynarii, nieodpłatnie przez okres 10 pierwszych dni 
pomagają i w razie potrzeby leczą adoptowane zwierzęta.

Inspektorat OTOZ ANIMALS 
Przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku działa inspektorat OTOZ ANIMALS, który 
interweniuje  w  przypadkach  niehumanitarnego  traktowania  zwierząt.  Nasi  inspektorzy 
interweniowali 105 razy na terenie Miasta Słupska oraz powiatu słupskiego. 

Program kastracji i sterylizacji

W schronisku sukcesywnie wdrażamy Program Sterylizacji i Kastracji Zwierząt, zabiegi stanowią 
skuteczną metodę zapobiegania niekontrolowanemu przyrostowi populacji bezdomnych zwierząt. 
W okresie sprawozdawczym wysterylizowaliśmy 28 suczek oraz wykastrowaliśmy 24 samce. 

Opiekunowie kotów które bytują w mieście otrzymują ze schroniska suchą karmę. Prowadzimy 
również  program sterylizacji  i  kastracji  kotów wolno bytujących.  W okresie  od  1  lipca  do  31 
grudnia  2012  roku  wysterylizowaliśmy  i  wykastrowaliśmy  35  kotów  wolno  żyjących.  W 
uzasadnionych przypadkach opiekunowie kotów mogą liczyć na nieodpłatną pomoc weterynaryjną 
udzielaną  w  ambulatorium  naszego  schroniska  bądź  w  przychodni  weterynaryjnej  z  którą 
schronisko ma podpisaną umowę.

Działalność edukacyjna, wolontariat

OTOZ Animals prowadzi w schronisku kampanię edukacyjną: dzieci i młodzież, które odwiedzają 
schronisko, są zapraszane na pogadanki związane z  problemem bezdomności psów i kotów oraz 
odpowiedzialnej  opieki  nad  zwierzętami  i  uczestniczą  w  programach  związanych  z  ekologią 
i szeroko pojmowanym dobrostanem zwierząt. 
Kontynuujemy ideę wolontariatu - obecnie 15wolontariuszy wyprowadza psy na długie spacery, 
wykonuje zabiegi pielęgnacyjne takie jak czesanie, strzyżenie ,kąpiel, pomoc w pielęgnacji kotów. 
Staramy się zapewnić naszym podopiecznym prawidłowy dobrostan zwierząt przebywających w 
schronisku poprzez:
-  zatrudnienie  odpowiedniego  personelu,  ludzi  wrażliwych  na  los  zwierząt  i  zainteresowanych 



niesieniem im pomocy,
- zapewnienie stałej opieki lekarsko-weterynaryjnej,
- prowadzenie profilaktycznych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym,
- właściwe i zróżnicowane, w zależności od indywidualnych potrzeb, karmienie i pojenie zwierząt, 
- utrzymanie czystości, obejmujące regularne dezynfekcje schroniska,

- współpracę ze sponsorami (firmy i osoby prywatne), od których udało się nam pozyskać suchą 
karmę oraz karmy w puszkach, materiały budowlane, koce i kołdry.

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt zorganizowaliśmy festyn, na który zaprosiliśmy dzieci i 
młodzież ze szkół  w powiecie  słupskim. Podczas  festynu edukowaliśmy poprzez różne zabawy 
odwiedzającą  nas  młodzież.  Również  Mikołajki  i  Święta  Bożego  Narodzenia  były  czasem,  w 
którym miłośnicy zwierząt nas nie zawiedli. Otrzymaliśmy ogromną pomoc w postaci karmy dla 
zwierzaków jak również środków finansowych. 

Organizujemy  zbiórki  darów  rzeczowych  dla  naszych  podopiecznych  na  imprezach 
sportowych, a także na terenie marketów.

 Od 4 lipca prowadzimy Facebook schroniska, którego na bieżąco uaktualniamy, dzięki czemu 
nasz profil lubi 2094 użytkowników, co owocuje adopcjami oraz pomocą finansową i rzeczową. 

Dzięki portalowi Tablica.pl wzięliśmy udział w akcji "Nakarm psa z tablicą". Można było w 
bardzo łatwy i szybki sposób pomóc psiakom ze schroniska poprzez codzienne klikanie na kość 
przy  zdjęciu  psiaka.  Dzięki  ogromnemu  zaangażowaniu  słupczan  i  mieszkańców  okolicznych 
miejscowości udało się wirtualnie nakarmić 38 psiaków, w rezultacie czego słupskie schronisko 
otrzymało 1 tonę karmy.

Na bieżąco organizujemy akcję  "Adoptując  mnie,  ratujesz  mi  życie",  "Przygarnij  kota  ze 
schroniska"  jak również w okresie zimowym akcję "Chcemy zdążyć do domu przez zimą". 

W powiecie  słupskim  współpracujemy  z  uczniami  szkół  podstawowych  i  przedszkolami 
regularnie przeprowadzając zbiórki karmy na schronisko. Podczas Światowego Dnia Zwierząt oraz 
Mikołajek dla Zwierząt schronisko łącznie odwiedziło ok 50 szkół. 

W 2012 ROKU PODEJMOWALISMY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

Po  raz  siódmy  zorganizowaliśmy  ogólnopolską  kampanię  pod  hasłem  „Adoptując  mnie 
ratujesz mi życie”, dzięki której aż  4403 porzuconych psiaków i 1662 koty z prowadzonych 
przez nas schronisk znalazło nowe domy. 

W  ubiegłym  roku  przeprowadziliśmy  3010  interwencji  dotyczących  niehumanitarnego 
traktowania zwierząt.

Organizujemy cyklicznie kampanie informacyjne: „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”, „Chcemy 
zdążyć do domu przed zimą” , „Pomóż zwierzętom przetrwać lato”, „ Noc wielkiej trwogi, czyli jak 
pomóc zwierzętom przetrwać Sylwestra”, „Dobre jaja od szczęśliwych kur”.

 
Stale walczymy o poprawę losu psiaków podwórzowych, często przetrzymywanych całe życie na 
krótkich  łańcuchach.  Zorganizowaliśmy  m.in.  happening  „Zerwijmy  łańcuchy”  w ramach 
ogólnopolskiej akcji miesięcznika „Mój Pies”.



http://otoz.pl/zerwijmy-lancuchy-relacja-z-happeningu/

Patronowaliśmy  ogólnopolskiej  akcji  pod  hasłem  „Pomóż  zwierzętom  przetrwać  zimę” 
organizowanej  razem  z  siecią  marketów  Tesco,  polegającej  na  zbiórce  środków  finansowych 
i karmy dla bezdomnych zwierząt ze schronisk w Polsce.
http://otoz.pl/kliknij-i-nakarm-zwierzeta-razem-z-otoz-animals-i-tesco/

Rozwijamy  inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals. 
Powstały nowe inspektoraty w: Łodzi, Kędzierzynie – Koźlu, Krośnie, Koninie i Płocku. 

Obecnie posiadamy łącznie 22 inspektoraty reagujące na zgłoszenia niehumanitarnego traktowania 
zwierząt na terenie całego kraju.

WYBRANE INFORMACJE MEDIALNE O DZIAŁANIACH OTOZ ANIMALS W 2012 r.

Kontrole działek w okolicach Wejherowa:
http://gwe24.pl/Animalsi-skontrolowali-dzialki,6498.html?
fb_ref=artykul_lubie_to&fb_source=profile_oneline

Światowy Dzień Zwierząt w Słupsku:
http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121004/CZTERYLAPY/121009798

Gala na Rzecz Zwierząt w Braniewie, zorganizowana przez Inspektorat OTOZ Animals Braniewo:
http://www.portel.pl/artykul.php3?i=60545

Akcja „Zerwijmy Łańcuchy” w Gdyni:
http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/23092012/8603097

Reportaż na temat interwencji OTOZ Animals w Owśnicach k. Kościerzyny:
http://www.tvn24.pl/0,1742028,0,1,padaly-we-wlasnych-odchodach-psy-jadly-
truchla,wiadomosc.html

Interwencja w Cielętniku – kwiecień 2012:
http://www.tvbraniewo24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3603:dramat-
zwierzt-w-cieltniku-reporta-video&catid=307:okiem-kamery&Itemid=781

http://www.tvbraniewo24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3603:dramat-zwierzt-w-cieltniku-reporta-video&catid=307:okiem-kamery&Itemid=781
http://www.tvbraniewo24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3603:dramat-zwierzt-w-cieltniku-reporta-video&catid=307:okiem-kamery&Itemid=781
http://www.tvn24.pl/0,1742028,0,1,padaly-we-wlasnych-odchodach-psy-jadly-truchla,wiadomosc.html
http://www.tvn24.pl/0,1742028,0,1,padaly-we-wlasnych-odchodach-psy-jadly-truchla,wiadomosc.html
http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/23092012/8603097
http://www.portel.pl/artykul.php3?i=60545
http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121004/CZTERYLAPY/121009798
http://gwe24.pl/Animalsi-skontrolowali-dzialki,6498.html?fb_ref=artykul_lubie_to&fb_source=profile_oneline
http://gwe24.pl/Animalsi-skontrolowali-dzialki,6498.html?fb_ref=artykul_lubie_to&fb_source=profile_oneline
http://otoz.pl/kliknij-i-nakarm-zwierzeta-razem-z-otoz-animals-i-tesco/
http://otoz.pl/zerwijmy-lancuchy-relacja-z-happeningu/

