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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK
W 2015 roku OTOZ Animals prowadziło 8 schronisk dla bezdomnych zwierząt:


w Gdyni;



w Dąbrówce;



w Starogardzie Gdańskim;



w Tczewie;



w Elblągu;



w Oświęcimiu;



w Słupsku;



w Iławie.
W 2015 r. OTOZ Animals uratowało i znalazło nowe domy dla 5687 psów i 2456

kotów. OTOZ Animals znalazło nowe domy dla łącznie 8237 zwierząt, w tym 5687 psów,
2456 kotów oraz 94 zwierzęta gospodarskie i futerkowe.
Inspektoraty OTOZ Animals – których liczba wzrosła od poprzedniego roku –
przeprowadziły w 2015 r. 3375 interwencji. Trafiające do OTOZ Animals zwierzęta
przechodzą nieraz prawdziwą transformację w naszych schroniskach. Inspektoraty wydały do
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adopcji łącznie 657 zwierząt ( 323 psów i 334 kotów). Odnośniki do zaledwie kilku
interwencji przeprowadzonych przez inspektorów OTOZ Animals:
http://otoz.pl/postrzelony-psiak-walczy-o-zycie/
http://otoz.pl/kocurek-z-urwana-lapka-prosi-o-pomoc-uwaga-drastyczne-zdjecia/
http://otoz.pl/dzieci-pomagaja-ratowac-bezdomne-zwierzeta/
http://otoz.pl/psia-niedola-na-polach/
http://otoz.pl/myslelismy-ze-nie-zyje-interwencja-ochrona-zwierzat/
http://otoz.pl/probowal-zabic-psa-metalowa-rurka-drastyczne-zdjecia-uwaga/
http://otoz.pl/niewidomy-filipek-filmik-z-interwencji/
https://web.facebook.com/otozoswiecim/posts/917752164939421
https://web.facebook.com/otoz.animals/posts/10153969577586996
OTOZ Animals współpracuje również z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
w Jelonkach.
W 2015 r., dzięki olbrzymiemu wsparciu ze strony osób wrażliwych na los zwierząt,
OTOZ Animals otworzyło „Rogate Ranczo”, tj. miejsce, w którym zapewnia opiekę
odebranym z interwencji zwierzętom gospodarskim: koniom, krowom, świniom, kozom itp.
http://otoz.pl/spelniaja-sie-zyczenia-animalsow/
Pozyskiwane dzięki ofiarności publicznej środki służą przede wszystkim modernizacji
i utrzymaniu schronisk, które prowadzi OTOZ Animals, gdyż stale dążą do poprawy jakości
życia bezdomnych zwierząt, które trafiają pod opiekę. Bardzo istotne znaczenie dla
działalności OTOZ Animals ma Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt, który zajmuje się
podejmowaniem interwencji w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania
zwierząt.
Stowarzyszenie stale przeprowadza szkolenia, czego wyrazem były serie prowadzonych przez
behawiorystów i zoopsychologów szkoleń z zakresu zachowania zwierząt, adresowanych do
osób pomagających nam w schroniskach.
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W 2015 roku kontynuowana była współpraca ze służbami porządkowymi, tj. Strażą
Gminną, Strażą Miejska i Policją. Służył temu cykl przeprowadzonych szkoleń, podczas
których poruszane były kwestie interpretacji przepisów, jak również metodyki działania w
przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt. Szkolenia odbyły się w jednostkach na
terenie woj. Pomorskiego.
Schroniska OTOZ Animals kontynuują kampanie na rzecz pomocy ludziom w trudnej
sytuacji życiowej, współdziałając z pomocą społeczną oraz zakładami karnymi. Zajęcia
z dogoterapii adresowane są głownie do osób niepełnosprawnych, dla których kontakt ze
zwierzętami jest doskonałym wsparciem procesu rehabilitacji.
OTOZ Animals kontynuuje w dalszym ciągu coroczne akcje: „Pomóż zwierzętom przetrwać
zimę”, „Adoptując mnie ratujesz mi życie” - rezultatem których jest duża liczba adopcji oraz
poprawa komfortu zwierząt w schroniskach, a także „Zerwijmy łańcuchy”, „Jedenaste – nie
porzucaj” - zwracające uwagę na problem niehumanitarnego traktowania zwierząt
domowych.
Zwierzęta, które zostały odebrane przez OTOZ Animals przechodzą cudowną metamorfozę.
Przywracają wierność i wiarę, pracują nad zaufaniem. Walczą o powrót do zdrowia, chęci
życia, spokojnego snu bez koszmarów dla pokrzywdzonych zwierząt.
Kilka przykładów:
Krakers – kolejny pies na łańcuchu, który nie zgadzał się ze swoją niewolą. Dlatego kiedy
zerwał się z więziennej pętli uciekał od koszmaru przed siebie. Nie bacząc na to, co jest przed
nim. I kiedy pchany nadzieją do przodu zmierzał po lepsze wbiegł na ulicę, gdzie potrącił go
samochód. Co było dla niego straszniejsze? Ból czy strach przed ponownych bytem na
uwięzi… Na szczęście Krakers przeżył i z pomocą inspektorów OTOZ Animals został
ocalony od powrotu do pętli. Za próbę ucieczki dostał największą karę – przerażenie, ból,
cierpienie i tygodnie leczenia. Na szczęście doszedł już do siebie, odzyskał zdrowie, radość
życia i energię. I dom, w którym nigdy nie będzie hałasował żaden łańcuch.
Hogan – miał strzec dobytku gospodarza. Właściciel o swego stróża jednak dbać nie miał
zamiaru. Psiak dostał łańcuch, byle, jaką budę i „co łaska” do miski wrzucił…od czasu do
czasu. Przerażony, z podkulonym ogonem, ranami na łapach. Brudny, zapchlony…
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Uratowany przez inspektorów OTOZ Animals śni dzisiaj bezpiecznie o nowym domu. Jest
wolny, bez uciążliwego piętna zamiast obroży, łańcucha, który wisiał trzy lata na jego szyi.
Śnieżka – Śnieżka to biurowa bohaterka o najsmutniejszych oczach. Pełno w nich bólu
i tęsknoty. Była bezdomna jak inne koty. Jedna z wielu szwendających się
po ulicach. Więc co ją wyróżniało oprócz białego futra? I cierpienia w tym kocim spojrzeniu?
Ta kotka straciła swoje dzieci. Chwilę później uratowała i wykarmiła dwa osierocone mioty.
Taka kocia „Matka Polka”, która otoczyła opieką najbardziej bezbronne i opuszczone.
Dzielnie walczyła o każdego zdrowie. I zwyciężyła. A pod opieką inspektorów OTOZ
Animals, Śnieżka także doczekała się swojego domu.
Link do metamorfoz zwierząt uratowanych przez inspektorów OTOZ Animals na stronie
www.otoz.pl/1-procent-na-zwierzeta, pod hasłem „Metamorfozy zwierząt uratowanych przez
OTOZ Animals – zobacz prezentacje”.
OTOZ Animals przeprowadziło wiele akcji m.in.:


zbieranie

podpisów

pod

nowelizacją

Ustawy

o

Ochronie

Zwierząt

-

http://otoz.pl/ostatnia-szansa-na-poprawe-losu-zwierzat-organizacje-i-osobyprywatne-piszemy-do-premier-ewy-kopacz/


apel powstały przy współpracy z Michałem Pirógiem „Dbajmy, nie rozmnażajmy,
sterylizujmy! - http://otoz.pl/nie-rozmnazaj-nie-mnoz-nieszczesc/



„Jaja tylko od szczęśliwych kur” - http://otoz.pl/pamietajcie-kupujcie-jaja-odszczesliwych-kur-nie-kupuj-jaj-z-numerem-3/



Poparcie protestu przeciwko podawaniu foie gras w jednej w paryskich restauracji http://otoz.pl/podpisz-petycje-w-sprawie-podawania-foie-gras-w-restauracji-w-wiezyeiffla/



Czynny udział w manifestacji NIE! DLA RZECZPOSPOLITEJ MYŚLIWSKIEJ.

http://otoz.pl/manifestacja-przeciwko-mysliwym-w-najblizszy-wtorek-warszawa/
PROWADZONE PRZEZ OTOZ ANIMALS SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
Schroniska prowadzone przez OTOZ Animals w 2015 r wydały do adopcji łącznie
5364 psów oraz 2122 kotów. Procent adopcji w schroniskach prowadzonych przez OTOZ

4/24

Animals w przypadku psów wynosi 98% w oraz w przypadku kotów77% w stosunku do
ilości przyjętych zwierząt.
Kampania adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach OTOZ Animals
odgrywa bardzo ważną rolę. W działaniach kładziony jest nacisk na poszukiwanie nowych
domów

dla

podopiecznych

za

pośrednictwem

wszystkich

dostępnych

mediów.

Stowarzyszenie stara się, aby zwierzęta trafiały do odpowiedzialnych domów. Bezdomne psy
i koty przyprowadzone do schroniska mają więc szansę na znalezienie nowego domu i
kochającego opiekuna.
Wszystkie schroniska prowadzą działania dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami:
 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.
OTOZ Animals stara się zapewniać odpowiednie traktowanie zwierząt oraz właściwą
segregację na wybiegach w celu uniknięcia walk i pogryzień. Segregacja przebiega w
następujący sposób:
 zwierzęta poddane kwarantannie oraz podejrzane o chorobę zakaźną są objęte izolacją,
 zwierzęta chore i ranne,
 zwierzęta zdrowe,
 szczeniaki i kocięta odizolowane od zwierząt dorosłych,


samce,

 samice w rui,
 zwierzęta agresywne.
Stowarzyszenie zapewnia czystość i porządek w schronisku poprzez:
 codzienne sprzątanie boksów i innych pomieszczeń, regularną wymianę ściółki
i posłań dla zwierząt,
 mycie misek na wodę i pokarm, umieszczanie ich w taki sposób, by nie mogły ich
przewracać,
 pielęgnację i profilaktykę oraz opiekę medyczną,
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 regularne zabiegi przeciw insektom,
 stosowanie szczepień ochronnych, nie tylko szczepień przeciwko wściekliźnie,
 codzienne

przeglądy

stanu

zdrowia

wszystkich

zwierząt

przebywających

w schronisku,
 zapewnienie opieki weterynaryjnej na terenie schroniska.
Wszyscy pracownicy opiekujący się zwierzętami są przeszkoleni w zakresie postępowania ze
zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W GDYNI
W 2015 roku zostały uratowane i znalezione nowe domy dla 1020 psów oraz 510
kotów. Stanowi to 93% w stosunku do ilości przyjętych do schroniska psów oraz 83 %
w przypadku kotów.

Imprezy organizowane przez OTOZ Animals w Ciapkowie w okresie od 01.01.2015 do
31.12.2015 roku:
 Styczeń – OTOZ Animals Ciapkowo zostało zaproszone przez producentów wina
Cote do drugiej edycji akcji „Nakarm koty z Cote 2”.
 Luty

–po

raz

dziewiąty,

zorganizowano

Dzień

Otwarty

Schroniska

z okazji Światowego Dnia Kota
 Marzec –„Wytop z psiakami z Ciapkowa” – regularne spacery z psiakami,
 Kwiecień – „Wiosenne porządki w Ciapkowie” – min. malowanie i remontowanie bud
 Czerwiec – OTOZ Animals schronisko Ciapkowo uczestniczyło w Pikniku
Rodzinnym z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, który odbył się na Stadionie
Leśnym w Sopocie.
Kolejna edycja „Wytopu z psiakami z Ciapkowa”.
 Wrzesień - Festyn organizowany przez „Psa w Wielkim Mieście” z okazji otwarcia
nowego wybiegu dla psów na gdyńskim Obłużu.
 Październik – z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt, zorganizowaliśmy
w Restauracji „Olimpijska 5” V Charytatywny Koncert dla Ciapkowa w Gdyni
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Zorganizowaliśmy również wspólnie z firmą Porsche Lelek Sopot imprezę pod nazwą
„Porsche Dog Day”,
Kolejna akcję „Przygarnij zwierzaka ze Schroniska”.
 Grudzień – zorganizowanie akcji „Mikołajki dla zwierząt” oraz „Zwierzęta też chcą
mieć święta”.
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.
W 2015 roku, reagując na zgłoszenia mieszkańców Gdyni, jak również Straży Miejskiej
i Policji, samochód interwencyjny wyjeżdżał 1081 razy.
Działalność edukacyjna.
OTOZ Animals współpracuje z wieloma przedszkolami, szkołami oraz innymi
placówkami edukacyjno – wychowawczymi. Schronisko odwiedzane jest 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.

Wolontariat w schronisku.
Obecnie w Ciapkowie pomaga 198 wolontariuszy, którzy podpisali umowę
wolontariatu. Młode osoby wspierają działania OTOZ Animals 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 oraz
mniej chorują.
Kampania Adopcyjna „Adoptując mnie ratujesz mi życie” prowadzona jest systematycznie
przez cały rok. Stowarzyszenie współpracuje z regionalnymi i ogólnopolskim mediami
Ciapkowo posiada dwa profile na portalu społecznościowym Facebook, które skierowane są
do miłośników psów i kotów. Umieszczane są tam zdjęcia i krótkie charakterystyki zwierząt
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przeznaczonych do adopcji. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej
www.ciapkowo.pl.

Akcje sponsoringowe organizowane przez OTOZ Animals na rzecz schroniska.
W pierwszym kwartale bieżącego roku podczas akcji zbierania 1% podatku, OTOZ
„Animals” przeprowadziło szeroką akcję medialną pod hasłem „To nic nie kosztuje
a zwierzęta ratuje”. W rozgłośniach radiowych ogólnopolskich jak i regionalnych emitowany
był specjalny spot reklamowy promujący przekazywanie 1% na rzecz zwierząt.
Przeprowadzono również akcję ulotkową, roznosząc i rozsyłając do mieszkańców miasta
informacje, jak można przekazać 1% podatku na zwierzęta.
W grudniu rozpoczęta została internetowa akcja „Wiaderko ciepła – złotówkobranie na
ogrzewanie·, w której osoby prywatne jak i firmy mogły wesprzeć nasze działania
przekazując datki na symboliczne wiaderko węgla.

W 2015 roku w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzone zostały drobne
remonty i naprawy w schronisku:


remont i pomalowanie 211 bud dla psów,



malowanie ogrodzenia wybiegu dla kotów oraz części starych boksów dla psów,



zabezpieczenie dachu starego budynku w którym znajdują się zwierzęta,



remont podestów znajdujących się pod klatkami dla kotów,



naprawa furtek do boksów dla psów,

oraz zakupiono:


45 drewnianych, podestów z przeznaczeniem na wybiegi dla psów,



klatki kennelowe służące do przewozu zwierząt samochodem interwencyjnym,



2 klatki żywołowne do odławiania chorych kotów wolnobytujących,



plastikowe legowiska dla zwierząt,



ubranka ochronne dla zwierząt po zabiegach.
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SCHRONISKO DLA ZWIERZAT W OŚWIĘCIMIU
Adopcje i wydawanie zwierząt
W 2015 roku dzięki kampanii adopcyjnej uratowano i znaleziono nowe domy dla 130
psów i 232 kotów.
OTOZ Animals prowadzi stronę internetową i konto facebookowe schroniska
w Oświęcimiu, na których umieszczamy zdjęcia i opisy zwierząt znajdujących się pod naszą
opieką, nowo przybyłych oraz tych przygotowywanych już do adopcji. Na stronie
www.otozanimalsoswiecim.pl oraz na FB umieszczamy regularnie aktualności dotyczące
działalności schroniska oraz naszego stowarzyszenia.
Działalność interwencyjna
Inspektorat OTOZ Animals w Oświęcimiu podejmuje interwencje w przypadkach
okrucieństwa wobec zwierząt. W 2015 roku w sprawie zwierząt interweniowano 237 razy na
terenie Oświęcimia i w okolicznych powiatach. Ponadto niemal codziennie OTOZ Animals
wyjeżdża ze schroniska na zgłoszenia Straży Miejskiej z Oświęcimia i Bierunia do
błąkających się i rannych zwierząt.
Dzięki naszym działaniom w roku 2015 zapadły kolejne wyroki skazujące.
Po ośmiu miesiącach od rozpoczęcia walki o sprawiedliwość dla Ateny i sześciu pozostałych
psiaków zabranych podczas interwencji, w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej zapadł
wyrok. Oskarżeni w tej sprawie to nie tylko sam właściciel, ale też cała rodzina zamieszkała
w domu, na posesji, której rozgrywał się dramat suczki Ateny i sześciu innych piesków.
Działając wspólnie i w porozumieniu, wszyscy oskarżeni zostali skazani na 10 miesięcy
pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata, a sam właściciel w zawieszeniu na pięć lat.
Wszyscy otrzymali zakaz posiadania zwierząt na okres 6 lat. Każdy z osobna zapłacić będzie
musiał 800 zł nawiązki na rzecz Schroniska + pokrycie kosztów sądowych.
Kolejny wyrok dotyczył bestialsko zabitej suczki rasy husky o imieniu Tequila, gdzie po
dwukrotnym odwoływaniu się od wyroku w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, doczekaliśmy
się wyroku prawomocnego w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Wyrok prawomocny, jaki
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zapadł po dwóch latach naszych starań w Sądzie Okręgowym w Krakowie wobec oprawcy
Tequili, to 10 miesięcy BEZWZGLĘDNEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI, 6 lat zakazu
posiadania zwierząt i 500 zł nawiązki na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Oświęcimiu.
Ponadto do Prokuratury złożyliśmy kolejne doniesienie o przypuszczeniu popełnienia
przestępstwa znęcania się nad suczką o imieniu Sonia. Sprawa jest w toku, podobnie jak
sprawa dotycząca pieska Reksia, gdzie także odwołaliśmy się od wyroku w Sądzie
Rejonowym w Oświęcimiu. Łącznie od początku inspektoratu zapadło ponad 19 wyroków
skazujących osoby znęcające się nad zwierzętami.

Pozyskiwanie przez OTOZ Animals oddział Oświęcim funduszy dla schroniska
i przeprowadzone dzięki temu remonty, modernizacja schroniska.
W pierwszym kwartale 2015 roku OTOZ Animals zorganizowało kampanię 1%
podatku na schronisko w Oświęcimiu. Banery rozwieszone były w newralgicznych miejscach
na terenie Oświęcimia.
Dzięki wielu działaniom oraz poprzez dobrze prowadzoną stronę internetową, udało
się nawiązać współpracę z darczyńcami. Pozyskano 20 ocieplanych bud dla piesków, osiem,
piętrowych budek dla kotów wolno żyjących, wykonano trzy zadaszone wiaty na psich
wybiegach, dwa drewniane, zadaszone podesty na wybiegi dla psiaków, wykonano nową
ścianę w pomieszczeniu kociarni, zdobyto nowy garaż blaszany na samochód i sprzęty
gospodarcze, uszczelnione zostały boksy dla psiaków, pomalowana została kociarnia oraz
pomieszczenia socjalne, wykonano również podłogę z żywicy epoksydowej w pomieszczeniu
socjalnym oraz wybudowano dwa kolejne boksy/wybiegi dla psów. Ponadto powstało
ogrodzenie na całym terenie schroniska oraz nowe ogrodzenie dzielące wybiegi dla piesków.
Zakupione zostały kuwety, miski i kolejne klatki wystawowe do czasowego
przetrzymywania kotów oraz klatki „pułapki” do wyłapywania dzikich kotów na zabiegi
sterylizacji. Zakupiono także używany, ale w bardzo dobrym stanie samochód interwencyjny
do przewozu zwierząt.
Dzięki współpracy z lokalnymi mediami przedświąteczna akcja zbierania darów dla
podopiecznych schroniska spotkała się z bardzo dużym odzewem mieszkańców i instytucji
z Oświęcimia i okolic.
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Odkąd OTOZ Animals przejął opiekę nad schroniskiem w 2010 roku, kontynuowana
jest rozwinięta na szeroką skalę idea wolontariatu. Liczba wolontariuszy zaangażowanych
w pomoc bezdomnym zwierzętom w roku 2015 wahała się do kilkudziesięciu osób.
Wolontariusze wyprowadzają psy na spacery, pomagają w ich pielęgnacji oraz w porządkach
na terenie schroniska. Pomagają również w znalezieniu nowego domu oraz organizują w
swoich szkołach akcje pomocy dla schroniska.

OTOZ Animals współpracuje także ze sponsorami (firmy i osoby prywatne), dzięki
którym udało się pozyskać suchą karmę, puszki, oraz koce, kołdry i słomę, służące do
ocieplania bud i legowisk w sezonie zimowym.
Najważniejszą jednak kwestią w schronisku, co nie zdarza się w żadnych innych
schroniskach, jest wyprowadzanie na spacer WSZYSTKICH psów DWA RAZY dziennie.
Dzięki temu zwierzęta uczą się socjalizacji, chodzenia na „luźnej smyczy”, utrzymywanie
czystości w boksach.
Akcje edukacyjne, adopcyjne oraz akcje promujące Schronisko i naszą organizację
 Dzień Kota – Biblioteka Publiczna w Brzeszczach oraz akcja na terenie schroniska
 Zbiórki świąteczne
 Udział w dogtrekingu
 Akcje edukacyjne w szkołach – prelekcja lekarza weterynarii
 „Opłatek” – wigilijne spotkanie z Darczyńcami oraz z osobami współpracującymi
z OTOZ Animals
 Opieka nad dziką zwierzyną – nieodpłatna współpraca z Leśnym Pogotowiem
w Mikołowie oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu
 „Odmieńmy ich jesień życia” – adopcje staruszków
 „Trzy złote na psią sierotę” –
 „Wirtualne adopcje”
 Mikołajki – wóz strażacki z eskortą „św. Mikołajów” na motorach, co roku przyjeżdża
do schroniska z darami rzeczowymi oraz karmą dla zwierząt
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 „Nowożeńcy zwierzętom”
 Edukacja – „Nietrafiony prezent, zwierzę to nie zabawka”, „Akcja karp”, „Sterylizacja
jest potrzebna”, „Nie wypalaj traw”, „Pomóż zwierzętom przetrwać sylwestra”, „ Upał
zabija”
 „ Dobre jajka tylko od szczęśliwych kur”

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W STAROGARDZIE
GDAŃSKIM
W roku 2015 roku OTOZ Animals znalazło nowe domy dla 278 psów i 158 kotów, a
73 zagubione psy zostały przekazane właścicielom.
Na terenie Starogardu Gdańskiego przeprowadzone zostały 345 interwencje. Interwencje
polegały na odławianiu 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 znalezione zostały dla nich nowe domy.

Pozyskane fundusze
OTOZ Animals w pierwszym kwartale 2015r prowadziło akcję „1% na Schronisko
w Starogardzie Gdańskim, 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 umieszczamy zdjęcia
i informacje o naszych podopiecznych. Prowadzony jest również fanpage na portalu
społecznościowym „Facebook”, na którym umieszczane są informacje odnośnie adopcji
naszych

podopiecznych

(zdjęcia,

filmy,

aktualne

informacje),

informator

imprez

organizowanych przez OTOZ Animals, oraz utrzymujemy stały kontakt z osobami, które
adoptowały naszych

podopiecznych.

Poprzez

wyżej

wymienioną

stronę i

portal

społecznościowy z sukcesem udało się pozyskać środki z akcji „Wiaderko Ciepła”, „Kocie
Choruszki”, „Ogrodzenie dla sarenki”, „Ciepła zima dla psiaka” czy z wielu zbiórek
indywidualnych na danego podopiecznego.
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Remonty i modernizacja schroniska
W roku 2015 roku w wyniku prowadzonej akcji pozyskiwania sponsorów dla
schroniska wykonana została naprawa kojców zbiorowych, naprawa i zakup 15 szt. nowych
bud dla psiaków. Wybudowane zostały: nowe, duże kojce dla psów (9szt), woliera dla ptaków
- ofiar wypadków komunikacyjnych, wyremontowane pomieszczenie dla kotki z kociętami
oraz wybudowaliśmy nowy wybieg dla kotów. Wykonane zostały nowe podesty w kojcach
zbiorowych. Zakupione i wymienione zostały drzwi wejściowe do starego budynku
schroniska oraz 9 drzwi wewnętrznych w tym budynku. Zostało zakupione i zamontowane
okno balkonowe w pomieszczeniu, w którym zostanie zrobiona „szczeniakarnia”. Gabinet
weterynaryjny został dodatkowo wyposażony w urządzenie pomiarowe Capnosat – do
monitorowania funkcji życiowych operowanych zwierząt oraz inkubator - urządzenie, za
którego pomocą stwarza się kontrolowane warunki zewnętrzne w celu podtrzymania
procesów życiowych oraz rozwoju i wzrostu. Zadaniem inkubatora jest wytworzenie
mikroklimatu. W celu usprawnienia sprzątania kojców zakupiono myjkę ciśnieniową typu
KÄRCHER.

Działalność schroniska
OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim od
ponad trzech lat regularnie organizuje Starogardzkie Spacery Przyjaźni. Bardzo często,
podczas takiego spaceru schronisko pozostaje prawie puste, a psiaki schroniskowe spacerują
z opiekunami.
Przedstawiciele stowarzyszenia odwiedzają wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola w
Starogardzie Gdańskim. Zapraszają również młodzież i dzieci do odwiedzania schroniska.
Podczas edukacji humanitarnej w szkołach przedstawiona zostaje, specjalnie przygotowana
prezentacja dotyczącą życia zwierząt w schronisku, niehumanitarnego traktowania zwierząt
oraz podstawy zachowań w przypadku agresji psa. Po prezentacji prowadzona jest pogadanka.
Dzieci przedstawiają w krótkich scenkach los porzuconego psa, który trafia do schroniska,
a później znajduje szczęśliwy dom.
Działalność OTOZ Animals nie ogranicza się tylko do szkół starogardzkich. Schronisko
odwiedza równie młodzież ze szkół gminnych.
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W schronisku działa również wolontariat.
Młodzież bardzo angażuje się w życie schroniska, zabiera psy na spacery i je pielęgnuje.
Ogłasza w Internecie i tworzy kampanie adopcyjne. Wolontariusze w okresie wakacyjnym,
w każdy wtorek zabierali psiaki na spacer w centralne punkty miasta. Rozmawiali z ludźmi,
zachęcali do adopcji zwierzaków ze schroniska, rozdawali ulotki i zbierali pieniądze. Łącznie
udało mi się uzbierać 6 656,14 zł, za co zakupiony został min. inkubator dla chorych zwierząt.
W 2015 roku schronisko odwiedzili fotografowie ze Starogardzkiego Towarzystwa
Fotograficznego, którzy przeprowadzili profesjonalną sesje fotograficzną z udziałem
podopiecznych.
Już trzeci rok OTOZ Animals współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.
Celem stowarzyszenia jest dotarcie zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych –
niepełnosprawnych.
Jednym z zadań jest uświadomienie rodzicom dzieci niepełnosprawnych, że posiadanie psa
lub kota będzie mieć korzystny wpływ na proces rehabilitacji.
Czasami czworonożny przyjaciel jest jedynym, prawdziwym przyjacielem w środowisku
dziecka.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W ELBLĄGU
W 2015 roku przyjęte do schroniska zostały 494 psy i 424 koty. Były to głównie
zwierzęta przywiezione do schroniska z terenu Elbląga przez pracowników schroniska oraz
zwierzęta, które oddano do schroniska jako bezdomne.
W 2015 roku 472 psy i 296 kotów (95,55% psów i 69,81% kotów przyjętych do schroniska)
znalazły nowy dom.
W 2015 roku ze środków OTOZ Animals wybudowany został wybieg dla kotów
przebywających w kontenerze za łączną wartość 5372,40 zł.
Przy schronisku pracuje Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt, który przeprowadza liczne
kontrole bytu zwierząt z terenu Elbląga, nie tylko tych adoptowanych ze schroniska.
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W życiu schroniska czynnie udział bierze ok. 25 wolontariuszy. Osoby te pomagają
w karmieniu, pojeniu i pielęgnacji zwierząt, zabieraniu psów na regularne spacery,
wykonywaniu drobnych prac porządkowych na terenie schroniska.
Wolontariusze czynnie uczestniczyli w życiu schroniska. Razem z pracownikami i
podopiecznymi schroniska brali udział w różnych imprezach w Elblągu – np. Druga Elbląska
Rewia Kotów, Trzecia Parada Psów Adoptowanych i Czwarty Elbląski Dzień Psa itp., a także
sami organizowali zbiórki i kiermasze na rzecz podopiecznych schroniska w swoich szkołach.
Strona internetowa schroniska: www.schronisko.elblag.pl jest na bieżąco aktualizowana.
Strona zawiera informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji oraz zagadnień
dotyczących edukację humanitarną. Schronisko posiada profil na portalu społecznościowym
facebook.pl.
Prowadzone jest całodobowe pogotowie umożliwiające podejmowanie z terenu miasta
rannych, bezdomnych lub wolno żyjących zwierząt. W okresie sprawozdawczym
interweniowali 602 razy, w tym 53 razy do zwierząt poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych.
Stowarzyszenie prowadzi spotkania w szkołach i przedszkolach, na które pracownicy
schroniska zabierają ze sobą psy, by uczulać dzieci na potrzeby zwierząt, zachęcać do
adopcji. Drzwi schroniska zawsze stoją otworem dla zorganizowanych grup ze szkół,
przedszkoli, które chcą odwiedzić schronisko i zobaczyć, w jakich warunkach żyją
mieszkające tutaj zwierzęta.
Kontynuowane są kampanie związane z adopcją zwierząt pod hasłem „Adoptując mnie
ratujesz mi życie” oraz kampanię „Nie kupuj – adoptuj!” poprzez rozwieszanie plakatów
w miejscach publicznych.
 28 lutego 2015 zorganizowano „Drugą Elbląską Rewię kotów ze schroniska”
w Centrum Sportowo-Biznesowym w Elblągu.
 W marcu ruszyła pierwsza edycja akcji „Nakarm Futrzaka”
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 26 kwietnia 2015 zorganizowano „Trzecią Paradę Psów Adoptowanych”. Parada
zakończyła się na Placu Jagiellończyka, gdzie odbywał się również czwarty „Elbląski
Dzień Psa”.
 w październiku rozpoczęto kolejną akcję „Nie kupuj zwierzaka – adoptuj
 raz w miesiącu, przez cały 2015 rok, psy z elbląskiego schroniska brały udział
w „Biegu na 6 łap”.
 28 listopada 2015, z inicjatywy firmy SportsArt Fitness IMG, kilkadziesiąt osób
zabrało na spacer schroniskowe psiaki w ramach wydarzenia o nazwie „Dog Days”.
 kontynuowano akcję „Odkręcamy, bo pomagamy”.
 W grudniu 2015 ponownie ruszyła akcja „Podaruj wiaderko ciepła”
 5 grudnia 2015 zorganizowano w schronisku „Mikołajki”. Tego samego dnia odbył się
I Charytatywny Maraton Fitness, a także Bieg na Sześć Łap Oddział Elbląg.
Promowano wiele nowych akcji na facebooku a także kontynuowano ubiegłoroczne akcje:
„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, „Groszobranie na zwierząt ratowanie”, „Wystaw
miskę z wodą w upalny dzień”, „Jedenaste: Nie porzucaj. Wakacje to nie powód do
porzucania.”, „Nie kupuj – adoptuj”; „Nie zostawiaj zwierząt w nagrzanym samochodzie”,
„Chcemy zdążyć do domu przed zimą”, „Mróz zabija. Nie czekaj! Reaguj!”, „Baw się nie
krzywdząc. Nie strzelaj w Sylwestra”.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W TCZEWIE
Adopcje i wydawanie zwierząt
W 2015 roku dzięki kampanii adopcyjnej uratowano i znalezione zostały nowe domy
dla 404 psów i 102 kotów ( 106 % psów i 104 % kotów trafiło do adopcji), w tym 85
zagubionych psiaków po odczytaniu numeru czipa zostało oddanych właścicielom.
Liczba adopcji zwiększa się sukcesywnie dzięki zaangażowaniu pracowników schroniska,
członków OTOZ Animals, wolontariuszu oraz pomocy lokalnych mediów. Organizowane
w schronisku Dni Otwarte, Tczewskie Spacery Przyjaźni, udział w organizowaniu
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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 umieszczane są zdjęcia i opisy zwierząt znajdujących w schronisku i
przygotowywanych do adopcji, można tam również znaleźć aktualności dotyczące
działalności schroniska oraz naszego stowarzyszenia.

Pozyskiwanie przez OTOZ Animals funduszy dla schroniska
W pierwszym kwartale 2015 roku OTOZ Animals zorganizowało kampanię 1%
podatku na schronisko w Tczewie. Pozyskane z kampanii środki finansowe, w całości zostały
przekazane na dofinansowanie schroniska i zostały przeznaczone na:
–

zakup leków ratujących życie bezdomnym zwierzętom, szczepionek oraz wdrożenie,

programu sterylizacji i kastracji,
–

zakup specjalistycznej karmy dla szczeniąt i kociąt oraz preparatów podnoszących

odporność,
–

zakup 10 ocieplanych bud z podestami,

–

wybudowanie 3 wybiegów rekreacyjnych dla psów.

Współpracująca z OTOZ Animals firma Cargill sfinansowała gruntowny remont
pomieszczenia dla szczeniąt, gdzie wybudowano 5 profesjonalnych boksów dla szczeniąt oraz
zakup szczepionek i karmy dla szczeniąt i kociąt.
W grudniu zorganizowana została przedświąteczna akcja zbierania darów dla podopiecznych.
Pod choinką ustawioną w schronisku darczyńcy zostawiali suchą karmę, puszki oraz koce.
Remonty i modernizacja schroniska
Zakupiono 12 okienek pomiędzy boksami znajdującymi się w budynku a boksami
zewnętrznymi, tak aby psiaki mogły wychodzić na zewnątrz.
OTOZ Animals wymieniło ok 100 m2 dachu nad boksami dla psów, które zniszczone zostały
przez połamane drzewo.
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Wykonany został gruntowny remont 8 boksów dla psów.
Zakupiono garaż blaszany przeznaczony do magazynowania podarowanych kołder i koców.
Jak co roku na wiosnę zostały naprawione i zaimpregnowane wszystkie budy, podesty
i drewniane elementy boksów oraz odnowiono elewację budynku dla psów oraz budynku
garażowo-magazynowego.

Kampania edukacyjna
Dzięki współpracy z Szkołą dla psów HAUUU-WARD psiaki w schronisku nabywają
nowe umiejętności z zakresu podstawowego posłuszeństwa dla psa rodzinnego, socjalizują się
z otoczeniem i budują pozytywny kontakt z człowiekiem.
OTOZ Animals prowadzi w schronisku kampanię edukacyjną: odwiedzające dzieci
i młodzież ze szkół i przedszkoli zapraszane są na pogadanki związane z problemem
bezdomności psów i kotów oraz humanitarnej opieki nad zwierzętami. Liczba wolontariuszy
zaangażowanych w pomoc bezdomnym zwierzętom zwiększa się sukcesywnie, obecnie
systematycznie współpracuje ze schroniskiem 45 osób. Wolontariusze wyprowadzają psy na
spacery, pomagają w ich pielęgnacji. Pomagają w znalezieniu nowego domu oraz organizują
w swoich szkołach akcje pomocy dla schroniska.
Działalność interwencyjna
W 2015 roku inspektorzy OTOZ Animals interweniowali 143 razy na terenie miasta
Tczewa. Interwencje zgłaszane były przez Straż Miejską lub osoby prywatne, 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 koniecznym zabiegom chirurgicznym. Po okresie rekonwalescencji udało się
znaleźć dla nich nowe domy.
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W DĄBRÓWCE
K. WEJHEROWA
W 2015 roku samochód interwencyjny wyjeżdżał do 685 zgłoszeń dotyczących
zabłąkanych oraz rannych zwierząt na terenie obsługiwanym przez schronisko w Dąbrówce.
Z wyjazdów interwencyjnych do schroniska trafiło 656 psów i 87 kotów. W 2015 roku
znaleziono nowe domy dla 656 psów i 87 kotów.
Akcje organizowane w Dąbrówce w 2015 roku:
1. Wiaderko ciepła
2. Pozyskanie kontenera dla kotów
3. Zbiórka smyczy i obroży.
4. Akcja w hurtowni zoologicznej Zoodragon.
5. Walentynki- drobne prezenty dla psiaków od wolontariuszy i miłośników.
6. Akcja „podaruj basenik na gorące dni”.
7. 4 kwietnia, Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt- dzień otwarty schroniska.
8. „Emerycie ocal psu życie”
9. Zbiórka karmy w markecie Auchan.
10. Cykliczne apele o karmę specjalistyczną dla chorych psów.
11. Bieg na sześć łap.
12. Akcja zima.
13. Akcja zbierania funduszy ”Trzy złote na psią sierotę”.
Działalność edukacyjna.
OTOZ Animals współpracuje z wieloma przedszkolami, szkołami oraz innymi
placówkami edukacyjno – wychowawczymi. Schronisko jest 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.
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Wolontariat w schronisku.
W roku 2015 Stowarzyszenie podpisało 147 umów wolontariatu z osobami, które
odwiedzają schronisko regularnie. Osoby te wspierają działania OTOZ Animals poprzez
wyprowadzanie psów na spacery, zabiegi pielęgnacyjne, pozwalając im w ten sposób
przetrwać trudne chwile w schronisku. Psy otoczone właściwą opieką mają większe szanse na
adopcję, mniej chorują..
Kampania Adopcyjna
Prowadzona jest systematycznie przez cały rok. OTOZ Animals współpracuje
z regionalnymi i ogólnopolskimi mediami. Adopcja naszych zwierząt promowana jest na
portalach internetowych.

Akcje sponsoringowe na rzecz schroniska.
W pierwszym kwartale OTOZ Animals przeprowadził szeroką akcję promującą
schronisko w Dąbrówce - w lokalnych rozgłośniach radiowych emitowany był specjalny spot
reklamowy promujący przekazywanie 1% na rzecz zwierząt. Plakaty promujące schronisko
umieszczone były w newralgicznych miejscach na terenie powiatów wejherowskiego
i puckiego.
Schronisko w Dąbrówce profil na portalu społecznościowym Facebook, kierowany
jest on do miłośników psów i kotów. Umieszczone zostają tam zdjęcia i krótkie
charakterystyki zwierząt przeznaczonych do adopcji. Więcej informacji można uzyskać na
stronie internetowej www.dabrowka.otoz.pl
Remonty i naprawy w schronisku
W 2015 roku, w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzono drobne remonty
i naprawy:


remont i malowanie wszystkich bud dla psów,



zakup 30 nowych, ocieplanych bud dla psów,



budowę 5 zadaszonych kojców
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przystosowanie nowego kontenera na kociarnię.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W IŁAWIE
W 2015 roku uratowane zostały 259 psy i 193 koty, odnaleziono właścicieli 81 psów
i 4 kotów oraz znaleziono nowe domy dla 220 psów oraz 115 kotów.
Akcje i remonty
 luty: zakup 20 szt. nowych bud ,
 marzec: prowadzenie szkoleń grupowych psów ze schroniska, w których uczestniczyli
wolontariusze, zakup 10 nowych bud
 kwiecień: zorganizowany został „Bieg na 6 łap”, którego celem było promowanie
aktywnego spędzania wolnego czasu z psiakami.
 maj: zorganizowanie akcji pt. „Daj dwójeczkę na pełną kocią miseczkę” i „Daj piątaka
na schroniskowego psiaka”. Zorganizowano również po raz drugi „Bieg na 6 łap”.
 czerwiec: zorganizowanie Dnia Dziecka w schronisku dla zwierząt.
Zorganizowany został Dzień Otwarty Schroniska
Wybudowane zostały dwa wielkie wybiegi dla podopiecznych schroniska.
OTOZ Animals wspólnie z Nadleśnictwem Iława zorganizowali przemarsz ścieżkami
dydaktycznymi pomiędzy Kamionką a Iławą.
 sierpień: remont lecznicy w schronisku,
 wrzesień: postawienie ośmiu nowych kojców dla psów.
 październik: wybudowanie trzech nowych dużych wybiegów.
 listopad: szkolenia indywidualne psiaków.
 grudzień: zorganizowana została akcja „Mikołajki ze schroniskiem”.
OTOZ Animals prowadzi interwencyjne pogotowie dla zwierząt. W 2015 roku, reagując
na

zgłoszenia

mieszkańców

miasta,

jak

również

Straży

Miejskiej

i Policji oraz innych służb (pogotowie ratunkowe, straż pożarna itp.), samochód
interwencyjny wyjeżdżał 763 razy.
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Działalność edukacyjna:
OTOZ Animals współpracuje z wieloma przedszkolami, szkołami oraz innymi
placówkami edukacyjno – wychowawczymi. Schronisko odwiedzane jest przez szkolne
wycieczki. Pracownicy schroniska przeprowadzają pogadanki, których celem jest
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt oraz udzielają porad z zakresu humanitarnej
opieki nad zwierzętami.

Wolontariat w schronisku:
Obecnie w schronisku pomaga około 40 wolontariuszy. Młode wyprowadzają psy na
spacery, czeszą je i głaszczą, co pomaga psiakom przetrwać trudne chwile w schronisku. Psy i
koty otoczone właściwą opieką mają większe szanse na adopcję oraz mniej chorują.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W SŁUPSKU

Dzięki prowadzonej akcji adopcyjnej w 2015 r. OTOZ Animals znalazło nowe domy dla
593 psów i 70 kotów. Prowadzony był na bieżąco program kastracji i sterylizacji zwierząt
bezdomnych. Wszystkie zwierzęta wydawane do nowego domu posiadały książeczki zdrowia,
oraz były zaszczepione przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym
Działalność edukacyjna, wolontariat
W schronisku działa i rozwija się wolontariat. Obecnie 40 wolontariuszy aktywnie działa
na rzecz promowania adopcji, wyprowadza psy na spacery, pielęgnuje i socjalizuje psy i koty.
Zwierzęta są na bieżąco ogłaszane na stronie internetowej schroniska i FB. OTOZ Animals
współpracuj z lokalnymi portalami internetowymi.
Przy schronisku działa Inspektorat ds. ochrony zwierząt reagujący w przypadkach
okrucieństwa wobec zwierząt.
OTOZ Animals przeprowadziło ponad 120 prelekcji w przedszkolach, szkołach i na terenie
schroniska.
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Interwencje
Schronisko interweniowało 570 razy na terenie Miasta Słupsk udzielając pomocy

weterynaryjnej zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych oraz zabierając do schroniska
porzucone lub zabłąkane psy i koty.



Pozyskiwanie środków finansowych dla schroniska

Schronisko było beneficjentami „Kupując - Pomagasz” organizowanego przez Pedigree i
Whiskas.
OTOZ Animals zorganizowało kampanie „Adoptując ratujesz mi życie”, „ Chcę zdążyć przed
zimą”, ”Zimowy Dom Tymczasowy”, „1 % na schronisko w Słupsku”, „Wpłać chociaż małą
kwotkę

na

schroniskową

sierotkę”,

„Światowy

Dzień

Bezdomnych

Zwierząt”,

„Walentynkowy Spacer ”, „Wystaw miskę z wodą”, „Nie kupuj - adoptuj”, „Chodź, pomaluj
nasz świat”, „Bieg na 6 łap”, „Wakacje to nie powód do porzucenia”, „Zaopiekuj się
boksem”, „Fryzjer dla Psiaka”, „Zaadoptuj seniora ze schroniska”, Dzień kundelka, Światowy
Dzień Psa.
Dzięki działaniom i zaufaniu, którym cieszy się OTOZ Animals, otrzymano od sponsora
środki na wykonanie 5 nowych boksów dla psiaków.
Zorganizowany został wraz z Domem Kultury festyn w Ustce „ Kundel Bury” wraz
z wystawą zdjęć podopiecznych schroniska.
OTOZ Animals nawiązało kontakt z darczyńcami z Belgii oraz ze Szwecji, którzy
zorganizowali zbiórkę „Świąteczna paka dla bezdomniaka” na terenie Szwecji, dzięki której
w Święta Bożego Narodzenia wszystkie zwierzęta w schronisku dostały imienne świąteczne
paczki.
Schronisko odwiedziły sławne osoby tj. Joanna Krupa oraz pisarka Agnieszka Frączek, od
której schronisko otrzymało w prezencie książkę pt. ''Kotostrofy''.
OTOZ Animals ściśle współpracuje z wieloma firmami i osobami prywatnym
Dzięki środkom pozyskanym z darowizn można zakupić dla naszych podopiecznych karmę,
leki oraz szczepionki.
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 Remonty przeprowadzone na terenie schroniska
W 2015r zostały przeprowadzone na terenie schroniska następujące remonty:
- odrestaurowano wszystkie budy
- wyremontowano całkowicie 8 boksów
- wymalowano wszystkie boksy
- uzupełnione zostały wszelkie dziury w posadzkach w boksach
- zabezpieczone zostały otwory w studzienkach w boksach
- postawiono 5 nowych boksów
- pomalowano elewację budynku socjalno-biurowego
- pomalowano na zewnątrz budynek kuchni i kociarni
- wyłożone zostały płytki chodnikowe
- wymalowano wszystkie pomieszczenia biurowo-socjalne
- zamontowane zostały w okresie zimowym zasłony w otworach wyjściowych we wszystkich
boksach i budach.
OTOZ Animals zakupiło profesjonalną myjkę wysokociśnieniową Kärcher, plastikowe
baseników dla psów, wiertarkę oraz szlifierkę do przeprowadzania drobny remontów w
schronisku.

24/24

