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Sprawozdanie
z działalności Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt
OTOZ Animals za rok 2008
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals jest pozarządowa organizacją
zarejestrowaną w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy w rejestrze stowarzyszeń w dziale
A – numer rejestru 1189, w dniu 3.10.2000 roku oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem 0000069730.
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 967-11-06-138 , REGON 092906022
OTOZ Animals od 2002 roku jest członkiem Światowej Organizacji Ochrony Zwierząt
WSPA z siedziba w Londynie i działa na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt.
Od 08.03.2005 r. stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2008
roku siedzibą stowarzyszenia jest Gdynia, ul. Świętojańska 41/16.
Założycielami stowarzyszenia jest Ewa Gebert, Izabella Szolginia i Eugeniusz Doroszko.
Członkowie Rady Krajowej
Ewa Gebert – Prezes
Katarzyna Bielas – Wiceprezes - Sekretarz
Edyta Staręga – Wiceprezes – Skarbnik
Izabella Szolginia – Wiceprezes
Edyta Ochmańska – Wiceprezes
Katarzyna Rosińska Członek Rady Krajowej
Wojciech Gebert – Członek Rady Krajowej

Komisja Rewizyjna:
Ewa Maria Włodkowska
Irena Majdak Paradowska
Eugeniusz Jerzy Doroszko

Cele statutowe OTOZ Animals:
1. Działanie na rzecz ekologii i humanitarnej ochrony zwierząt.
2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
3. Zapobieganie rażącemu zaniedbaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt.
4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
5. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt, w tym wobec
zwierząt domowych, gospodarskich, wolno żyjących.
6. Powoływanie inspektorów ds. ochrony zwierząt.
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
Zasady i formy realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizuje cele główne poprzez:
1. Współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i
utrzymywania schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenie schronisk.
2. Współpracę z władzami oświatowymi w przygotowaniu programów nauczania,
wychowania szkolnego w zakresie humanitarnej ochrony zwierząt.
3. Inspirowanie tworzenia szkolnych organizacji przyjaciół zwierząt.
4. Prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych standardów
traktowania zwierząt.
5. Inicjowanie i popularyzację, w szczególności za pośrednictwem środków masowego
przekazu, programów humanitarnej ochrony zwierząt.

W 2008 roku Rada Krajowa OTOZ Animals podjęła następujące uchwały:

1/ A/2008
Zatwierdzenie zbiorczego bilansu i rachunku wyników za rok 2007
1/2008
Powołanie Prezesa OTOZ Animals
2/2008
Powołanie Wiceprezesa sekretarza OTOZ Animals
3/2008
Powołanie Wiceprezesa skarbnika OTOZ Animals
4/2008
Powołanie Wiceprezesa OTOZ Animals
5/2008
Powołanie Wiceprezesa OTOZ Animals
6/2008
Powołanie członka Rady Krajowej OTOZ Animals
7/2008
Powołanie członka Rady Krajowej OTOZ Animals
8/2008
Akceptacja planu pracy na rok 2009
9/2008
Zatwierdzenie podziału środków z 1 procenta.
10/2008
Rozwiązanie oddziału białostockiego
11/2008
Akceptacja regulaminu inspektoratu.
12/2008
Zatwierdzenie listy inspektorów.
13/2008
Odwołanie członka Rady Krajowej.
14/2008
Powołanie nowego członka Rady Krajowej.

PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
PRZEZ OTOZ Animals
Przytulisko w Dąbrówce
www.schronisko-dabrowka.pl/ .

W styczniu 2008 roku Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
przejęło przytulisko w Dąbrówce. Warunki w jakich przebywały tam zwierzęta były
tragiczne: nieocieplane dziurawe budy , brak ocieplanych pomieszczeń dla zwierząt chorych
oraz dla szczeniaków . Psy były przywiązane na krótkich łańcuchach do bud. Po przejęciu
przytuliska wszystkie zwierzęta zostały zaszczepione i poddane opiece lekarsko
weterynaryjnej . W ubiegłym roku dla 101 psiaków udało nam się znaleźć nowe domy.
Wymieniliśmy wszystkie stare, zniszczone budy na nowe ocieplone. Postawiliśmy 7
przestronnych wybiegów dla psów oraz 11 nowych, zadaszonych kojców. Zakupiliśmy nowy
kontener - specjalnie przystosowany dla szczeniąt i psiaków po zabiegach weterynaryjnych
oraz kuchnię polową, dzięki której możemy przyrządzać zwierzętom ciepłe posiłki.
Zakupiliśmy również samochód do przewozu rannych i bezdomnych zwierząt oraz wyjazdów
na interwencje. W 2008 roku OTOZ Animals wydało na utrzymanie przytuliska w
Dąbrówce kwotę 349 992,59. Inwestycje na terenie schroniska tj. zakup kontenerów dla
szczeniąt i psów chorych oraz postawienie wybiegów i kojców stanowią kwotę 95 335,22
zł.
http://www.polskatimes.pl/dziennikbaltycki/interwencje/54611,victor-znalazl-nowy-dom-iopieke,id,t.html
http://www.otoz.pl/171.html
http://www.schronisko-dabrowka.pl/

Schronisko w Gdyni
www.ciapkowo.pl
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.
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.
Dzięki kampanii pod hasłem „ Adoptując mnie ratujesz mi życie” prowadzonej przez
OTOZ Animals, w roku 2008r znaleziono nowe domy dla 950 psów oraz 323 kotów.
78 procent psów i kotów przyjętych do schroniska zostało oddanych do adopcji.
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
Tradycyjnie, jak co roku, z okazji Dnia Kota – 17 lutego – zorganizowaliśmy Dzień Otwarty
zapraszając wszystkich mieszkańców Trójmiasta oraz lokalne media do schroniska. W
głównym wydaniu programu informacyjnego - Panorama TVP 3. został wyemitowany
materiał filmowy.
Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, który odbywa się 4 października OTOZ Animals
przygotowało mailing promujący adopcję zwierząt ze schroniska. Mailing trafił do
wszystkich odbiorców, właścicieli konta wp w całym województwie pomorskim. Plakaty
adopcyjne zostały rozesłane do szkól, sklepów zoologicznych, lecznic dla zwierząt oraz wielu
innych zaprzyjaźnionych miejsc. W lokalnych mediach 4 października został ogłoszony jako
Otwarty Dzień Schroniska. Każdy zainteresowany losem zwierząt mógł odwiedzić Ciapkowo
i

wyjść

ze

schroniska

z

czworonożnym

przyjacielem.

Nasi wolontariusze czynnie uczestniczyli w akcjach prowadzonych przez Gdyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych promujących schronisko Ciapkowo w centrach handlowych:
Tesco, Batory i Gemini, gdzie rozdawano ulotki informujące o naszej działalności,
zapraszające do odwiedzenia placówki i adopcji zwierząt.

W schronisku sukcesywnie wdrażamy Program Sterylizacji i Kastracji Zwierząt, zabiegi
stanowią

niezwykle skuteczną metodę zapobiegania niekontrolowanemu przyrostowi

populacji bezdomnych zwierząt. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

2008 roku

przeprowadziliśmy 452 zabiegi.
OTOZ Animals utrzymuje stałe kontakty ze sponsorami poprzez

regularne wysyłanie

podziękowań oraz organizowanie z nimi spotkań w schronisku. Sponsorzy „Ciapkowa”
otrzymali od naszego stowarzyszenia dyplomy oraz kalendarze.
Dzięki pomocy Urzędu Miasta Gdynia udało się postawić nowy pawilon przeznaczony dla
kotów, co znacznie poprawiło warunki bytowe tych zwierząt w schronisku. Zakupiliśmy 40
nowych, dużych klatek dla kotów, przebywających w schronisku w okresie kwarantanny.
OTOZ Animals z własnych środków finansowych postawił nową ogrzewaną szczeniakarnię.
Zakupiliśmy również samochód służący jako pogotowie dla rannych i zagubionych zwierząt
terenu Gdyni.
OTOZ Animals prowadzi w schronisku kampanię edukacyjną: dzieci ze szkół i przedszkoli,
które odwiedzają schronisko, są zapraszane na pogadanki związane z

problemem

bezdomności psów i kotów oraz odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Dzieci i młodzież
uczestniczą w programach związanych z ekologią i szeroko pojmowanym dobrostanem
zwierząt.
Zainicjowaliśmy ideę wolontariatu - obecnie ponad 40 wolontariuszy wyprowadza psy na
długie spacery, wykonuje zabiegi pielęgnacyjne takie jak czesanie, strzyżenie czy nawet
kąpiel, pomaga w pielęgnacji kotów.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykonano 452 zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt.
Staramy się zachować 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 (schronisko nadzorowane jest przez
dwóch lekarzy weterynarii),
- 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
kilkaset kilogramów suchej karmy

oraz karmy w puszkach (Stowarzyszenie na Rzecz

Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami z Warszawy), materiały opatrunkowe i środki
czystości, koce i kołdry, służące do ocieplania bud w sezonie zimowym.
W 2008 roku OTOZ Animals dofinansowało

schronisko Ciapkowo w Gdyni w

wysokości 377 540,21
Wyżej wymienione środki OTOZ Animals pozyskało dzięki kampanii sponsoringowej:
„ To nic nie kosztuje a zwierzęta ratuje’’, datkom pieniężnym od sponsorów oraz dzięki
zbiórkom publicznym organizowanych przez nasze stowarzyszenie.

Schronisko w Starogardzie Gdańskim
www.otoz.pl/starogard
W okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 ze środków finansowych OTOZ Animals wykonano
w schronisku remont kotłowni, wyremontowano budy oraz kojce dla psów (pokryto budy
nową papą, odmalowano i naprawiono stare budy dla psów. We wrześniu wykonano
gruntowne przygotowanie bud i kojców do zimy. Siatka pomiędzy kojcami została
wymieniona na materiał trwalszy, uniemożliwiający psom niszczenie ścianek działowych
pomiędzy sąsiednimi kojcami.
Wyremontowano i zaadoptowano na magazyn stare pomieszczenie, w którym naprawiono
dach (papa i blacha trapezowa), aby zabezpieczyć je przed wpływem czynników
zewnętrznych. Obecnie składujemy tam koce, legowiska, miski dla zwierząt, itp.
Remonty i konserwacje zostały wykonane systemem gospodarczym w celu oszczędności
środków finansowych.
Na terenie nowobudowanego schroniska w Starogardzie Gdańskim wykonano podłączenie
wody .

Ze środków 1 procenta zakupiono maszynę grawerującą, dzięki której wszystkie zwierzęta
wychodzące ze schroniska są zaopatrzone w blaszkę na której jest wygrawerowane imię
zwierzęcia oraz numer telefonu właściciela .
OTOZ Animals w pierwszym kwartale 2008 roku prowadziło akcję zbierania 1% podatku od
osób fizycznych. Dzięki akcji: „To nic nie kosztuje a zwierzęta ratuje”, promowanej za
pośrednictwem

plakatów, mediów, internetu i korespondencji listowej uzyskano środki

finansowe, które w całości zostały przekazane na dofinansowanie schroniska i poprawę
warunków bytowych jego czworonożnych podopiecznych.
Prowadzona regularnie kampania pod hasłem „Adoptując mnie ratujesz mi życie” ma na celu
znalezienie nowych domów dla podopiecznych schroniska . W tym celu rozwieszane są
plakaty promujące adopcję a w lokalnej prasie prowadzone są rubryki adopcyjne.
W okresie od 01.01. 2008 do 31.12.2008 roku udało nam się znaleźć nowe domy dla 195
psów i dla 42 kotów.
Kontynuujemy program sterylizacji i kastracji psów i kotów znajdujących się w schronisku
co zapobiega nadpopulacji nierasowych zwierząt.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals utrzymuje kontakty ze
sponsorami, którzy dokonują wpłat na rzecz zwierząt przebywających w schronisku.
Wszyscy sponsorzy oraz osoby, które adoptowały zwierzę ze schroniska na przestrzeni
ostatnich 3 lat otrzymują regularnie kartki świąteczne z życzeniami i podziękowaniami za
wsparcie i współpracę.
Prowadzimy działalność interwencyjną polegającą nie tylko na zbieraniu bezdomnych psów z
terenu miasta, ale również interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Aby
w

sposób

bardziej

humanitarny

przeprowadzać

interwencje

dotyczące

chorych,

wymagających leczenia kotów, zakupiliśmy trzy klatki „samołapki”, w tym jedną klatkę
„iniekcyjną” umożliwiającą łatwe i bezpieczne dla zwierzęcia zaaplikowanie zastrzyku
środków farmakologicznych.
Działający na terenie schroniska wolontariat oraz odwiedziny dzieci i młodzieży ze szkół są
elementem prowadzonej przez nas edukacji humanitarnej.

Wolontariusze pomagają w schronisku w przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych, takich
jak kąpanie i czesanie psów. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy wiele psów wychodzi na
spacery poza teren schroniska mając możliwość obcowania z człowiekiem, dzięki czemu
wzrasta ich szansa na adopcję.

Schronisko w Tczewie
www.tczew.otoz.pl
Działalność interwencyjna
W okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 przeprowadzono 123 akcje interwencyjne na terenie
miasta Tczewa. Psom i kotom po wypadkach komunikacyjnych została udzielona
natychmiastowa pomoc.
Adopcje i wydawanie zwierząt
W 2008 roku udało nam się znaleźć nowe domy dla 162 psów i 17 kotów. Prowadzimy
kampanię adopcyjną poprzez współpracę z Gazetą Tczewską, Dziennikiem Bałtyckim, oraz
portalem internetowym Tcz.pl.; w których cyklicznie umieszczane są zdjęcia i
charakterystyki psów i kotów przeznaczonych do adopcji oraz szczegóły przeprowadzanych
przez nas akcji. OTOZ Animals prowadzi stronę internetową schroniska w Tczewie, na której
zamieszczamy zdjęcia i opisy naszych zwierząt, oraz aktualności na temat działalności
schroniska i OTOZ Animals.

Pozyskiwanie funduszy dla schroniska
W I kwartale 2008 roku OTOZ Animals zorganizowało „Przekaż akcję 1 %” podatku na
Schronisko w Tczewie. Współpraca z Pocztą Polską pozwoliła na rozprowadzenie ulotek, a
dzięki uprzejmości dyrektora ZKM Veolia plakaty i ulotki umieszczono na autobusach i na
przystankach ZKM.
Ze środków pozyskanych przez OTOZ Animals postawiliśmy w schronisku obszerny
wybieg, gdzie rotacyjnie wypuszczane psiaki mogą zaspokoić swoją naturalną potrzebę

ruchu. Zakupiliśmy również 25 ocieplanych bud, zapewniając psom ciepłe schronienie
podczas zimy.
Szeroko rozpowszechniona w lokalnych mediach przedświąteczna akcja zbierania darów dla
naszych podopiecznych spotkała się z bardzo dużym odzewem mieszkańców i instytucji
Tczewa i okolic. Pod choinką, ustawioną w schronisku, darczyńcy zostawiali suchą karmę i
puszki dla naszych podopiecznych.

Sterylizacja i kastracja
W schronisku wdrażamy program sterylizacji i kastracji zwierząt – w ramach posiadanych
środków finansowych. Propagowane w nim zabiegi stanowią skuteczną metodę zapobiegania
niekontrolowanemu przyrostowi populacji bezdomnych zwierząt. W okresie od 01.01.2008
do 31.12 2008 przeprowadzono 31 zabiegów sterylizacji i kastracji.
Działalność edukacyjna, wolontariat.
OTOZ Animals prowadzi w schronisku kampanię edukacyjną: odwiedzające nas dzieci ze
szkół i przedszkoli zapraszamy na pogadanki związane z problemem bezdomności psów i
kotów oraz odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Zapoczątkowaliśmy w schronisku ideę
wolontariatu. Liczba wolontariuszy zwiększa się sukcesywnie. Obecnie ze schroniskiem
systematycznie współpracuje 8 wolontariuszy, którzy wyprowadzają psy na spacery,
pomagają w ich pielęgnacji oraz organizują w swoich szkołach akcje pomocy dla schroniska.

Inspektorat.
W 2008 roku grono inspektorów ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals powiększono o
kolejnych 30 przedstawicieli, którzy zostali przeszkoleni z zakresu przepisów prawnych
dotyczących ochrony zwierząt.

Przeprowadzono również szkolenia praktyczne w

schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Obecnie OTOZ Animals posiada 50 przeszkolonych
inspektorów, posiadających aktualne legitymacje uprawniające do działań. W 2008 roku
utworzono nowe inspektoraty w Elblągu, Pasłęku oraz w Tczewie. W 2008 roku,
przeprowadzono 560 interwencji na terenie całego kraju. Jedną z większych interwencji było

przejęcie przez OTOZ Animals nielegalnego schroniska w Dąbrówce pod Wejherowem,
gdzie trzymywano w przerażających warunkach psy.
http://www.otoz.pl/186.html
http://www.otoz.pl/153.html
http://www.otoz.pl/148.html
http://otoz.pl/bestialski-zabobon.html
http://www.schronisko-dabrowka.pl/?page=media
http://otoz.pl/138.html
Zakupiliśmy profesjonalne umundurowanie oraz sprzęt pomocny podczas wykonywania
interwencji (poskromy, chwytaki, specjalistyczne nosze, klatki samołapki na koty, rękawice
oraz ubrania ochronne). Ponadto zakupiliśmy samochód marki Renault

Kangoo

umożliwiający przeprowadzanie interwencji oraz transport zwierząt. Pod koniec 2008 roku
nawiązano współpracę z Inspekcją Drogową w sprawie kontroli warunków i metod transportu
zwierząt gospodarskich na dalekie odległości. Inspektorat OTOZ Animals prowadzi również
poradnictwo dotyczące zwierząt za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej.
W 2008 roku podejmowaliśmy również następujące działania:
Po raz czwarty zorganizowaliśmy ogólnopolską kampanię pod hasłem „Adoptując mnie
ratujesz mi życie”, dzięki której aż 3409 porzuconych psiaków i 1125 kotów z
prowadzonych przez nas schronisk znalazło nowe domy.
.

http://otoz.pl/169.html
http://www.portalpomorza.pl/wydarzenia/1/1886
http://www.gazetaswietojanska.pl/index.php?id=2&t=1&page=1145
http://www.starogard.pl/pl/wdrozenia/aktualnosci/Adoptujac_mnie_ratujesz_mi_zycie
http://www.adopcje.org/aktualnosci1361.html
Walczyliśmy o lepszy los zwierząt gospodarskich, m.in. przeprowadzając kampanie „Czy
wiesz co jesz”, „Kurka Wolna” oraz zbierając podpisy pod petycją zakazującą
niehumanitarnego transportu zwierząt na dalekie odległości
http://www.otoz.pl/akcja-przeciwko-niehumanitarnemu-ubojowi-zwierzat.html
http://www.otoz.pl/uboj-swin-film.html .
http://www.otoz.pl/177.html
Prowadziliśmy działania dotyczące nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt.
http://www.otoz.pl/167.html

Przeprowadziliśmy kampanie informacyjne m.in. „Pomóż zwierzętom przetrwać lato”, „Noc
wielkiej trwogi, czyli jak pomóc psom przetrwać Sylwestra?”,

„Pomóżmy zwierzętom

przetrwać zimę”.
http://www.polskatimes.pl/dziennikbaltycki/interwencje/6747,w-czasie-upalow-zadbaj-oswojego-zwierzaka,id,t.html
http://www.we-dwoje.pl/pomozmy;zwierzetom;przetrwac;zime,artykul,9940.html
http://pies.onet.pl/11134,14,20,pomozmy_im_przetrwac_lato,artykul.html
http://wychowanie.psy24.pl/art.php?art=3311
Prowadziliśmy działalność edukacyjną, m.in. przeprowadzając pogadanki, zachęcając dzieci i
młodzież do odwiedzania schronisk dla bezdomnych zwierząt.
http://www.otoz.pl/189.html
http://otoz.pl/publikacje.html
Wysyłając pisma do Komisarzy Europejskich przyłączyliśmy się do kampanii mającej na celu
wprowadzenie zakazu importu foczych futer do Unii Europejskiej.
http://www.otoz.pl/164.html
Pomagaliśmy przytulisku dla psiaków koło Kędzierzyna Koźla, zakupując z 1 procenta karmę
i finansując leczenie zwierząt.
Przekazaliśmy środki finansowe na ratowanie przerażająco wychudzonych i zaniedbanych
koni z Czerska, odebranych przez Straż dla Zwierząt.
Pomogliśmy schronisku w Bydgoszczy zakupując karmę dla zwierząt, specjalistyczne leki,
szczepionki oraz finansując zakup chłodni do przechowywania żywności.

