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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2018 ROK 

 

W 2018 roku OTOZ Animals - Organizacja Pożytku Publicznego, w dalszym ciągu prowadzi 8 

schronisk dla bezdomnych zwierząt w: Gdyni, Dąbrówce k. Wejherowa, Tczewie, Starogardzie 

Gdańskim, Elblągu, Oświęcimiu, Iławie, Sompolnie oraz przytulisko dla zwierząt gospodarskich Rogate 

Ranczo w Bojanie.   

W 2018 roku stowarzyszenie prowadziło inspektoraty ds. ochrony zwierząt w 33 miastach, 

przeprowadzając 5944 interwencje dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt, podczas których 

zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt odebrano skrajnie wycieńczone, chore, często bite lub głodzone 

zwierzęta. Inspektorzy ratują porzucone, skazane na bezdomność psy i koty. W 2018 r. stowarzyszenie 

OTOZ Animals uratowało i oddało do adopcji 5432 psów i 2785 kotów. Po długiej batalii, okresie 

leczenia i rekonwalescencji przywracamy im siłę i zdrowie.  

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, w realizacji statutowego przedmiotu 

działalności inicjuje i uczestniczy w działaniach zmierzających do zapewnienia ochrony prawnej w 

sytuacji, gdy dochodzi do naruszania praw i krzywdzenia zwierząt.  

Reagujemy na zgłoszenia dotyczące popełniania przestępstw na szkodę zwierząt polegających m. in. na 

znęcaniu się nad zwierzętami, składając odpowiednie wnioski o wszczęcie postępowania i 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania Prokuratury i Policji. Reprezentujemy 

także pokrzywdzone zwierzęta, jako oskarżyciel posiłkowy na etapie postępowania sądowego przed 

właściwymi Sądami. W razie potrzeby składamy właściwe wnioski dowodowe i środki zaskarżenia – 

zażalenia, apelacje. Uczestniczymy w interwencjach oraz w postępowaniu administracyjnym w 

wypadku, gdy konieczne jest odebranie zwierzęcia, którego zdrowie i życie są zagrożone.  

W 2018 roku kontynuowaliśmy współpracę z Policją. Służyły temu szkolenia, podczas których 

poruszane były kwestie interpretacji przepisów, jak również metodyki działania w przypadkach 

zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt. 

 

Odnośniki do wielu przeprowadzonych przez nas interwencji znajdują się na stronie www.animalsi.pl, 

https://www.facebook.com/otoz.animals/ oraz poniżej: 

file:///C:/Users/OTOZ%20Animals/Desktop/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Kampania%20Adopcyjna/biuro@otoz.pl
http://www.animalsi.pl/
https://www.facebook.com/otoz.animals/


https://www.facebook.com/watch/?v=585148961966973 

https://www.facebook.com/watch/?v=310949043032741 

https://www.facebook.com/watch/?v=10156314601071996 

https://www.facebook.com/otoz.animals/videos/10156314601071996/  

https://dziennikbaltycki.pl/10-psow-zamknietych-w-komorce-zapchlone-zarobaczone-i-brudne-

interwencja-inspektorow-otoz-animals-ze-schroniska-w-dabrowce/ar/13515553 

http://otoz.pl/bez-schronienia-ciepla-i-milosci-czekal-az-ktos-go-uslyszy/ 

http://otoz.pl/zamarzal-przykuty-lancuchem-do-pseudobudy/ 

http://otoz.pl/karsin/ 

http://otoz.pl/siarczysty-mroz-a-psy-na-lancuchach-nadal-cierpia/ 

http://otoz.pl/dzisiaj-opowiemy-wam-o-naszej-swiatecznej-interwencji-jest-to-historia-tragiczna-ale-

postanowilismy-podzielic-sie-nia-z-wami-ja-ku-przestrodze-tym-bardziej-ze-nie-jest-to-pierwszy-taki-

przypade/ 

http://otoz.pl/uwieziona-patrzyla-jak-jej-dziecko-traci-sily/ 

http://otoz.pl/mowil-nam-ze-pies-ma-chorobe-skory-i-ze-leczyl-to-polewajac-zwierzaka-ropa-

bylismy-w-szoku/ 

http://otoz.pl/wstrzasajacy-film-ukazujacy-dlugotrwale-zabijanie-swin-mlotkiem-uwaga-bardzo-

drastyczny-film/ 

http://otoz.pl/zjadaly-go-muchy-ale-pilnowal-firmy-http-www-tvn24-pl/ 

http://otoz.pl/uwaga-bardzo-drastyczne-zdjecia/ 

http://otoz.pl/w-kolejce-do-wyglodzenia/ 

http://otoz.pl/kolejny-lancuch-zerwany/ 

http://otoz.pl/bite-palka-policyjna-psy-chude-niekarmione-niepojone-i-bez-bud/ 

http://otoz.pl/poraniona-od-lancucha-sniezka-i-jej-szczeniak-prosza-o-pomoc/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=2171440839793161  

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24305088,cierpial-przez-lata-spal-na-stojaco-oparty-

o-plot-teraz-pies.html 

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23983508,dramat-psow-na-pomorskiej-wsi-

zamkniete-w-szopie-bez.html 

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23749229,zabrali-psy-z-rozgrzanego-kojca-otoz-

animals-zwierzeta-mogly.html 

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23431797,katowali-zwierzeta-mlotkiem-godzinami-

konaly-we-wlasnej-krwi.html 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-12-24/znecal-sie-nad-psem-a-pozniej-go-zabil-

najwyzszy-wyrok-w-historii-w-polsce/ 
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https://dziennikzachodni.pl/milowka-glodzone-zwierzeta-zyly-w-skandalicznych-warunkach-zostaly-

uratowane-przez-inspektorow-otoz-animals-z-jastrzebiazdroju/ar/13772520 

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,22886750,10-miesiecy-wiezienia-za-znecanie-sie-

nad-psem-zapadl-wyrok.html 

https://gazetalubuska.pl/otoz-animals-inspektorat-zielona-gora-znalazl-dwa-zabiedzone-koty-jeden-

jest-w-schronisku-drugi-potrzebuje-pomocy-zdjecia/ar/13398131  

https://www.tvn24.pl/wideo/tczew-przez-zle-zrosnieta-lapke-spal-na-stojaco-i-wyl-z-

bolu,1800644.html  

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-11-28/mysliwi-zastrzelili-dziesiatki-ptakow-nad-

zalewem-wislanym-spelniali-wymagania/ 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-06-18/nastolatkowie-wbili-widelec-w-szyje-golebia-

ptaka-przykleili-do-sciany/ 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-31/57-latek-oskarzony-o-znecanie-sie-ze-

szczegolnym-okrucienstwem-nad-kotem-mezczyzna-wyrwal-kotu-genitalia/   

 

Pozyskiwane dzięki ofiarności publicznej środki służą przede wszystkim modernizacji i utrzymaniu 

schronisk i przytulisk, które prowadzi OTOZ Animals. Stale dążymy do poprawy jakości życia naszych 

podopiecznych - modernizujemy kociarnie, budujemy większe kojce dla zwierząt, zakupujemy nowe 

ocieplane budy przed zbliżającą się zimą, kupujemy szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym, 

specjalistyczne karmy dla psów i kotów, kupujemy witaminy, suplementy i specjalistyczne pasze dla 

koni i zwierząt gospodarskich. Finansujemy nie tylko zabiegi weterynaryjne, ale również trudne, 

specjalistyczne operacje, często ratujące życie. Wszystkie zwierzęta znajdują się pod stałą opieką 

lekarsko –weterynaryjną. 

 

Stowarzyszenie kontynuuje coroczne akcje na rzecz adopcji zwierząt ze schronisk oraz promocję 

sterylizacji i kastracji zwierząt – „Nie rozmnażaj, nie mnóż nieszczęść”, czyli sterylizacja i kastracja w 

celu zmniejszenia ilości zwierząt trafiających do schronisk. 

 

Inne akcje:  

 Kampania "Zrywamy łańcuchy", która ma na celu wprowadzenie całkowitego zakazu trzymania 

psów na uwięzi. 

https://www.youtube.com/watch?v=WeGaU9z21Jg 

http://otoz.pl/stop-lancuchom/  

 Demonstracja – „Gdzie ta dobra zmiana dla zwierząt” 

http://otozlubliniec.pl/gdzie-ta-dobra-zmiana-dla-zwierzat/ 

http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/wielka-demonstracja-w-warszawie-gdzie-ta-dobra-

zmiana-dla-zwierzat/ 
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 Akcja zimowa „Podaruj wiaderko ciepła schroniskowym zwierzakom”  

http://otoz.pl/podaruj-wiaderko-ciepla-schroniskowym-zwierzakom/ 

http://schroniskodabrowka.pl/zwierzetom-tez-jest-zimno/ 

 https://www.ratujemyzwierzaki.pl/ogrzejbezdomniaka 

 "Zwierzęta też chcą mieć święta" - akcja mikołajkowa 

https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Zwierzeta-Tez-Chca-Miec-Swieta-2018-imp470057.html 

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/zwierzeta-tez-chca-miec-swieta,531273 

http://braniewo.otoz.pl/?p=735 

 Nie pozwólmy im zamarznąć 

http://otoz.pl/zrywamy-lancuchy-ratujemy-wiejskie-psiaki/ 

http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/mroz-zabija-zadbaj-o-zwierzeta-reaguj-widzisz-je-

zmarzniete-mozesz-uratowac-im-zycie/ 

 Akcja –Upał zabija ! 

http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/upal-zabija-pomoz-zwierzakom-przetrwac-lato/ 

https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.119550728109752/1888096337921840/?type=

3&theater 

https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10156183233781996 

 Akcja informacyjna przeciwko wypalaniu traw. 

http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/stop-wypalaniu-traw-2/ 

https://www.facebook.com/otoz.animals/photos/a.482300426995/10156092393061996 

http://schroniskodabrowka.pl/wypalanie-traw-bezmyslnosc-i-okrucienstwo/ 

  Demonstracja „ Stop łańcuchom, stop zwierzęta w cyrkach”  

http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/wielka-demonstracja-stop-lancuchom-stop-dla-

zwierzat-w-cyrkach-stop-dla-uboju-rytualnego-stop-dla-zabijania-zwierzat-na-futra/ 

http://otoz-warszawa.pl/bronimy-praw-zwierzat-demonstracja-13-wrzesnia-2018/ 

  „Jaja tylko od szczęśliwych kur” 

 http://otoz.pl/dobre-jaja-tylko-od-szczesliwych-kur-nie-kupuj-jaj-z-numerem-3-2/ 

 Marszu sprzeciwu wobec barbarzyńskiego festiwalu mordowania psów w Chinach podczas 

festiwalu Yuli. http://otoz.pl/stop-yulin-2018/ 

http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/demonstracja-w-warszawie-stop-rzezi-w-yulin/ 

 

Działalności inspektorska OTOZ Animals 

Jednym z priorytetów działalności naszego stowarzyszenia jest bezpośrednia pomoc krzywdzonym 

zwierzętom. Zwierzęta są odbierane przez inspektorów OTOZ Animals zgodnie z Ustawą o ochronie 

zwierząt, często we współpracy z Policją lub Inspekcją Weterynaryjną.  
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http://otoz.pl/stop-yulin-2018/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/demonstracja-w-warszawie-stop-rzezi-w-yulin/


Co roku przeprowadzamy prawie 6 tysięcy interwencji które można śledzić na  www.animalsi.pl oraz 

www.facebook.pl/otoz.animals/. 

Przykładowo podajemy opisy kilku uratowanych przez nas zwierząt: 

Ines 

Jej historia zaczęła się w przydrożnym rowie w jednej z pomorskich wsi. Tam zauważył ją przechodzień, 

któremu nie był obojętny los zwierząt. Podniósł małego, sparaliżowanego pieska leżącego w rowie. Po 

otrzymaniu przez nas zgłoszenia suczka trafiła natychmiast do lecznicy weterynaryjnej. Nie wiemy kto 

był jej katem. Czy uciekła sama ostatkiem sił? Jedno jest pewne, Ines przeszła w życiu prawdziwy 

dramat. Lekarz weterynarii stwierdził odwodnienie i skrajne wychudzenie. Oprócz tego nasza 

podopieczna miała złożone złamanie miednicy, złamane dwie kości kulszowe. Stare złamania źle się 

zrosły powodując w końcu zanik czucia. Powrót Ines do sprawności był długotrwały.  

https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10156533164116996  

Laki 

Po przyjeździe na miejsce zgłoszenia widzimy malutkiego, czarnego psa, którego chude ciało trzęsie się 

z zimna. Laki, uwiązany był na 1,5 m poplątanym, grubym łańcuchem do metalowej beczki, która nie 

chroniła go przed ujemną temperaturą. Łańcuch oplatał szyję psa. Nie miał dostępu do wody, 

pożywienia, powłóczył nogami, był osłabiony. Z relacji sąsiadów dowiedzieliśmy się, że pies żyje tak 

od ok. 5 lat. Na miejsc został wezwany patrol policji. Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości – warunki 

zagrażają zdrowiu a nawet życiu psa. W asyście policji odebraliśmy Lakiego i przewieźliśmy do naszego 

schroniska. Jeszcze tego samego dnia złożyliśmy zawiadomienie o znęcaniu się nad psem.  

https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10156538648831996 

Śnieżka 

Dramat Śnieżki toczył się w jednej z kaszubskich wsi. Cierpiąca z otwartą raną na szyi chowająca się w 

dziurawej budzie. Obok głodzonej i wystraszonej suni inspektorzy OTOZ Animals zobaczyli białego 

szczeniaka uwięzionego na grubym łańcuchu. Decyzja inspektorów była natychmiastowa. Śnieżka 

razem ze szczeniakiem w asyście policji została zabrana przez inspektorów OTOZ Animals. Psiaki 

zostały już adoptowane ze schroniska OTOZ Animals w Dąbrówce koło Wejherowa. Sprawa Śnieżki i 

szczeniaka została skierowana do prokuratury. 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/posts/1971970992858522  

 

PRZYTULISKO DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ROGATE RANCZO W BOJANIE 

Bezpieczną przystań znalazły tu konie, krowy, byki, kozy, świnki, króliki, kury, osioł i lama. Wszystkie 

zwierzęta zostały odebrane przez inspektorów OTOZ Animals podczas interwencji z powodu 

http://www.animalsi.pl/
http://www.facebook.pl/otoz.animals/
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10156533164116996
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10156538648831996
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/posts/1971970992858522


niehumanitarnego ich traktowania. W ubiegłym roku podjęliśmy się utrzymania i opieki nad 98 

zwierzętami gospodarskimi. https://youtu.be/r18Eg99P8Gk  

Rogate Ranczo w Bojanie to miejsce, w którym zwierzęta gospodarskie bite, maltretowane, 

głodzone przez poprzednich właścicieli odzyskują zdrowie i wiarę w człowieka bytując we właściwych 

warunkach. 

Przytulisko w całości finansowane jest z darowizn i środków pozyskanych od darczyńców. 

W przytulisku dla zwierząt gospodarskich w Bojanie pracownicy, lekarze weterynarii, wolontariusze, 

behawioryści i kowale czuwają nad powrotem skrzywdzonych zwierząt do zdrowia i pełni sił. Wszystkie 

odebrane podczas interwencji zwierzęta były chore i wymagały natychmiastowej pomocy lekarsko-

weterynaryjnej. Praca nad psychiką tych zwierząt wymaga wiele wysiłku i czasu. 

W 2018 roku do Rogatego Ranczo przyjęto 6 koni i kucy, 4 owce, 5 kóz, 5 kur i 10 królików, nowe 

domy znalazło 9 koni i kucy oraz 5 kur. 

https://www.facebook.com/ratujemykonie/posts/904993939667778  

https://www.facebook.com/ratujemykonie/posts/1031389903694847  

W 2018 roku w miarę posiadanych środków finansowych została wykonana płyta obornikowa, 

zbudowane ogrodzenie wybiegu dla krów i kóz, odmalowana została stajnia i rozpoczęta została budowa 

budynku gospodarczego obok stajni. 

OTOZ Animals prowadzi stronę internetową www.ratujemykonie.pl i profil na facebooku 

https://www.facebook.com/ratujemykonie/ na których zamieszczane są informacje o zwierzętach do 

adopcji, przeprowadzonych interwencjach, a także przydatne informacje czy ciekawostki z życia 

zwierząt gospodarskich.  

 

PROWADZONE PRZEZ OTOZ ANIMALS SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 

 

Dzięki internetowej kampanii adopcyjnej „Adoptując mnie, ratujesz mi życie” wolontariusze i 

pracownicy schronisk prowadzonych przez OTOZ Animals znajdują wiele domów dla podopiecznych. 

Zgodnie z danymi statystycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii, średni współczynnik adopcji 

zwierząt w schroniskach wynosi ok. 60 %. Biorąc pod uwagę procent adopcji schroniska prowadzone 

przez OTOZ Animals wyróżniają się pozytywnie na tle podobnych placówek w kraju 

Dane statystyczne dla poszczególnych schronisk podajemy poniżej. Jednym z priorytetowych 

zadań w prowadzonych przez OTOZ Animals placówkach, jest szeroko zakrojona akcja poszukiwania 

https://youtu.be/r18Eg99P8Gk
https://www.facebook.com/ratujemykonie/posts/904993939667778
https://www.facebook.com/ratujemykonie/posts/1031389903694847
http://www.ratujemykonie.pl/
https://www.facebook.com/ratujemykonie/


nowych, dobrych domów adopcyjnych dla jak największej ilość zwierząt. Biura adopcyjne czynne są 

przez cały tydzień. 

 

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 chore, osłabione czy 

ranne, przywożone są do schroniska, gdzie zostają otoczone troskliwą opieką personelu i wolontariuszy 

schroniska. 

Zwierzęta są pod stałą opieką lekarsko-weterynaryjną, prowadzimy również program sterylizacji i 

kastracji.  

Promujemy ideę wolontariatu, a osoby które chcą brać czynny udział w rozwiązywaniu problemów 

bezdomnych zwierząt są zapraszane do współpracy.  

Schroniska dla zwierząt współpracują z wieloma przedszkolami, szkołami oraz innymi placówkami 

edukacyjno – wychowawczymi. Pracownicy schronisk przeprowadzają pogadanki, których celem jest 

uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt oraz udzielają porad z zakresu zdrowia, utrzymania i  

humanitarnej ochrony zwierząt.  

Wszyscy pracownicy opiekujący się zwierzętami są przeszkoleni w zakresie postępowania ze 

zwierzętami oraz przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt. Schroniska czynne są całą dobę i działają 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są pod stałym nadzorem Inspekcji 

Weterynaryjnej.  

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT CIAPKOWO W GDYNI 

W 2018 roku uratowano i znaleziono domy dla 963 psów oraz 488 kotów, co stanowi 98,9% 

w stosunku do ilości przyjętych do schroniska psów oraz 79,2% w przypadku kotów.  

Priorytetowym zadaniem jest poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w 

schronisku. W podejmowanych działaniach szczególny nacisk kładziony jest na prowadzenie 

internetowych kampanii adopcyjnych takich jak „Adoptując mnie ratujesz mi życie” czy „Zdążyć do 

domu...”. W tych działaniach wspierają schronisko zaprzyjaźnione trójmiejskie media.  

Bardzo dużą rolę odgrywa rubryka „Dziś trafiłem” umieszczona na profilu FB, gdzie można znaleźć 

zdjęcia nowoprzyjętych zwierząt do schroniska z podaniem informacji o miejscu znalezieniu 

czworonoga. Dzięki tym działaniom wiele zabłąkanych zwierząt odbieranych jest przez swoich 

właścicieli. W roku 2018 było to 539 psów oraz 87 kotów. 



Psy przebywające w schronisku objęte są programem „Ciapkowi wymiatacze – Animalsowa Szkoła 

Dobrego Wychowania”. Zwierzęta przechodzą podstawowe szkolenie z zakresu posłuszeństwa, 

otrzymują stosowne certyfikaty, które umieszczane są na ich boksach. Ułatwia to znalezienie chętnych 

do adopcji.  

Imprezy organizowane przez OTOZ Animals w Ciapkowie w 2018 roku:  

Luty - Światowy Dzień Kota –  http://www.ciapkowo.pl/32357  

Luty - rozpoczęcie współpracy ze stowarzyszeniem „180 Stopni” polegająca na wsparciu promocji 

adopcji starszych psiaków. Efektem wspólnych działań była profesjonalna sesja zdjęciowa i teledysk 

promujący adopcję psich seniorów pt. „Pieskie życie”, https://youtu.be/BFivK88eXzg  

Marzec - Koci Dzień Otwarty - https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/w-gdyni-powstal-nowy-

dom-dla-kotow,519443  

Czerwiec - „Nakarm zwierzaka ze schroniska” wspólna akcja z firmą MojaKampania.pl.  

Grudzień - Navi Dog - Charytatywny Pomorski Dogtrekking 

 http://przystanekalaska.pl/blog/charytatywny-navidog-czyli-pomorski-dogtrekking-gołębiewo-

1122018  

 

Grudzień - „Zwierzęta też chcą mieć święta”. https://www.ciapkowo.pl/35093  

 

W 2018 roku, reagując na zgłoszenia mieszkańców Gdyni, Straży Miejskiej i Policji, samochód 

interwencyjny wyjeżdżał po zwierzęta aż 1221 razy. 

W miarę posiadanych możliwości schronisko współpracuje z karmicielami kotów wolnobytujących. 

Opiekunowie kotów, raz w miesiącu otrzymują suchą karmę dla swoich podopiecznych. W 

uzasadnionych przypadkach opiekunowie kotów mogą liczyć na nieodpłatną pomoc weterynaryjną 

udzielaną w schronisku. W 2018 roku współpracowaliśmy z 239 osobami zajmującymi się kotami z 

terenu Gdyni. 

 

Dzięki idei rozwoju wolontariatu do Ciapkowa przybywa coraz więcej wolontariuszy. W 2018 roku 

umowy wolontariatu podpisało 333 wolontariuszy. 

Większość osób odwiedza schronisko podczas weekendów oraz w dni świąteczne, natomiast aktywnych 

wolontariuszy, którzy pomagają w schronisku regularnie jest 46. 

Psiaki wyprowadzanie są na spacery, czesane i przytulane, co pozwala im przetrwać trudne chwile w 

schronisku. Psy i koty otoczone właściwą opieką mają większe szanse na adopcję oraz mniej chorują. 

Wolontariusze wraz z podopiecznymi schroniska biorą udział w programie „Ciapkowi wymiatacze – 

Animalsowa Szkoła Dobrego Wychowania”, gdzie zwierzęta przechodzą podstawowe szkolenie z 

http://www.ciapkowo.pl/32357
https://youtu.be/BFivK88eXzg
https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/w-gdyni-powstal-nowy-dom-dla-kotow,519443
https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/w-gdyni-powstal-nowy-dom-dla-kotow,519443
http://przystanekalaska.pl/blog/charytatywny-navidog-czyli-pomorski-dogtrekking-gołębiewo-1122018
http://przystanekalaska.pl/blog/charytatywny-navidog-czyli-pomorski-dogtrekking-gołębiewo-1122018
https://www.ciapkowo.pl/35093


zakresu posłuszeństwa. Wolontariusze coraz częściej wspierają nasze działania zapewniając małym 

kociętom i szczeniętom domy tymczasowe.  

 

Kampanie Adopcyjne „Adoptując mnie ratujesz mi życie” oraz „Zdążyć do domu” prowadzone są 

systematycznie przez cały rok., przy współpracy z mediami regionalnymi i na portalach internetowych. 

Przykładowe linki do ogłoszeń dotyczących naszych podopiecznych: 

 

http://www.ciapkowo.pl/34362 

https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.1482894561775355/2164241856973952/?type=3&thea

ter 

https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.1482894561775355/2080278182036987/?type=3&thea

ter 

http://puszatek.pl/pl/zwierzak/5032/boro 

http://puszatek.pl/pl/zwierzak/5027/orzel 

https://www.facebook.com/CiapKOTYSzukajaDomu/photos/a.612899552147946/1825897100848179

/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/CiapKOTYSzukajaDomu/photos/a.612899552147946/1825895887514967

/?type=3&theater 

 

Ciapkowo posiada dwa profile na portalu społecznościowym Facebook: „OTOZ Animals schronisko 

Ciapkowo” oraz „Ciapkoty szukają domu”. Umieszczane są tam zdjęcia i krótkie charakterystyki 

zwierząt przeznaczonych do adopcji oraz zdjęcia zwierząt nowoprzybyłych. Na początku 2018 roku 

utworzona została na facebooku grupa „Adopsiaki i kociaki za schroniska OTOZ Animals Ciapkowo w 

Gdyni”, w której właściciele umieszczają zdjęcia byłych podopiecznych w nowych domach. Grupa ta 

cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a my możemy być spokojni, że zwierzęta trafiły w dobre 

ręce. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.ciapkowo.pl.  

 

Podczas akcji zbierania 1% podatku, OTOZ „Animals” przeprowadziło szeroką akcję medialną pod 

hasłem „To nic nie kosztuje, a zwierzęta ratuje”.  

Środki finansowe pozyskane z 1% zostają przekazane na zakup podestów, legowisk, specjalistycznej 

karmy oraz leków i szczepionek dla zwierząt. 

W 2018 roku, w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzono remonty i naprawy m.in. 

wybudowano dwie woliery zewnętrzne dla kotów, wybudowano wybieg dla szczeniąt, oraz kontener 

magazynowy, wykonano remont posadzki w kojcach dla psiaków, wykonano zadaszenia nad wolierą 

dla kotów  

http://www.ciapkowo.pl/34362
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https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.1482894561775355/2080278182036987/?type=3&theater
http://puszatek.pl/pl/zwierzak/5032/boro
http://puszatek.pl/pl/zwierzak/5027/orzel
https://www.facebook.com/CiapKOTYSzukajaDomu/photos/a.612899552147946/1825897100848179/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CiapKOTYSzukajaDomu/photos/a.612899552147946/1825897100848179/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/CiapKOTYSzukajaDomu/photos/a.612899552147946/1825895887514967/?type=3&theater
http://www.ciapkowo.pl/


Zakupiono - 30 drewnianych podestów, 16 drapaków dla kotów, 8 regałów do kociarni, 28 półek – 

skrzynek dla kotów, 4 półki – legowiska dla kotów, 8 drewnianych pomostów dla kotów, 36 legowisk 

dla psiaków. 

 

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W TCZEWIE 

 

W 2018 roku dzięki kampanii adopcyjnej uratowano i znaleziono nowe domy dla 413 psów i 

51 kotów ( 94,3 % psów i 78,4 % kotów trafiło do adopcji), w tym 132 zagubionych psów i 6 kotów 

po odczytaniu numeru czipa zostało oddanych właścicielom. 

Liczba adopcji zwiększa się sukcesywnie dzięki zaangażowaniu pracowników schroniska, członków 

OTOZ Animals, wolontariuszy oraz pomocy lokalnych mediów z którymi staramy się blisko 

współpracować. Organizowane w schronisku Dni Otwarte, Tczewskie Spacery Przyjaźni, udział w 

organizowaniu ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy Łańcuchy” oraz akcje adopcyjne ogłaszane w lokalnych 

mediach skutecznie podnoszą ilość adoptowanych zwierząt. Schronisko współpracuje z regionalnymi i 

ogólnopolskimi mediami oraz ogólnopolskimi portalami adopcyjnymi, gdzie cyklicznie umieszczane są 

ogłoszenia adopcyjne oraz szczegóły przeprowadzanych akcji. 

OTOZ Animals prowadzi stronę internetową i konto Facebook schroniska w Tczewie, na której 

umieszczane są zdjęcia i opisy zwierząt znajdujących się w schronisku i przygotowywanych do adopcji, 

można tam również znaleźć aktualności dotyczące działalności schroniska oraz stowarzyszenia. 

 

W pierwszym kwartale 2018 roku OTOZ Animals zorganizowało kampanię 1% podatku na schronisko 

w Tczewie. Współpraca z Pocztą Polską, ogólnopolskimi portalami informacyjnymi, umieszczanie 

ogłoszeń w lokalnej i ogólnopolskiej prasie oraz ekspozycja plakatów, pozwoliły na pozyskanie 

środków finansowych, które w całości zostały przekazane na dofinansowanie schroniska i zostały 

przeznaczone na zakup szczepionek i leków ratujących życie bezdomnym zwierzętom oraz realizacja 

programu sterylizacji i kastracji; zakup specjalistycznej karmy dla szczeniąt i kociąt oraz preparatów 

podnoszących odporność; zakup aparatu USG; zakup i montaż 80 m2 kostki brukowej w wolierach dla 

kotów i w kojcu dla szczeniąt. 

 

Ze środków pozyskanych z 1% podatku przeprowadzono generalny remont i powiększono 12 boksów 

dla psów. W pomieszczeniach dla kotów zainstalowano 2 nowe, przeszklone ściany działowe z 

drzwiami, by odwiedzający mogli oglądać koty bez wchodzenia do pomieszczeń. 

Jak co roku na wiosnę naprawione i zaimpregnowane zostały wszystkie budy, podesty i drewniane 

elementy boksów.  



 

Dzięki współpracy ze 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. Wszystkie te działania zwiększają szanse szkolonych psów 

na adopcję, zapobiegają powrotom psów do schroniska, oraz umożliwiają kontynuowanie szkoleń 

zaadoptowanych psów w Szkole dla psów HAUUU-WARD. 

Kontynuujemy zapoczątkowaną w 2008 roku ideę wolontariatu. Liczba wolontariuszy zaangażowanych 

w pomoc bezdomnym zwierzętom zwiększa się sukcesywnie, obecnie systematycznie współpracuje ze 

schroniskiem 50 osób. Wolontariusze wyprowadzają psy na spacery, pomagają w ich pielęgnacji i 

socjalizacji. Pomagają również w znalezieniu nowego domu oraz organizują w swoich szkołach akcje 

pomocy dla schroniska. 

 

W 2018 roku inspektorzy działający przy schronisku podejmowali interwencję 117 razy na terenie 

Tczewa. Interwencje zgłaszane były przez Straż Miejską lub osoby prywatne. Wyjazdy interwencyjne 

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 

niezbędnym zabiegom chirurgicznym. Po okresie rekonwalescencji znaleźliśmy dla nich nowe domy. 

Utworzony w 2009 roku profesjonalny inspektorat OTOZ Animals podejmuje interwencje w 

przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt. Obecnie na terenie Tczewa działa 3 umundurowanych 

inspektorów ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals ściśle współpracujących ze schroniskiem. 

 

SCHRONSIKO DLA ZWIERZĄT W DĄBRÓWCE k. WEJHEROWA 

 

W 2018 roku do schroniska trafiło 904 zwierząt (w tym 731 psy i 173 kotów). Uratowano i znaleziono 

domy dla 457 psów oraz 130 kotów, stanowi 62,5% adopcji w przypadku psów i 75,1% w przypadku 

kotów.  

W roku 2018 tak jak w latach ubiegłych schronisko współpracowało z salonem piękności dla psów 

Fluffy WORLD z Gdyni.  

 

Akcje zorganizowane przez schronisko: 

 "Wybiegaj dom dla psa" – II edycja Pierwszego przełajowego biegu psiaków z Dąbrówki. 

https://gwe24.pl/pl/654_zwierzeta/201_zwierzeta_143460082376298_1687738057948485.ht

ml 

https://gwe24.pl/pl/654_zwierzeta/201_zwierzeta_143460082376298_1687738057948485.html
https://gwe24.pl/pl/654_zwierzeta/201_zwierzeta_143460082376298_1687738057948485.html


 "Pomaluj nasz świat" – zbiórka farb i materiałów do malowania bud. 

https://gle24.pl/pl/656_zwierzeta/564_zwierzeta_143460082376298_1766902350032055.html 

 "Światowy Dzień Kota" – akcja adopcyjna  

 "Wiaderko ciepła” – kontynuacja akcji rozpoczęta w 2016r  

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/posts/1981276858594602   

 „Wytop” 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.1930212140367741/193021586036

7369  

 Poznajmy się”. Na terenie schroniska organizowaliśmy ognisko zapoznawcze dla wolontariuszy 

połączone z warsztatami behawiorystycznymi o tematyce „Mowa ciała i komunikacja psów”  

Wydarzenie to ściągnęło wielu nowych wolontariuszy i miało na celu promocję schroniska i 

mieszkających w nim podopiecznych. 

 „Wielkie wyprowadzanie psów z Dąbrówki”  

 Uczestniczymy w różnego rodzaju festynach, imprezach masowych, zlotach, gdzie wystawiamy 

stoisko z roll-up, potykaczami i ulotkami, promując schronisko i adopcje 

 

Przez cały 2018 rok, wystawiane były ogłoszenia adopcyjne psów i kotów przebywających w 

schronisku. Ogłoszenia zamieszczane były na portalach regionalnych i ogólnopolskich.  

https://www.facebook.com/PsijacieleDabrowkowejGromadki/photos/a.2151335638455064/21513359

58455032/ 

https://www.facebook.com/PsijacieleDabrowkowejGromadki/photos/a.2099972920258003/20999729

90257996 

https://www.facebook.com/PsijacieleDabrowkowejGromadki/photos/a.2094718144116814/20947185

24116776 

 

Zwierzęta przebywające w schronisku często przechodzą niesamowite metamorfozy schroniskowych 

zwierząt: 

https://www.facebook.com/pg/schronisko.dabrowka/photos/?tab=album&album_id=20366278363928

37 

https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.1679325122123112/1679325482123076  

W 2018 roku, w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzono remonty i naprawy: remont 

ponad 200 bud, remont podłóg w boksach typu aldaz, założone zostały drewniane panele wygłuszające 

dookoła schroniska, zakupione zostały lampy bakteriobójcze, zakupiono sprzęt weterynaryjny tj. Lampa 

Wood’a oraz skaler ultradźwiękowy do zabiegów dentystycznych. Zakupiona została nowa 

blachodachówka do wymiany zadaszeń w kojcach 

https://gle24.pl/pl/656_zwierzeta/564_zwierzeta_143460082376298_1766902350032055.html
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/posts/1981276858594602
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.1930212140367741/1930215860367369
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.1930212140367741/1930215860367369
https://www.facebook.com/PsijacieleDabrowkowejGromadki/photos/a.2151335638455064/2151335958455032/
https://www.facebook.com/PsijacieleDabrowkowejGromadki/photos/a.2151335638455064/2151335958455032/
https://www.facebook.com/PsijacieleDabrowkowejGromadki/photos/a.2099972920258003/2099972990257996
https://www.facebook.com/PsijacieleDabrowkowejGromadki/photos/a.2099972920258003/2099972990257996
https://www.facebook.com/PsijacieleDabrowkowejGromadki/photos/a.2094718144116814/2094718524116776
https://www.facebook.com/PsijacieleDabrowkowejGromadki/photos/a.2094718144116814/2094718524116776
https://www.facebook.com/pg/schronisko.dabrowka/photos/?tab=album&album_id=2036627836392837
https://www.facebook.com/pg/schronisko.dabrowka/photos/?tab=album&album_id=2036627836392837
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/photos/a.1679325122123112/1679325482123076


SCHRONISKO DLA ZIWERZĄT W OŚWIĘCIMIU 

 

 W 2018 roku uratowano i znaleziono nowe domy dla 243 psów i 297 kotów.  

 

Wyremontowane zostały zewnętrzne kojce dla psów, zakupionych zostało 15 nowych, ocieplonych bud 

oraz pomalowane zostały ściany w boksach wewnętrznych. 

http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/dziekujemy-pomoc-remoncie/  

 

Dzięki rozwojowi idei wolontariatu grono osób zainteresowanych pomocą powiększa się. Za sprawą 

dużej ilości wolontariuszy wszystkie psy są każdego dnia dwa razy dziennie wyprowadzane na spacery. 

Nawet trudne i wycofane zwierzęta wracają do dobrej formy psychicznej i są gotowe do adopcji. 

 

Schronisko współpracuje z karmicielami kotów wolno bytujących zapewniając zapasy karmy i budek 

na zimę oraz wspierając finansowo w sytuacjach gdy potrzebne jest leczenie kotów. 

 

OTOZ Animals organizowało akcje promocyjne dzięki, którym zwiększona była szansa na adopcję 

podopiecznych w schronisku. Na stronie schroniska www.otozanimalsoswiecim.pl oraz profilu 

Facebook, umieszczane były wszelkie informacje, zdjęcia, ogłoszenia adopcyjne. 

 

Akcja Walentynkowa http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/dziekujemy-faktom-oswiecim-

lecznicy-weterynaryjnej-blonie-zorganizowanie-akcji-walentynkowej-dla-schroniska-oraz-

darczyncom-wsparcie-dla-bezdomnych-zwierzat/ 

W lipcu, podczas „Dnia Psa” na rynku z Kętach k/Oświęcimia schronisko zorganizowało akcję 

adopcyjną oraz zbiórkę darów.  

 

W grudniu wolontariusze zorganizowali akcję „MIKOŁAJKI DLA SCHRONISKA” 

https://www.facebook.com/Miko%C5%82ajki-dla-schroniska-1578846895474153/  

 

W grudniu 2018 roku podczas aukcji charytatywnej Heritage Real Estate, schronisko otrzymało bon na 

zakup karmy i leczenie podopiecznych. 

http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/dobro-zawsze-wraca-wielki-dar-od-heritage-real-estate/  

 

Oddział OTOZ Animals Oświęcim prowadził także inspektorat ds. ochrony zwierząt. Tylko w 

zeszłym roku interweniowano 731 w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt. 

Inspektorzy odebrali w ubiegłym roku 60 psów, 2 koty oraz 2 kozy.  

 

http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/dziekujemy-pomoc-remoncie/
http://www.otozanimalsoswiecim.pl/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/dziekujemy-faktom-oswiecim-lecznicy-weterynaryjnej-blonie-zorganizowanie-akcji-walentynkowej-dla-schroniska-oraz-darczyncom-wsparcie-dla-bezdomnych-zwierzat/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/dziekujemy-faktom-oswiecim-lecznicy-weterynaryjnej-blonie-zorganizowanie-akcji-walentynkowej-dla-schroniska-oraz-darczyncom-wsparcie-dla-bezdomnych-zwierzat/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/dziekujemy-faktom-oswiecim-lecznicy-weterynaryjnej-blonie-zorganizowanie-akcji-walentynkowej-dla-schroniska-oraz-darczyncom-wsparcie-dla-bezdomnych-zwierzat/
https://www.facebook.com/Miko%C5%82ajki-dla-schroniska-1578846895474153/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/dobro-zawsze-wraca-wielki-dar-od-heritage-real-estate/


Dzięki zaangażowaniu inspektorów udało się uzyskać wsparcie od firmy Syntos w Oświęcimiu. 

https://www.facebook.com/otozoswiecim/posts/1949469588434335  

 

Działania inspektoratu to także sprawy sądowe. W sytuacjach gdzie dochodzi do aktów przemocy 

wobec zwierząt składane zostały doniesienia do organów ścigania, a następnie konsekwentnie walczono 

w sądzie o sprawiedliwość występując w charakterze oskarżyciela posiłkowego i domagając się dla 

sprawców wysokiej kary. 

 

Sprawa zabitej owieczki pod bramą „Arbeit Macht Frei” w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau 

w Oświęcimiu. 

http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/kolejny-wyrok-znecanie-sie-nad-zwierzetami-2  

 

Prawomocny wyrok za znęcanie się nad zwierzętami, który zapadł w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu 

dotyczył znęcania się nad szczeniakiem. http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/kolejny-wyrok-

znecanie-sie-nad-zwierzetami-2/ 

W roku 2018 uprawomocnił się kolejny wyrok za znęcanie się nad zwierzętami, który zapadł w Sądzie 

Rejonowym w Oświęcimiu dotyczył uśmiercenia kociaka. 

 http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/kolejny-wyrok-znecanie-sie-nad-zwierzetami-3   

 

 

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W ELBLĄGU 

 

W 2018 roku przyjęto do schroniska 447 psów i 209 kotów. Były to głównie zwierzęta 

przywiezione do schroniska z terenu Elbląga przez pracowników schroniska oraz zwierzęta, które 

oddano do schroniska jako bezdomne. 

 

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku znaleziono nowe domy dla 448 psów 

(100,22% psów przyjętych do schroniska) i 245 kotów (117,22% kotów przyjętych do schroniska). 

 

Przy schronisku pracuje Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt, który przeprowadza liczne kontrole 

dobrostanu zwierząt z terenu Elbląga, nie tylko tych adoptowanych ze schroniska. 

 

W życiu schroniska czynnie udział bierze około 25 wolontariuszy. Osoby te przede wszystkim zabierają 

psy na regularne spacery. 

 

Strona internetowa schroniska: www.schronisko.elblag.pl jest na bieżąco aktualizowana. 

https://www.facebook.com/otozoswiecim/posts/1949469588434335
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/kolejny-wyrok-znecanie-sie-nad-zwierzetami-2
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/kolejny-wyrok-znecanie-sie-nad-zwierzetami-2/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/kolejny-wyrok-znecanie-sie-nad-zwierzetami-2/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/kolejny-wyrok-znecanie-sie-nad-zwierzetami-3
http://www.schronisko.elblag.pl/


Strona zawiera informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji oraz edukację humanitarną. Istnieje 

również profil schroniska na portalu społecznościowym facebook.pl.  

 

Do adopcji zwierząt przebywających w schronisku zachęcano poprzez ogłaszanie ich na portalach 

regionalnych i ogólnopolskich. 

 

OTOZ Animals prowadziło całodobowe pogotowie umożliwiające podejmowanie z terenu miasta 

rannych lub zagrażających otoczeniu bezdomnych lub wolno żyjących zwierząt. W 2018 

interweniowano 507 razy, w tym 40 razy do zwierząt poszkodowanych w wypadkach 

komunikacyjnych. 

 

Kontynuowano kampanię związaną z adopcją zwierząt pod hasłem „Adoptując mnie ratujesz mi życie” 

oraz kampanię „Nie kupuj – adoptuj!” poprzez rozwieszanie plakatów w miejscach publicznych.  

 

Imprezy, akcje i kampanie. 

https://www.facebook.com/OTOZAnimalsSchroniskowElblagu/posts/1851338834896594   

17 lutego 2018 zorganizowano „Piątą Elbląską Rewię kotów ze schroniska” w Hali Sportowo-

Widowiskowej MOSiR w Elblągu. http://www.elblag.net/artykuly/v-elblaska-rewia-kotow-ze-

schroniska,34469.html  

1 lipca 2018 w parku dla psów „Doglinka”, na Dolince, zorganizowane zostało pierwsze „Spotkanie 

rodzinne adopsiaków” pod hasłem: Pies z drugiej ręki, przyjaciel pierwsza klasa. 

W lipcu 2018 OTOZ Animals przyłączyło się do akcji niesienia pomocy zwierzętom poszkodowanym 

podczas pożarów w Grecji. Dzięki temu w odbiorze społecznym wiele zyskało również schronisko w 

Elblągu. 

We wrześniu 2018 rozpoczęto współpracę z siecią sklepów zoologicznych ZOO Karina - markety 

zoologiczne.  

Jak co roku, z okazji „Mikołajek”, miłośnicy zwierząt i przyjaciele schroniska 25 listopada mogli wziąć 

udział w „IV Charytatywnym Maratonie Fitness. 

W grudniu 2018 po raz trzeci rozpoczęto sprzedaż kalendarza charytatywnego na 2019 rok.. Kalendarz 

można było zakupić osobiście w schronisku, przez internet oraz na allegro. 

Przez cały 2018 rok, raz w miesiącu, psy z elbląskiego schroniska brały udział w „Biegu na 6 łap”. Bieg 

ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem elblążan.  

 

https://www.facebook.com/OTOZAnimalsSchroniskowElblagu/posts/1851338834896594
http://www.elblag.net/artykuly/v-elblaska-rewia-kotow-ze-schroniska,34469.html
http://www.elblag.net/artykuly/v-elblaska-rewia-kotow-ze-schroniska,34469.html


Kontynuowana była zeszłoroczna akcja „Odkręcamy, bo pomagamy”. W 2018 roku uzbierano 1770 kg 

tych surowców. Środki finansowe z wymiany tych surowców zostały przeznaczone na specjalistyczną 

karmę dla zwierząt oraz ogrzanie pomieszczeń dla zwierząt podczas zimy.  

 

Promowano wiele nowych akcji na facebooku, a także kontynuowano ubiegłoroczne:  – „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 STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

 

W roku uratowano i znaleziono domy dla 426 psów oraz 156 kotów, stanowi to 95% w 

stosunku do ilości przyjętych do schroniska psów oraz 94% w przypadku kotów. 

Interweniowano 615 razy na terenie Starogardu Gdańskiego. Interwencje polegały na humanitarnym 

wyłapywaniu psów, wyjazdach do zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych lub odbiór 

zwierząt skrzywdzonych przez człowieka. Rannym psom i kotom została udzielona pomoc 

weterynaryjna. Uratowane zwierzęta zostały poddane niezbędnym zabiegom chirurgicznym. Po okresie 

rekonwalescencji znaleziono dla nich nowe domy. 

 

Bardzo dużą rolę odgrywają posty umieszczane na profilu FB, gdzie można znaleźć zdjęcia 

nowoprzyjętych zwierząt do schroniska z podaniem informacji o miejscu znalezieniu czworonoga. 

OTOZ Animals prowadzi stronę „Znalezione/Zagubione Zwierzęta Starogard Gdański i okolice”. 

Dzięki tym działaniom wiele zabłąkanych zwierząt odbieranych jest przez swoich właścicieli. W roku 

2018 były to 84 psy. 

 

OTOZ Animals w roku 2018 roku przeprowadził akcje „1%” dla Schroniska w Starogardzie Gdańskim. 

Regularnie prowadzona jest kampania „Adoptując mnie ratujesz mi życie”. Prowadzone są zbiórki 

publiczne przez stronę internetową pomagam.pl, ratujemyzwierzaki.pl oraz portale społecznościowe.  

 

OTOZ Animals prowadzi stronę internetową schroniska oraz fanpage na portalu społecznościowym 

Facebook i Instagram, na których umieszczane są zdjęcia i informacje o naszych podopiecznych.  

 

Dzięki współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Szpęgawsku oraz „Fotopoto.pl” zostały stworzone 

kalendarze charytatywne, kubki i magnesy z podopiecznymi Schroniska.  



 

REMONTY I MODERNIZACJA SCHRONISKA 

 

OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim przeprowadziło w 

2018 roku modernizacje 37 kojców dla psów, odnowione i wyremontowano 102 ocieplane budy dla 

psów, przeprowadzono modernizację kociarni oraz modernizację wybiegu dla psów. Wykonano 

generalny remont gabinetu lekarsko - weterynaryjnego, remont biura adopcyjnego oraz remont dachu 

na budynku biurowym. Została utworzona nowa kuchnia przeznaczona do gotowania jedzenia dla 

zwierząt. Rozpoczęto generalny remont dwóch pomieszczeń w budynku placówki. Schronisko jest w 

tracie remontu pomieszczenia, które zostanie przeznaczone na szpital dla zwierząt. Wybudowano dwa 

nowe kojce, oraz rozpoczęto budowę trzech kolejnych. 

 

IMPREZY, KAMPANIE, AKCJE  

 

Schronisko w Starogardzie Gdańskim organizuje od 6 lat imprezę okolicznościową „Starogardzkie 

Spacery Przyjaźni” mającą na celu promocje schroniska oraz promowanie adopcji psów.  

https://www.facebook.com/events/461565367670506/permalink/465214963972213/  

Organizujemy akcje pod tytułem „Kociszkowa Czytelnia” której celem jest socjalizacja kotów.  

W 2018 roku zorganizowano Światowy Dzień Kota 

 (https://www.facebook.com/events/2003927723208148/permalink/2003927853208135/), który 

cieszył się dużym zainteresowaniem oraz „Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt” 

(https://www.facebook.com/pg/animalsstarogardgdanski/posts/?ref=page_internal). 

 

W okresie letnim została przeprowadzona akcja „Dla Ciebie to jedna miska z wodą, dla nich to życie”, 

która zachęcała instytucje państwowe, osoby prywatne, galerie handlowe oraz właścicieli sklepików do 

wystawiania miski z czystą wodą. 

https://www.facebook.com/events/239784386600810/permalink/239785599934022/  

Wspólnie z Puma Klub Fitness, zorganizowaliśmy „Maraton Fitness & Challange z okazji 17 urodzin 

klubu, gdzie zostały zebrane środki finansowe na modernizacje szpitalika. 

 https://www.facebook.com/animalsstarogardgdanski/posts/1981515731915515  

 

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W SOMPOLNIE 

 

Po wielu zmianach i remontach przytulisko dla zwierząt w Sompolnie, uzyskało status schroniska dla 

zwierząt.  

 

https://www.facebook.com/events/461565367670506/permalink/465214963972213/
https://www.facebook.com/events/2003927723208148/permalink/2003927853208135/
https://www.facebook.com/pg/animalsstarogardgdanski/posts/?ref=page_internal
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W 2018 roku do schroniska przyjęto 122 psy, a dla 78 znaleziono nowe odpowiedzialne domy, co 

stanowi 63,9 % adopcji w stosunku do zwierząt przyjętych. 

 

 OTOZ Animals prowadziło stronę na portalu społecznościowym facebook  

https://www.facebook.com/Przytulisko-w-Sompolnie-psiaki-do-adopcji-235064533367660/ oraz grupę 

„Grupa Psi świat w Nowych domach pełnych miłości !” do której dołączają właściciela psiaków 

adoptowanych z schroniska.  

 

W miarę posiadanych środków wybudowano duży wybieg dla psów oraz zakupiono kontener.  

 

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W IŁAWIE 

 

W 2018 roku do schroniska trafiło 499 zwierząt ( w tym 324 psy i 175 kotów).  

Uratowano i znaleziono domy dla 288 psów oraz 134 kotów, co stanowi w przypadku psów 90 % i 

73,6 % adopcji w stosunku do ilości przyjętych zwierząt.  

 

OTOZ Animals współpracowało z 12 karmicielami kotów. Karma dla kotów wolno bytujących 

wydawana jest wg indywidualnych potrzeb każdego opiekuna i jego podopiecznych. Aby ograniczać 

populację wolnobytujących kotów organizowano akcję kastracji i sterylizacji, kontrolując równocześnie 

ich stan zdrowotny.  

W 2018 roku wydano 707 kg karmy dla 183 kotów wolno bytujących. 

 

OTOZ Animals prowadzi stronę internetową (www.ilawa.otoz.pl) i konto Facebook schroniska w 

Iławie, na której umieszczano zdjęcia i opisy zwierząt znajdujących się w schronisku i 

przygotowywanych do adopcji 

 

W 2018 roku 20 wolontariuszy pomagało przy wyprowadzaniu psów na spacery.  

 

W 2018 roku wybudowano 4 duże kojce dla psów. 

 

W 2018 roku zorganizowano kilka akcji.  

"Paka dla Zwierzaka- Motomikołaje" - http://ilawa.otoz.pl/motomikolaje-2018-1-grudnia-2018r/ 

"Festyn rodzinny w Urowie" - http://ilawa.otoz.pl/festyn-rodzinny-w-urowie/ 

"Światowy Dzień Zwierząt" - http://ilawa.otoz.pl/swiatowy-dzien-zwierzat-w-naszym-schronisku-04-

pazdziernik-2018r/ 

https://www.facebook.com/Przytulisko-w-Sompolnie-psiaki-do-adopcji-235064533367660/
http://www.ilawa.otoz.pl/
http://ilawa.otoz.pl/motomikolaje-2018-1-grudnia-2018r/
http://ilawa.otoz.pl/festyn-rodzinny-w-urowie/
http://ilawa.otoz.pl/swiatowy-dzien-zwierzat-w-naszym-schronisku-04-pazdziernik-2018r/
http://ilawa.otoz.pl/swiatowy-dzien-zwierzat-w-naszym-schronisku-04-pazdziernik-2018r/


"Dzień Kota w Bajkolandii" http://ilawa.otoz.pl/dzien-kota-w-bajkolandii-i-smerfolandii-23-luty-

2018r/ 

 

 

http://ilawa.otoz.pl/dzien-kota-w-bajkolandii-i-smerfolandii-23-luty-2018r/
http://ilawa.otoz.pl/dzien-kota-w-bajkolandii-i-smerfolandii-23-luty-2018r/

