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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2016 ROK
W 2016 roku OTOZ Animals Organizacja Pożytku Publicznego prowadziła 7
schronisk dla bezdomnych zwierząt w Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Dąbrówce k.
Wejherowa, Tczewie, Elblągu, Oświęcimiu, Iławie, przytulisko dla zwierząt w Sompolnie
oraz przytulisko dla zwierząt gospodarskich Rogate Ranczo.
W 2016 roku stowarzyszenie prowadziło 29 inspektoratów ds. ochrony zwierząt na
terenie całego kraju. Inspektoraty OTOZ Animals w 2016 r. przeprowadziły 4770 interwencji
dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt, podczas których zgodnie z Ustawą o
ochronie zwierzat odebrano skrajnie wycieńczone, chore, często bite lub głodzone zwierzęta.
Inspektorzy ratują porzucone, skazane na bezdomność psy i koty. W 2016 r. OTOZ Animals
uratowaliśmy i oddliśmy do adopcji 5639 psów, 2642 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 informacje o popełnianiu 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 pokrzywdzonych, jako oskarżyciel posiłkowy na etapie postępowania
sądowego przez właściwymi Sądami. W razie potrzeby składamy właściwe wnioski
dowodowe i środki zaskarżenia - zażalenia apelacje. Składamy także w uzasadnionych
wypadkach wnioski o zakaz posiadania zwierząt wobec sprawców przemocy. Uczestniczymy

także w interwencjach oraz w postępowaniu administracyjnym w wypadku, gdy konieczne
jest odbranie zwierzęcia, którego zdrowie i życie są zagrożone.
W 2016 roku kontynuowaliśmy współpracę ze służbami porządkowymi, tj. Strażą Gminną,
Strażą Miejska i Policją. Służył temu cykl przeprowadzonych szkoleń dla straży miejskich i
policji, podczas których poruszane były kwestie interpretacji przepisów, jak również
metodyki działania w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt.
Odnośniki do części interwencji przeprowadzonych przez inspektorów OTOZ Animals
znajdują się na stronie www.animalsi.pl, https://www.facebook.com/otoz.animals/ oraz
poniżej:
http://gdansk.tvp.pl/26389945/ratunek-dla-maltretowanych-zwierzat
https://gdansk.tvp.pl/25866497/skatowany-i-zakopany-zywcem-pies
https://gdansk.tvp.pl/28347362/swieta-w-osrodkach-dla-potrzebujacych-zwierzat
https://fakty.tvn24.pl/aktualnosci,59/skatowali-i-zakopali-zywcem-psa-odi-przezyl-oni-pojdado-wiezienia,723083.html
http://www.tvn24.pl/pomorze,42/puck-brutalnie-zabite-kocieta-policjant-przygarnalocalonego-kotka,694837.html
http://www.tvn24.pl/pomorze,42/puck-brutalnie-zabite-kocieta-wyrzucono-w-worku-dosmietnika,694504.html
http://www.tvn24.pl/krakow,50/wychudzone-i-glodne-zwierzeta-zamkniete-w-mieszkaniu-woswiecimiu,609972.html
http://www.tvn24.pl/pomorze,42/tczew-znalezli-martwego-psa-w-rowie,621366.html
http://www.tvn24.pl/pomorze,42/gdynia-wyrzucili-psa-z-drugiego-pietra,642513.html
http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/uratowane-od-smierci-glodowej,190970.html
http://wyborcza.pl/1,148125,19475742,suczka-ze-sladami-wiazania-sznurem-i-glebokimiranami-w-okolicy.html#ixzz3xJ4AHCbv
http://gdansk.tvp.pl/25404832/wyglodzony-pies-przywiazany-do-drzewa-w-lesie
http://otoz.pl/oswiecim-trwa-walka-o-zycie-czworki-glodzonych-zwierzat/,
http://otoz.pl/interwencja-cztery-zaglodzone-zwierzeta-program-uwaga-tvn/,
http://otoz.pl/kolejny-dzien-kolejne-zwierze-potrzebujace-pomocy/,
http://otoz.pl/7892-2/ - pekińczyk zabrany z łańcucha,
http://otoz.pl/po-5-latach-uratowane-od-cuchnacej-niewoli-przez-inspektorow-otoz-animals/,
http://otoz.pl/inspektorzy-otoz-animals-ratuja-psy-od-zaglodzenia/,
http://otoz.pl/koziol-antoni-6-lat-niewoli-jego-lancuch-zerwali-inspektorzy-otoz-animals/,

http://otoz.pl/trzy-lata-spedzil-w-zamknieciu-uratowany-przez-otoz-animals-czeka-wschronisku-na-dom/,
http://otoz.pl/trzymiesieczne-szczenie-odebrane-przez-inspektorow-otoz-animals-potrzebujepomocy/,
http://otoz.pl/interwencja-hiszpan-z-psami-i-kotem-koczowal-w-aucie-na-stacji-paliw/
http://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/39201-hiszpan-z-psami-i-kotem-koczowal-w-auciena-stacji-paliw#.VvLApGKAX_8.facebook ,
http://otoz.pl/zabawka-dla-dzieci-szybko-sie-zepsula/,
http://otoz.pl/gorzowscy-inspektorzy-otoz-animals-ratuja-kolejne-psy-lancuchowe/,
http://otoz.pl/pogromca-dzikow-od-szesciu-lat-przykuty-do-bojlera-nie-podchodzcieagresywny-jest/,
http://otoz.pl/potrzebna-pomoc-dla-saby-z-guzem-wielkosci-pilki-do-kosza/,
http://otoz.pl/gmina-wojnicz-bezdomne-psy-trzymala-w-piwnicy-na-ratunek-udali-sieinspektorzy-otoz-animals/,
http://otoz.pl/pobity-i-zakopany-zywcem-walczy-o-zycie/,
http://otoz.pl/ogromny-pekajacy-guz-na-brzuchu-blagamy-o-wsparcie-dla-misi/,
http://otoz.pl/stworzmy-dla-nich-azyl-w-ktorym-beda-mogly-spokojnie-czekac-na-adopcje/,
http://otoz.pl/uratowany-roki-czeka-na-wasza-pomoc/,
http://otoz.pl/uwieziony-w-budzie/,
http://otoz.pl/klacz-lezy-na-lace-nie-podnosi-sie-od-kilku-dni-chyba-umiera/.
Wciąż rozbudowujemy przytulisko dla zwierząt gospodarskich Rogate Ranczo, w
którym

przebywają

zwierzęta

uratowane

od

głodu,

pragnienia

i

przemocy.

https://youtu.be/qnOmDmxnnos
Bezpieczną przystań znalazły tu konie, krowy, byki, kozy, świnki, króliki, kury oraz osioł.
Wszystkie zwierzęta zostały odebrane przez inspektorów OTOZ Animals podczas interwencji
niehumanitarnego ich traktowania. W ubiegłym roku podjeliśmy się utrzymania i opieki nad
248 zwierzętami gospodarskimi.
W Rogatym Ranczo zwierzęta znalazły nowe życie i nigdy nie trafią do rzeźni.
Rozpoczeliśmy również budowę ambulatorium dla zwierząt, pokoju życia – oddziału
intensywnej opieki.
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 oraz specjalistyczne karmy dla psów i kotów.
Finansujemy nie tylko zabiegi weterynaryjne, ale również trudne, specjalistyczne operacje,
często ratujące życie. Wszystkie zwierzęta znajdują się pod stałą opieką lekarsko –
weterynaryjną.
OTOZ Animals często wspiera leczenie i rekonwalescencję zwierząt znajdujących się u
właścicieli, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
OTOZ Animals 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:
 Nie pozwólmy im zamarznąć – apel zimowy, pomoc psom łańcuchowym podczas
zimy

https://youtu.be/jlBApTKKbZk,

http://otoz.pl/nie-pozwolmy-im-zamarznac-

apel-zimowy/.
 Kampania "Zrywamy łańcuchy", która ma na celu wprowadzenie całkowitego zakazu
trzymania psów na uwięzi. Zebraliśmy blisko 32 500 podpisów pod petycją. W całym
kraju organizowaliśmy i braliśmy udział w happeningach "Zerwijmy łańcuchy"
(wystawa zdjęć w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku,
zbieraliśmy również podpisy pod petycją na Open`er Festival w Gdyni),
http://otoz.pl/podpisz-petycje-pomozcie-nam-zmienic-smutna-psia-rzeczywistosc/ ,
 Marszu sprzeciwu wobec barbarzyńskiego festiwalu mordowania psów w Chinach
podczas festiwalu Yulin http://otoz.pl/marsz-sprzeciwu-18-czerwca-sobota/.
 Pomoc schroniskom: m.in. akcja zimowa „ Podaruj wiaderko ciepła schroniskowym
zwierzakom” http://otoz.pl/podaruj-wiaderko-ciepla-schroniskowym-zwierzakom/.
 Ratujemy psy z Białorusi! Przekraczamy granicę by zapobiec cierpieniu!
http://otoz.pl/ratujemy-psy-z-bialorusi-przekraczamy-granice-by-zapobieccierpieniu/, https://youtu.be/rn06PdxjYF0.
 Kontynuujemy akcję "Przywiąż psa do siebie, nie do łańcucha" poprzez produkcję
filmów adopcyjnych zwierząt uratowanych z uwięzi przez inspektorów OTOZ

Animals. Akcja miała na celu znalezienie nowych domów dla uratowanych zwierząt.
https://youtu.be/KQG3qtkN9p0.
 Kampania "Cyrk bez zwierząt" - wprowadzenie zakazu pokazów cyrkowych z
udziałem zwierząt. Zorganizowaliśmy manifestacje, prelekcje, spotkania
z władzami miast, zbieraliśmy podpisy wśród mieszkańców poszczególnych miast.
Dzięki naszym działaniom zakaz występów z udziałem zwierząt wprowadziły m.in.
miasta: Gorzów Wlkp., Oświęcim, Zielona Góra, Tczew.
 "Zwierzęta też chcą mieć święta" - akcja mikołajkowa, która zachęca do odwiedzin
schronisk i przekazywania darów w postaci specjalistycznej karmy dla zwierząt
starszych lub chorych, które często w takim stanie trafiają do naszych ośrodków.
http://www.ciapkowo.pl/26258.
 „Jaja tylko od szczęśliwych kur” - http://otoz.pl/pamietajcie-kupujcie-jaja-odszczesliwych-kur-nie-kupuj-jaj-z-numerem-3/.

OTOZ Animals współpracuje również z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w
Jelonkach. http://osrodekjelonki.pl/
Staramy się, aby trafiajce do nas zwierzeta przechodziły prawdziwą metamorfozę.
Zwierzęta odebrane przez inspektórów OTOZ Animals są odbierane zgodnie z Ustawą o
ochronie zwierząt, często we współpracy z Policją lub Inspekcją Weterynaryjną.
Oto kilka przykładów:
Felek – odebrany w tragicznym stanie. Nie miał siły chodzić, a nawet wstać. Człowiek
odebrał mu wolę życia. Przemarznięty, zagłodzony, odwodniony. Przebywa nadal pod opieką
OTOZ Animals, już zdrowy i pełni sił. Metamorfozę zagłodzonego psa można zobaczyć na
https://youtu.be/oRwiCTm5UPo.
Łatek – kulejący zaniedbany psiak spędził całe życie na łańcuchu. Jego łapa obdarta ze skóry,
wystające żebra, kości miednicowe oraz zapadnięte boki były całkowicie obojętne dla
właściciela. Oprawca bardzo długo był świadkiem cierpienia psa. Łatka, jak później go
nazwaliśmy, inspektorzy OTOZ Animals zabierają i przewożą do gabinetu weterynaryjnego,
gdzie udzielono mu natychmiastowej pomocy. Po okresie rekonwalescencji znaleźliśmy mu
nowy, cudowny dom.

Mrówka - mała trzęsąca się suczka na uwięzi - łańcuch okręcony wokół szyi trzykrotnie
cięższy od przerażonego psa. Bez budy, jedzenia i wody. Do łańcucha przymocowane dwie
deski, które utrudniały psu normalne poruszanie. Właściciel nie chciał poprawić warunków
bytowych, dlatego inspektorzy OTOZ Animals zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt
zabierają psa. Po wyleczeniu suczka trafia do nowego, kochającego domu.
Węgielek – dwumiesięczny szczeniak na łańcuchu, wyrzucony z domu w zimie przez swoich
właścicieli. Zarobaczony, zapchlony, zabrany matce, uwiązany do budy – temp. minus 15
stopni. W trybie pilnym zabrany przez naszych inspektorów, po wyleczeniu trafił do nowej
rodziny.
Rita – przez piętnaście lat żyła na łańcuchu, nie posiadała imienia. Właściciel twierdził, że
nie ma sensu jej leczyć, „ze starymi psami nie chodzi się do weterynarza tylko zostawia przy
budzie, gdzie mają czekać na śmierć”. Suczka była skrajnie wychudzona i odwodniona z
widocznymi kośćmi kręgosłupa i żeber. Odebrana przez inspektorów OTOZ Animals trafia
do siedziby stowarzyszenia, gdzie zostaje otoczona troskliwą opieką, pod stalą kontrolą
lekarza weterynarii.
Podobnych

interwencji

przeprowadzamy,

co

roku

prawie

5

tysiący,

więcej

o

przeprowadzonych interwencji na www.animalsi.pl oraz www.facebook.pl/otoz.animals/.

Link

do

metamorfoz

uratowanych

zwierząt

można

zobaczyć

na

stronie

ttps://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10155219563871996, gdzie na profilu głównym
stowarzyszenia umieściliśmy album z metamorfozami zwierząt.

PROWADZONE PRZEZ OTOZ ANIMALS SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
Dzięki internetowej kampanii adopcyjnej „Adoptując mnie, ratujesz mi życie”
schroniska prowadzone przez OTOZ Animals znajdują wiele domów dla swoich
podopiecznych Dane statystyczne podajemy szczegołowo ponizej w sprawozdaniach
poszeczgólnych schrosnik .Porównując te dane do statystyk opublikowanych przez Inspekcję
Weterynaryjną w stosunku do innych schronisk jest to wysoki procent adopcji. Stowrzyszenie
podejmując priorytowe działania na rzecz adopcji w poszukiwaniu jak największej ilości
nowych, dobrych domów co w konsekwencji zmienia ich los.

W działaniach adopcyjnych kładziemy nacisk na współpracę z mediami publicznymi,
prywatnymi oraz portalami społecznościami, tak więc bezdomne psy i koty przyjmowane do
schronisk

mają

większą

szansę

na

znalezienie

nowego

domu

i kochającego opiekuna.
Wszystkie schroniska prowadzą działania dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami.
Zwierzęta w schronisku są pod stałą opieką lekarsko-weterynaryjną. Schroniska czynne są
całą dobę. Promujemy również ideę wolontariatu, osoby które chcą brać czynny udział w
rozwiązywaniu problemów bezdomnych zwierząt są zapraszane do współpracy.
OTOZ Animals stara się zapewniać odpowiednie traktowanie zwierząt wprowadzając w
schroniskach właściwą segregację psiaków na wybiegach w celu uniknięcia walk i pogryzień.
Socjalizujemy również zwierzęta nieufne, płochliwe i wycofane ułatwiając w ten sposób
znalezienie nowego domu.
Wszyscy pracownicy opiekujący się zwierzętami są przeszkoleni w zakresie postępowania ze
zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt. Schroniska OTOZ Animals działają
zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są pod stałym nadzorem
Inspekcji Weterynaryjnej.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W ELBLĄGU
W 2016 roku znaleziono nowe domy dla 482 psów tj. 95% psów przyjętych do schroniska
i 274 kotów 69% kotów przyjętych do schroniska. Wysoki procent adopcji został uzyskany
dzięki zaangażowaniu pracowników stowarzyszenia oraz wolontariuszy pomagających w
schronisku.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku w Elblągu
stanowi jedno z priorytetowych zadań Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt
OTOZ Animals.
Przy schronisku działa Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt, który przeprowadza liczne kontrole
warunków bytowych zwierząt znajdujących się na terenie Elbląga, nie tylko psów i kotów
adoptowanych ze schroniska.

W życiu schroniska czynnie bierze udział około 25 wolontariuszy, którzy zabierają psy na
regularne spacery, pomagają w karmieniu, pojeniu i pielęgnacji zwierząt oraz wykonują
drobne prace porządkowe na terenie schroniska.
Strona internetowa schroniska: www.schronisko.elblag.pl jest na bieżąco aktualizowana.
Strona zawiera informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji oraz działaniach
dotyczących prowadzonej edukacji humanitarnej. Schronisko prowadzi również profi na
facebook.pl. Do adopcji zwierząt przebywających w naszym schronisku zachęcamy również
poprzez ogłaszanie zwierząt na innych portalach internetowych np. portel.pl czy olx.pl.
Przy schronisku prowadzone jest całodobowe pogotowie umożliwiające podejmowanie
z terenu miasta rannych lub zagrażających otoczeniu bezdomnych lub wolnożyjących
zwierząt. W okresie sprawozdawczym interweniowano 605 razy, w tym 82 razy do zwierząt
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
Pracownicy schroniska i wolontariusze prowadzą spotkania w szkołach i przedszkolach, na
które zabierają ze sobą przeszkolone psy. Na spotkaniach opowiadamy o potrzebach zwierząt
starając się uczulać na ich krzywdę.
Drzwi schroniska zawsze stoją otworem dla dzieci ze szkół i przedszkoli.
W 2016 roku kontynuowana była kampania związana z adopcją zwierząt pod hasłem
„Adoptując mnie ratujesz mi życie” oraz kampania „Nie kupuj – adoptuj”
W styczniu 2016 r. kontynuowaliśmy akcję „Podaruj wiaderko ciepła” zachęcając do
przekazywania środków finansowych na ogrzewanie dla schroniska.
21 lutego 2016 r. zorganizowalismy „Trzecią Elbląską Rewię Kotów ze Schroniska”.
Rewia odbyła się w Centrum Sportowo-Biznesowym w Elblągu.
W marcu 2016 r. na portalu pomagam.pl zorganizowano zbiórkę na zakup nowego sprzętu
weterynaryjnego do gabinetu weterynaryjnego.
W kwietniu 2016 r. z platformą Mojakampania.pl rozpoczeliśmy akcję "Przytul zwierzaka"
26 czerwca 2016 r. wzieliśmy udział w XVII Forum Inicjatyw Pozarządowych.
1 lipca 2016 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Psa współorganizowaliśmy „Bieg na 6
Łap”.
Od września do listopada 2016 r. trwała II edycja tzw. międzyświetlicowego
i międzyprzedszkolnego konkursu zbiórki karmy dla zwierząt z elbląskiego schroniska. Do
konkursu pod hasłem „Schroniskowe łakomczuszki chcą mieć zawsze pełne brzuszki”

przystąpiły

świetlice

ze

szkół

podstawowych

i

przedszkoli

z

Elbląga

i okolic. Wspólnymi siłami uzbieraliśmy ponad 1000 kilogramów karmy.
3 grudnia zorganizowaliśmy „Mikołajki dla zwierząt”, „Mikołajkowy Bieg Na 6 łap”,
„Manekin Challenge Elbląg”, „Bieg Mikołajkowy” oraz „II Charytatywny Maraton Fitness”.
Dzięki ww. wydarzeniom pozyskano dodatkowe środki finansowe dla schroniska.
Z powodzeniem kontynuowana była akcja „Odkręcamy, bo pomagamy”. Akcja polega na
pozyskiwaniu plastikowych nakrętek, płyt CD i DVD + ich pudełek.
Promowaliśmy wiele innych adopcyjnych i sponsoringowych akcji na facebooku, a także
kontynuowaliśmy

ubiegłoroczne

akcje:

„Pomóżmy

zwierzętom

przetrwać

zimę”,

„Groszobranie na zwierząt ratowanie”, „Wystaw miskę z wodą w upalny dzień”, „ Wakacje to
nie powód do porzuceń”, „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” .
W 2016 roku wybudowane zostały nowe wybieg dla kotów, zakupiono 61 nowych,
ocieplanych bud i 12 podestów.

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W GDYNI
W 2016 roku uratowaliśmy i znaleźliśmy domy dla 1069 psów oraz 432 kotów. Stanowi to
100% w stosunku do ilości przyjętych do schroniska psów oraz 71% w przypadku kotów.
Imprezy organizowane przez OTOZ Animals w Ciapkowie w 2016 roku:
Styczeń – internetowa akcja „Wiaderko ciepła – złotówkobranie na ogrzewanie”.
OTOZ Animals Ciapkowo wraz z producentami wina Cote prowadziło akcję „Nakarm koty z
Cote 3” w wyniku, której schronisko otrzymało 500 kg suchej karmy dla kotów.
Luty – już po raz dziewiąty zorganizowany został Dzień Otwarty Schroniska z okazji
Światowego Dnia Kota.
Marzec – wspólna akcja OTOZ Animals i firmy MojaKampania.pl pod hasłem „Przytul
zwierzaka ze schroniska”.
Kwiecień –„Wytop z psiakami z Ciapkowa” spacery z podopiecznymi schroniska.

Maj i czerwiec – podczas obchodów urodzin marketów zoologicznych „ZOO Karina”
w Wejherowie i Rumi współorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla podopiecznych Ciapkowa.
Lipiec – kolejna wspólna akcja OTOZ Animals i firmy MojaKampania.pl, akcja pod hasłem
„Nakarm zwierzaka ze schroniska”
Sierpień, wrzesień, październik – obchody urodzin marketów zoologicznych „ZOO Karina”
przy Tesco w Gdyni, w Centrum Handlowym Szperk w Gdyni oraz w Centrum Handlowym
Morena w Gdańsku, podczas których zbieraliśmy karmy dla podopiecznych Ciapkowa.
Listopad – uczestniczyliśmy w targach Amber Expo „Gry i zabawy”, gdzie promowaliśmy
adopcję zwierząt ze schroniska.
Grudzień – „Zwierzęta też chcą mieć święta”
W 2016 roku reagując na zgłoszenia mieszkańców Gdyni, jak również Straży Miejskiej
i Policji, samochód interwencyjny wyjeżdżał 1065 razy.
Kampanie adopcyjne „Adoptując mnie ratujesz mi życie” oraz „Zdążyć do domu”
prowadzone są systematycznie przez cały rok. Stowarzyszenie współpracuje z regionalnymi
i ogólnopolskimi mediami.
Przykłady ogłoszeń adopcyjnych :
koty
http://puszatek.pl/pl/zwierzak/3364/watazka
http://www.ciapkowo.pl/26731
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-rybak-CID103-IDjUMzn.html
http://puszatek.pl/pl/zwierzak/3360/julcia
psiaki
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-norton-CID103-IDjNXXp.html
http://puszatek.pl/pl/zwierzak/2091/mlynek
http://www.ciapkowo.pl/26573
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-raptoria-CID103-IDjNVoz.html
http://puszatek.pl/pl/zwierzak/2078/arnold
http://puszatek.pl/pl/zwierzak/2038/barum
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-tako-CID103-IDjNWxj.html
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-grej-CID103-IDjNW2T.html
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-rusalka-CID103-IDjNU1n.html
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-pirat-CID103-IDjNDKz.html

W 2016 roku w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzone zostały drobne
remonty i naprawy:
 pomalowano i wyremontowano 210 bud dla psów,
 pomalowano 200 podestów dla psów,
 wykonano remont dachu starego budynku dla zwierząt oraz wykonano nowy dach nad
wolierami kociarni,
 wyremontowano 6 najstarszych wybiegów dla psów – wykonano nowe betonowe
murki działowe, naprawiono i pomalowano skorodowane ogrodzenia, wymieniono
furtki wejściowe,
 naprawiono podłogi w boksach dla psów,
 wykonano kapitalny remont dwóch pomieszczeń dla kotów (szpitalik, pomieszczenie
dla dzikich kotów),
 wyremontowano i pomalowano elewację zewnętrzną starego budynku dla zwierząt,
oraz zakupiono 40 drewnianych podestów z przeznaczeniem na wybiegi dla psów,
 zakupiono 34 legowiska dla zwierząt
 komplet mebli do ambulatorium,
 lodówkę do przetrzymywania leków.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W DĄBRÓWCE KOŁO
WEJHEROWA
W 2016 roku podjeliśmy się opieki 1017 zwierząt, z czego 658 psiaków znalazło nowe domy,
co stanowi 80,8 % w stosunku do ilości przyjętych psów do schroniska oraz 103 koty - czyli
51% w stosunku do ilości przyjętych osobników.

Akcje zorganizowane przez schronisko:
 "Walentynkowy bieg na 6 łap" - podczas akcji zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla
schroniskowych podopiecznych.

 "Pomaluj nasz świat" – zbiórka farb i materiałów do malowania bud. Razem z
wolontariuszami wspólnymi siłami pomalowaliśmy budy znajdujące się w schronisku
 "Światowy Dzień Kota" – akcja adopcyjna
 "Światowy Dzień Zwierząt".
 "Akcja Senior" - promocja adopcji psich seniorów.
 "Nakarm psa z OLX" - dzięki współpracy schroniska z OLX Polska otrzymaliśmy
wsparcie w postaci karmy Brit i Cat Chow Purina.
 "Świąteczna paka dla dąbrówkowego zwierzaka”.
 "Zwierzęta też chcą mieć święta!" - akcja zorganizowana wspólnie z Przystankiem
Alaska.
 " Pomóż nam spojrzeć na świat" - zbiórka na przeprowadzenie operacji okulistycznych
dla potrzebujących psiaków ze schroniska.
 " Uff jak gorąco" - letnia zbiórka na plastikowe baseniki dla podopiecznych.
Kampanie adopcyjne „Adoptując mnie ratujesz mi życie” oraz „Zdążyć do domu”
prowadzone są systematycznie przez cały rok. Stowarzyszenie współpracuje z regionalnymi i
ogólnopolskimi mediami. W celu zaprezentowania zwierząt do adopcji na profilu schroniska i
na portalu facebook.pl każdy z podopiecznych posiada album ze zdjęciami.
Przykładowe linki do ogłoszeń adopcyjnych:
https://www.facebook.com/pg/schronisko.dabrowka/photos/?tab=album&album_id=1366200
713435556
https://www.facebook.com/pg/schronisko.dabrowka/photos/?tab=album&album_id=1384567
538265540
https://www.facebook.com/pg/schronisko.dabrowka/photos/?tab=album&album_id=1365065
023549125
https://www.facebook.com/pg/schronisko.dabrowka/photos/?tab=album&album_id=1355776
567811304
https://www.olx.pl/oferta/tabu-nie-traci-nadziei-na-nowy-dom-CID103IDmTTSA.html#7d136ad54c
https://www.olx.pl/oferta/kalin-patrzy-sercem-na-czlowieka-podaruj-mu-dom-CID103IDmTSI6.html
https://www.olx.pl/oferta/savi-duzy-psiak-milosnik-ludzi-czeka-na-swojego-czlowiekaCID103-IDmlb88.html#8235ed0692

http://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta/piekna-madra-i-niezwykle-cierpliwa-saba-szukadomu-ogl60472647.html
http://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta/gosia-niezwykle-wrazliwa-sunia-szuka-domuogl60470661.html
http://luzino.lento.pl/otis,4704053.html
http://luzino.lento.pl/riczi-jak-tu-nie-kochac-psa-podaruj,5626821.html
W 2016 roku założliśmy dodatkowy profil na facebooku – Psijaciele Dąbrówkowej Gromadki
(https://www.facebook.com/PsijacieleDabrowkowejGromadki/?ref=bookmarks), na którym
umieszczone są zdjęcia i opisy przebywających w schronisku psów i kotów.
Metamorfozy schroniskowych zwierząt:
https://www.facebook.com/pg/schronisko.dabrowka/photos/?tab=album&album_id=1281730
478549247
https://www.facebook.com/pg/schronisko.dabrowka/photos/?tab=album&album_id=1280579
555331006
https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/posts/1094598537262443
https://www.youtube.com/watch?v=8FDb1kRCBcQ&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=j40M9BkI0Xs
https://www.youtube.com/watch?v=aIXBlKjNHSY
Schronisko prowadzi stronę internetową http://schroniskodabrowka.pl/ oraz profil na
facebook.pl - https://www.facebook.com/schronisko.dabrowka/.
W roku 2016 została przeprowadziliśmy modernizację pawilonu dla psów oraz odnowiliśmy
kojce i wybiegi dla psów.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W TCZEWIE
W 2016 roku uratowaliśmy 430 psów i 110 kotów oraz znaleźliśmy nowe domy dla
391 psów i 88 kotów (97,5% psów i 88 % kotów trafiło do adopcji), w tym 117
zagubionych psiaków po odczytaniu numeru czipa zostało oddanych właścicielom.

Liczba adopcji zwiększa się sukcesywnie dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i pomocy
lokalnych mediów.
Akcje organizowane przez schronisko: Dni otwarte schroniska, Tczewskie Spacery
Przyjaźni, aukcje charytatywne - zbiórki do skarbonek, które zostały

umiejscowione w

Zooplusie w Tczewie. Braliśmy również udział w „Wielkim Hipnotyzerze” w ramach” In
Memoriam XV Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego w Tczewie.
Braliśmy udzial w ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy Łańcuchy” oraz przeprowadzaliśmy wiele
akcji adopcyjnych ogłaszanych w lokalnych mediach.
OTOZ Animals prowadzi stronę internetową i konto facebookowe schroniska w Tczewie, na
której

umieszczane

są

zdjęcia

przygotowywanych

i

opisy zwierząt

do

adopcji.

znajdujących

w

schronisku

i

(www.schroniskotczew.pl,

https://www.facebook.com/otoz.animals.tczew )
Linki do części artykułów medialnych opisujących nasze działania na terenie Tczewa:
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3881815,pies-skatowany-przez-mieszkanca-tczewawalczy-o-zycie-pomozmy-ciapkowi-zdjecia,id,t.html/
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3508271,tczew-udalo-sie-wygrac-walke-o-skatowanadaisy-suczka-czuje-sie-coraz-lepiej-zdjecia,id,t.html/
http://www.tvn24.pl/pomorze,42/przerzucili-psa-przez-ogrodzenie-bylismy-wstrzasnieciwidokiem,408708.html/
Linki do ogłoszeń adopcyjnych:
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-wiatrak-cudowny-psiak-o-smutnych-bursztynowachoczach-CID103-IDmjLJA.html#35b9c29f2b
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-kiszka-mloda-zariowana-szczeniorka-szuka-nowegodomu-CID103-IDmgKn6.html#35b9c29f2b
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-cypis-fajny-owczarkowaty-psiak-czeka-na-drugaszanse-CID103-IDmRcjI.html#35b9c29f2b
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-gucio-maly-nakolankowy-psiak-szuka-kochajacegodomku-CID103-IDmLNfy.html#4eedda42bf
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-szarlotka-cudowna-suczka-uratowana-z-lancuchaCID103-IDmudJs.html#4eedda42bf
Działalność interwencyjna

W 2016 roku interweniowaliśmy 197 razy w sprawie rannych, porzuconych oraz
maltertowanych zwierząt znajdujących sie na terenie Tczewa. Interwencje zostały zgłoszone
przez Straż Miejską lub osoby prywatne.

Remonty przeprowadzone w schronisku:
 wybudowano 3 przestronne, częściowo zadaszone kojce dla psów,
 wykonano gruntowny remont kuchni,
 na wiosnę, jak co roku naprawiono i zabezpieczono wszystkie budy, podesty
i drewniane elementy boksów dla zwierząt,
 odnowiono elewację budynku dla psów oraz odnowiono budynek garażowomagazynowy

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W STAROGARDZIE
GDAŃSKIM
W roku 2016 roku znaleźliśmy nowe domy dla 296 psów i 137 kotów (93,4 % psów i
75,7 % kotów trafiło do adopcji). Na terenie Starogardu Gdańskiego przeprowadziliśmy 268
interwencji. Interwencje polegały na humanitarnym wyłapywaniu błąkających się psów,
ratowaniu rannych zwierząt po wypadkach komunikacyjnych. Rannym zwierzętom została
udzielona natychmiastowa pomoc weterynaryjna.

Akcje przeprowadzone w schronisku:
 „Spacer Przyjaźni” – społeczna akcja promująca adopcję zwierząt ze schroniska.
 „Ciepła zima dla zwierzaka” – zbiórka funduszy na zakup opału w okresie zimowym.
 „100 Kocich wielkich serc” – akcja promująca adopcję kotów znajdujących się w
schronisku oraz zbiórka funduszy na ich utrzymanie.
 „Walczymy o wzrok Stiviego” – zbiórka funduszy na operację
 „Wózek inwalidzki dla psów” – zbiórka na zakup wózka dla poszkodowanych
podopiecznych.

 „Pokaz kotów rasowych i domowych” – wspólna akcja schroniska i „Galerii Neptun”
oraz sklepu zoologicznego „Zoo Karina”.
 „Festiwal kultury Hip Hopu” - podczas koncertu została przeprowadzona zbiórka
pieniężna dla podopiecznych schroniska.
 „Wielkie psie emocje” – impreza flyballowa zorganizowana wspólnie ze sklepem
zoologicznym „Zoo Bajka”.
 „Nie zabieraj mnie od mamy” – akcja społeczno-informacyjna polegająca na
uświadamianiu, jakie są konsekwencje zabierania małych, dzikich zwierząt z lasu.

Kampanie adopcyjne
Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska są ogłaszane na portalach adopcyjnych.
Linki do kilku ogłoszeń adopcyjnych:
https://web.facebook.com/animalsstarogardgdanski/posts/1400812346652526
https://web.facebook.com/animalsstarogardgdanski/posts/1394048413995586
https://web.facebook.com/animalsstarogardgdanski/posts/1391941490872945
https://web.facebook.com/animalsstarogardgdanski/posts/1389860084414419
https://www.olx.pl/oferta/piekna-i-oddana-bella-czeka-na-kochajacy-dom-CID103IDlYmUg.html#7e69dd3df1
https://www.olx.pl/oferta/podaruj-kochajacy-dom-bezinteresownej-brendzie-CID103IDjq8ze.html#7e69dd3df1
https://www.olx.pl/oferta/iwicz-piesek-po-przejsciach-szuka-prawdziwego-domu-CID103IDleSWk.html#7e69dd3df1
https://www.olx.pl/oferta/podaruj-dom-frysi-i-zaakceptuj-jej-prywatnosc-CID103IDjCCSF.html#6b83f4737d
https://www.olx.pl/oferta/wspanialy-kot-do-adopcji-CID103-IDkA5fE.html#6b83f4737d
Metamorfozy zwierząt
Wiele z uratowanych zwierząt przechodzi w schronisku metamorfozę. Z nieufnych,
lękliwych, zaniedbanych zwierząt stają się cudownymi przyjaciółmi. Niektóre z metamorfoz
zostały pokazane na stronie schroniska.
http://schroniskostarogard.pl/item/2304-bliskie-%C5%9Bmiercinieszcz%C4%99%C5%9Bliwe-uratowane-zobaczcie-jak-si%C4%99-zmieni%C5%82y

Nasza działalność - linki do mediów
http://starogard.pl/wielkie-psie-emocje-32103/
https://web.facebook.com/pg/neptungaleria/photos/?tab=album&album_id=12846480082940
22
http://starogard.pl/merdajacy-ogon-znak-przyjazni-32767/
http://starogard.pl/festiwal-kultury-hip-hopu-w-grodzisku-owidz-33008/
http://www.24starogard.pl/pokaz-kotow-przyciagnal-tlumy-i1298
https://web.facebook.com/sck.stg/photos/a.177369772442015.1073741843.176876695824656
/717937371718583/?type=3&theater
https://web.facebook.com/557416507731601/photos/a.562394087233843.1073741828.55741
6507731601/903393489800566/?type=3&theater
https://web.facebook.com/animalsstarogardgdanski/posts/1394953603905067:0
W 2016 roku przeprowadziliśmy następujące remonty i naprawy:
 zmodernizowano 37 kojców dla psów,
 naprawiono posadzki w kojcach zbiorowych
 wyremontowano i wymieniono budy,
 zmodernizowano kociarnię i wybiegi dla psów,
 wykonano generalny remont pomieszczenia dla matek z małymi,
 zadoptowano nowe pomieszczenie dla szczeniąt,
 przeprowadzono generalny remont gabinetu weterynaryjnego,
 wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na szpital dla zwierząt,



wykonano remont biura adopcyjnego oraz przeprowadzono prace hydrauliczne w
budynku umiejscowionym w nowej części schroniska.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OŚWIĘCIMIU
W 2016 roku dzięki kampanii adopcyjnej uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla
217 psów i 310 kotów, co stanowi 98,6 % w stosunku do przyjętych psów oraz 90,6 % w
stosunku do przyjętych kotów.
OTOZ Animals administruje stronę internetową i konto facebookowe schroniska, na
których umieszczane są zdjęcia i opisy nowoprzybyłych oraz czekających na adopcję

schroniskowych zwierząt. Na stronie www.otozanimalsoswiecim.pl oraz na portalach
społecznościowych umieszczane są aktualności dotyczące działalności schroniska oraz
stowarzyszenia.
Akcje edukacyjne, adopcyjne oraz akcje promujące schronisko
 http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/piknik-organizacji-pozarzadowych-2016rramach-jesieni-oswiecimskiej/ – corocznie organizowany piknik, na którym
prezentowana jest działalność schroniska,
 http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/wspaniala-akcja-mikolajkowa-4-tonyprezentow-4-tony-usmiechu-dobrych-mysli/ akcja mikołajkowa - zbiórka karmy
i darów dla podopiecznych schroniska,
 http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/ekomajowka/ - coroczny festyn, na którym
inspektorzy OTOZ Animals przeprowadzają zajęcia z edukacji humanitarnej oraz
zachęcają mieszkańców do adopcji zwierząt,
 http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/udalo-sie-oswiecim-bedzie-wolnyniehumanitarnych-pokazow-cyrkowych-udzialem-zwierzat-prezydent-wydal-zakaz/
akcja zakończona sukcesem w sprawie wydania zakazu występów cyrkowych
z udziałem zwierząt na terenie Oświęcimia,
 http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/kaufland-sercem-zwierzat/ jedna z akcji
zbiórki darów w Kauflandzie.
Znajdowanie nowych domów – szczęśliwe adopcje
Dzięki prowadzonej na szeroką skalę akcji adopcyjnej, wiele zwierząt znalazło nowe
domy. http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/szczesliwe-adopcje/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/adopcje-najpiekniejsze-chwile/
Działalność interwencyjna
Inspektorat OTOZ Animals podejmuje interwencje w przypadkach okrucieństwa
wobec zwierząt. W 2016 roku w sprawie zwierząt interweniowaliśmy 364 razy na terenie
Oświęcimia i w okolicznych powiatach. Niemal codziennie przedstawiciele OTOZ Animals
wyjeżdżają ze schroniska na zgłoszenia Straży Miejskiej z Oświęcimia i Bierunia do
błąkających się i rannych zwierząt.

Linki do kilku z przeprowadzonych akcji:
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/tragiczna-interwencja/
http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/uratowane-od-smierci-glodowej,190970.html
http://faktyoswiecim.pl/fakty/niemal-zaglodzila-zwierzeta-na-smierc-mowi-ze-chce-jeodzyskac-foto/
http://faktyoswiecim.pl/?s=farcik&post_type=post
http://faktyoswiecim.pl/fakty/bydlak-zakopal-psa-zywcem-foto/
http://faktyoswiecim.pl/fakty/wlasciciel-psa-zakopanego-zywcem-odnaleziony/
http://faktyoswiecim.pl/fakty/sa-zarzuty-za-znecanie-sie-nad-fartem/
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/a/oswiecim-animalsimusieli-szukac-domu-dla-szczurzyc,11648812/

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W IŁAWIE
W 2016 roku uratowaliśmy 290 psów i 146 kotów, dla 174 psów i 115 kotów
znaleźliśmy nowe domy. Natomiast 85 zagubionych psów i 6 kotów zostało odebranych ze
schroniska przez swoich właścicieli.
W schronisku bardzo duży nacisk kładziony jest na prowadzenie kampanii
edukacyjnej wśród mieszkańców Iławy i okolicznych gmin. W roku 2016 zaproszono do
schroniska dzieci z placówek szkolno-wychowawczych oraz ze szkół i przedszkoli. Na
przykładzie bezdomnych psów i kotów przebywających w schronisku, budowane są u dzieci
i młodzieży właściwe postawy wobec zwierząt.
Przeszkoleni pracownicy schroniska przeprowadzają pogadanki, których celem jest
uwrażliwienie najmłodszych na los zwierząt. Wolontariusze opowiadają o humanitarnej
ochronie zwierząt. Dzieci i młodzież uczestniczą w programach związanych z ekologią
i dobrostanem zwierząt. Efektem działalności edukacyjnej jest później samodzielne
organizowanie przez uczniów zbiórek karmy i ciepłych koców dla zwierząt. Zdjęcia z
wszystkich akcji umieszczamy na facebooku tak, aby dzieci widziały efekty swojej pracy.
Kampania adopcyjna prowadzona jest za pośrednictwem regionalnych i ogólnopolskich
mediów oraz na portalach społecznościowych.

Akcje zorganizowane przez schronisko:
 „1% na rzecz zwierząt”– akcja promująca pomoc zwierzętom ze schroniska,
 „Daj piątaka dla schroniskowego psiaka”,
 „Daj dwójeczkę na pełną kocią miseczkę” ,
 1 Iławski Zlot Zwierząt Adoptowanych ze schroniska,
 wspólna akcja OTOZ Animals i firmy MojaKampania.pl, pod hasłem „Nakarm
zwierzaka ze schroniska”
 „Motomikołaje” – akcja przeprowadzona wspólnie z Galerią Jeziorak oraz
X-MOTO TEAM – zbiórka karmy dla podopiecznych schroniska.

Remonty:
 wyremontowano i powiększono 15 boksów dla psiaków,
 zakupiono 20 nowych bud i podestów.

