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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2019 ROK
W 2019 roku stowarzyszenie OTOZ Animals prowadziło 32 inspektoraty ds. ochrony
zwierząt na terenie całego kraju. Inspektoraty te w 2019 r. przeprowadziły 6046
interwencji, dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt, podczas których
zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt odebrano skrajnie wycieńczone, chore, często
bite lub głodzone zwierzęta. Inspektorzy ratują także porzucone, skazane na
bezdomność psy i koty. W 2019 r. stowarzyszenie OTOZ Animals uratowało i oddało
do adopcji 4912 psów, 2879 kotów.
W 2019 roku OTOZ Animals Organizacja Pożytku Publicznego prowadziła
8 schronisk dla bezdomnych zwierząt: w Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Dąbrówce
k. Wejherowa, Tczewie, Elblągu, Oświęcimiu, Iławie, Sompolnie oraz przytulisko dla
zwierząt gospodarskich Rogate Ranczo w Bojanie.
Krótki filmik o naszych schroniskach.
https://www.facebook.com/watch/?v=774465886418594
Reportaż o tym jak ratujemy zwierzęta.
https://youtu.be/rPuFRcjgLUA
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zmierzających do zapewnienia ochrony prawnej w sytuacji, gdy dochodzi do
naruszania praw i krzywdzenia zwierząt.
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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 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 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenia dla Straży Miejskiej 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:
https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/prabuty-kot-bity-metalowa-palka-mateusz-bposzukiwany,310908.html
https://otoz.pl/interwencja-otoz-animals-reportaz-polsatu/
https://wiadomosci.wp.pl/bestialsko-znecaja-sie-nad-zwierzetami-otoz-animalsinterweniuje-6031327805015169a
https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/interweniowali-by-ratowac-zaniedbane-psyznalezli-czaszki-i-kosci-oficjalna-strona-programu-uwaga-tv,287135.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,80530,24668613,od-18-lat-ewagebert-przewodzi-otoz-animals-i-ratuje-zwierzeta.html
https://dziennikbaltycki.pl/tag/otoz-animals
https://trojmiasto.tv/Interwencja-OTOZ-Animals-1531.html?sort=up
https://olsztyn.tvp.pl/49197170/psy-w-miskach-otoz-animals-interweniuje-w-olsztynku
http://www.oswiecimskie24.pl/aktualnosci/oswiecim-na-ratunek-peru-kto-pokochapsahttps://gorzow.tvp.pl/48314239/sadysta-uderzyl-koze-siekiera-sprawa-zajela-sieprokuratura
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https://tvs.pl/informacje/katowice-ratuja-psa-zabranego-spod-bedzina-weterynarzeprzerazeni-stanem-tiny-wideo/
https://gorzow.tvp.pl/42199746/makabryczne-znalezisko-nad-warta-ktoszamordowal-psa
https://gorzow.tvp.pl/41310130/zlamany-kregoslup-i-krwiaki-skatowany-pies-nie-zyje
https://www.ratujemyzwierzaki.pl/promyk-nadziei
Pozyskiwane dzięki ofiarności publicznej środki służą przede wszystkim ratowaniu
życia i zdrowia zwierząt odebranych podczas interwencji oraz służą modernizacji
i utrzymaniu schronisk, a także przytulisk prowadzonych przez OTOZ Animals.
Nieustannie dążymy do poprawy jakości życia podopiecznych. Zakupujemy nowe
ocieplane budy przed zbliżającą się zimą, modernizujemy pomieszczenia dla
zwierząt, budujemy większe kojce, kupujemy leki i szczepionki przeciwko chorobom
zakaźnym oraz specjalistyczne karmy dla zwierząt. Finansujemy nie tylko zabiegi
weterynaryjne, ale również trudne, specjalistyczne operacje, które ratują życie
pokrzywdzonych zwierząt. Wszystkie zwierzęta znajdują się pod stałą opieką
lekarsko – weterynaryjną.

OTOZ Animals bierze czynny udział w pracach Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół
Zwierząt, biorąc czynny udział w pracach dotyczących nowelizacji Ustawy o ochronie
zwierząt.
OTOZ Animals kontynuuje coroczne akcje na rzecz adopcji bezdomnych zwierząt ze
schronisk oraz promuje program sterylizacji i kastracji zwierząt – „Nie rozmnażaj, nie
mnóż nieszczęść”, w celu zmniejszenia ilości zwierząt trafiających do schronisk.
Przykładowe akcje:
 Pomoc

schroniskom:

m.in.

akcja

zimowa

„Podaruj

wiaderko

ciepła

schroniskowym zwierzakom”.
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10156613442256996
 „Stop łańcuchom” i „Nie pozwólmy im zamarznąć” – pomoc psom
łańcuchowym.
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10156656116946996
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 "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.
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10157372243826996
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/zwierzeta-tez-chca-miecswieta,544189
 „Jaja tylko od szczęśliwych kur”.
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10156822522706996/
 Akcja „ Stop rzezi dzików” ogólnopolska akcja mająca na celu pokazać
sprzeciw rzezi dzików.
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10156628982936996
 Akcja „Nie strzelaj w sylwestra”
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10157365630621996
 Akcje sponsoringowe na rzecz utrzymania stowarzyszenia, schronisk
i przytulisk.
W pierwszym kwartale 2019 roku podczas akcji zbierania 1% podatku,
przeprowadziliśmy akcję medialną pod hasłem „To nic nie kosztuje,
a zwierzęta ratuje”, równolegle trwała internetowa kampania „1% dla
maltretowanych

zwierząt”

za

pośrednictwem

ogólnopolskich

portali

internetowych. W rozgłośniach radiowych ogólnopolskich i regionalnych
emitowany był specjalny spot reklamowy promujący przekazywanie 1% na
rzecz zwierząt. Plakaty umieszczone zostały w wagonach kolei podmiejskich,
autobusach,
zakładach

sklepach
pielęgnacji

zoologicznych,
zwierząt.

lecznicach

Informacje

o

weterynaryjnych
możliwości

oraz

wsparcia

pokrzywdzonych zwierząt znalazły się na świetlnych LED-ach znajdujących
się w wielu miastach. Przeprowadzono również akcję ulotkową - 1% dla
schronisk.
Środki finansowe pozyskane z 1% w głównej mierze przeznaczone zostały na
pomoc schroniskom - leczenie rannych i chorych zwierząt, współfinansowanie
opieki

lekarsko-weterynaryjnej,

zakup

specjalistycznej

karmy,

leków

i szczepionek, remonty i modernizację oraz zakup bud przed zbliżającą się
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zimą. Przytulisko dla zwierząt gospodarskich Rogate Ranczo w całości
utrzymywane jest z darowizn i wpływów jednoprocentowych. Z 1 %
utrzymujemy

również

działalność

interwencyjną

stowarzyszenia,

gdzie

podczas interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami ratujemy życie
i zdrowie niehumanitarnie traktowanych zwierząt. Zakupiliśmy również
samochód interwencyjny dla schroniska w Gdyni.
Działalność interwencyjna OTOZ Animals
Zwierzęta odebrane przez inspektorów OTOZ Animals, są odbierane zgodnie
z Ustawą o ochronie zwierząt, często we współpracy z Policją lub Inspekcją
Weterynaryjną.
Link do zdjęć niehumanitarnie traktowanych zwierząt, które zostały odebrane przez
inspektorów OTOZ Animals.
https://photos.google.com/share/AF1QipPiCwFhC_f57lneFtu4dES8ijOBZiVzjKATwK
2f-APRUDAy3NtPwnYBTzoOCrUyw?key=MTR3OF81eTFVWnltb1FGOGdPYkN3cXFNSUNJQmd3

Kilka przykładów naszych interwencji, podczas których odebraliśmy głodzone
i maltretowane zwierzęta:
Wychudzony psiak skazany na cierpienie.
https://youtu.be/OF-IU0rUk6M
Harry na stałe przykuty do łańcucha.
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10157031003671996
Uratowany Murzynek.
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10157089331206996
Trzy psiaki uratowane podczas mrozów.
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10156661150546996
Coffee umierał śmiercią głodową na oczach właściciela.
https://otoz.pl/coffee-umieral-smiercia-glodowa-na-oczach-wlasciciela/
Szczeniaki na łańcuchu.
https://youtu.be/gjdyYigJz7E
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Poraniona Tina czekała na pomoc.
https://www.facebook.com/otoz.gliwice/posts/1185352788299488
Brud,

odchody,

zwłoki

psów,

a

pośród

nich

biegające

czworonogi.

https://otoz.pl/sceny-jak-z-horroru-ciemne-pomieszczenia-brud-odchody-zwlokipsow-a-posrod-nich-biegajace-czworonogi/
Uratowana kozia rodzina.
https://otoz.pl/przyjechalismy-w-ostatniej-chwili/
Baguś z wrośniętym łańcuchem.
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10156983867646996
Nadzieja cierpiała z dala od ludzi, których tak kochała.
https://otoz.pl/dramat-poranionej-suni-z-gnijaca-rana-jeszcze-chwile-i-nie-mialabyszans/
W 2019 r. przeprowadziliśmy 6046 interwencji, więcej o przeprowadzonych
interwencjach na: www.animalsi.pl oraz www.facebook.pl/otoz.animals/.
PRZYTULISKO DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ROGATE RANCZO
W BOJANIE
Bezpieczną przystań znalazły tu konie, krowy, byki, kozy, świnki, owce króliki, kury,
osioł i lama. Wszystkie zwierzęta zostały odebrane przez inspektorów OTOZ Animals
podczas interwencji niehumanitarnego ich traktowania.
W ubiegłym roku podjęliśmy się utrzymania i opieki nad 116 zwierzętami
gospodarskimi.
Zobaczcie jak ratujemy zwierzęta gospodarskie https://youtu.be/r18Eg99P8Gk.
Zwierzęta uprzednio bite, maltretowane, głodzone przez poprzednich właścicieli,
w przytulisku OTOZ Animals Rogate Ranczo w Bojanie 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
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były chore i wymagały natychmiastowej pomocy lekarsko-weterynaryjnej. Praca nad
psychiką tych zwierząt wymaga czasu i wielu wysiłków.
W 2019 r. do Rogatego Ranczo przyjęto łącznie 54 nowe zwierzęta, a 33 trafiły do
nowych domów.
W 2019 r. w miarę posiadanych środków finansowych zostało odnowione ogrodzenie
wybiegu dla krów i kóz, odmalowana została stajnia.Zakończyliśmy budowę
pomieszczenia dla świń wietnamskich.
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 schronisk prowadzonych 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 nowych, dobrych domów adopcyjnych. Biura
adopcyjne czynne są przez cały tydzień.
Każde prowadzone przez OTOZ Animals schronisko utworzyło na portalu
faceboook.pl profil, na którym właściciele umieszczają zdjęcia oraz filmiki byłych
podopiecznych w nowych domach. Profile schronisk cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem.
OTOZ Animals prowadzi interwencyjne pogotowie dla zwierząt.

7/23

Przeszkoleni pracownicy, zaopatrzeni w specjalistyczny sprzęt, wyjeżdżają ze
schronisk na każde zgłoszenie dotyczące bezdomnych i rannych zwierząt.
Pozbawione opieki psy i koty, niejednokrotnie chore, osłabione czy ranne,
przywożone są do schronisk, 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.

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

i inspektorzy OTOZ Animals przeprowadzają pogadanki, których celem jest
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt oraz udzielają porad z zakresu
zdrowia, utrzymania i humanitarnej ochrony zwierząt.
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 BEZDOMNYCH ZWIERZĄT CIAPKOWO W GDYNI
W 2019 roku uratowaliśmy i znaleźliśmy domy dla 897 psów oraz 506 kotów. Stanowi
to 93,5 % adopcji, w stosunku do ilości przyjętych do schroniska psów oraz 90 %
adopcji w przypadku kotów.
Priorytetowym zadaniem jest poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt
przebywających w schronisku. W podejmowanych działaniach szczególny nacisk
kładziemy na

prowadzenie

internetowych

kampanii adopcyjnych

takich jak

„Adoptując mnie ratujesz mi życie” czy „Zdążyć do domu...”. Współpracujemy w tym
zakresie z zaprzyjaźnionymi trójmiejskimi mediami.
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Bardzo dużą rolę odgrywa rubryka „Dziś trafiłem” umieszczona na profilu FB oraz
stronie internetowej www.ciapkowo.pl, 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 2019 roku było to 530 psów oraz 51 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 2019 roku:
W lutym tradycyjnie zorganizowaliśmy obchody Światowego Dnia Kota. Podczas
tego dnia spotkaliśmy się z miłośnikami mruczków oraz zaprosiliśmy wszystkich
miłośników kotów do naszej nowej kociarni.
https://www.facebook.com/ciapkowo/posts/2264579826940154
W marcu wzięliśmy udział w Zoo Karina Dog Race. W biegu przełajowym brały udział
nasze psiaki wraz z wolontariuszami.
https://www.facebook.com/events/377293102827857/
W maju uczestniczyliśmy w meczu gdyńskiej drużyny futbolu amerykańskiego
Seahawks. Podczas meczu promowaliśmy adopcje bezdomnych zwierząt. Odbyła
się również zbiórka na rzecz schroniska.
https://www.facebook.com/SeahawksGdynia/photos/gm.685644885187100/2698655
176843148/?type=3&theater
W maju wspólnie z miesięcznikiem "Cztery Łapy" zorganizowaliśmy pierwsze Wybory
Kundelka Roku 2019.
https://www.facebook.com/ciapkowo/posts/2391860897545379
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19 maja odbyła się Akcja "Pies Trojański". Jest to druga edycja aukcji charytatywnej,
zorganizowanej wspólnie przez studentów z kola naukowego SPAW wydziału Rzeźby
i Intermediów ASP Gdańsk.
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/2405939172804218/
20 maja uczestniczyliśmy w uroczystej gali rozdania Orderu Psiego Szczęścia.
Schronisko OTOZ Animals Ciapkowo otrzymało Order Psiego Szczęścia 2019
w kategorii azyl/schronisko!
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/2405717609493041/
Także w maju, we współpracy z "Pętlą Reja" zorganizowaliśmy akcję „Kolarze
wspierają Ciapkowo!”.
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/2420727391325396/
W czerwcu odbyła się internetowa akcja "Influencerzy dla Ciapkowa - siła mediów
wykorzystana w nowy sposób"!. Akcja widnieje na Instagramie pod hashtagiem
#AdopcjaToSzczęście.
https://www.facebook.com/112352228829602/posts/2432874023444066/

W październiku wzięliśmy udział w akcji Food tracki kochają zwierzaki! Wydarzenie
współorganizowane było przez Festiwal Smaków FOOD Trucków . Cały dochód
z wydarzenia został przekazany na rzecz naszych psich i kocich podopiecznych.
https://www.facebook.com/events/390816081591953/
W listopadzie odbyła się Premiera Charytatywnego Kalendarza dla Ciapkowa.
https://www.facebook.com/events/530778767713738/
W połowie grudnia odbyła się piąta edycja wydarzenia „Zwierzęta Też Chcą Mieć
Święta”.
https://www.facebook.com/events/2435986369857564/
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W 2019 roku, reagując na zgłoszenia mieszkańców, Straży Miejskiej i Policji, nasz
samochód interwencyjny wyjeżdżał do zwierząt 1394 razy (1168 do Gdyni, 130 do
Rumii, 96 do Redy).
W

miarę

posiadanych

możliwości

współpracujemy

z

karmicielami

kotów

wolnobytujących. Opiekunowie kotów, raz w miesiącu otrzymują w Ciapkowie suchą
karmę oraz pomoc weterynaryjną dla swoich podopiecznych.
W 2019 r. współpracowaliśmy z 322 osobami zajmującymi się kotami z terenu miasta
Gdynia.
Umowę wolontariatu podpisało 156 wolontariuszy. Większość osób odwiedza
schronisko podczas weekendów oraz w dni świąteczne, natomiast aktywnych
wolontariuszy, którzy pomagają w schronisku regularnie, kilka razy w tygodniu jest
52.
Wolontariusze wraz z podopiecznymi schroniska biorą udział w programie „Ciapkowi
wymiatacze

– Animalsowa

Szkoła

Dobrego Wychowania”, gdzie

zwierzęta

przechodzą podstawowe szkolenie z zakresu posłuszeństwa.
Wolontariusze coraz częściej wspierają nasze działania zapewniając małym
kociętom i szczeniętom domy tymczasowe.
Również czynnie uczestniczą w akcjach promujących schronisko takich jak obchody
Światowego Dnia Kota, Wybory Kundelka Roku, czy szkolne i osiedlowe festyny na
które jesteśmy zapraszani.
Kampanie Adopcyjne „Adoptując mnie ratujesz mi życie” oraz „Zdążyć do domu”
prowadzone są systematycznie przez cały rok. Współpracujemy z trójmiejskimi
mediami. Promujemy również adopcję naszych zwierząt na portalach internetowych
Ciapkowo posiada dwa profile na portalu społecznościowym Facebook: „OTOZ
Animals

schronisko

Ciapkowo”

oraz

„Ciapkoty

szukają

domu”,

posiadają

odpowiednio 47.964 i 15.340 fanów oraz Instagram, na którym obserwuje nas 3.984
osób. Na portalach umieszczane są zdjęcia i krótkie charakterystyki zwierząt
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przeznaczonych do adopcji oraz zdjęcia zwierząt nowoprzybyłych. Więcej informacji
można uzyskać na naszej stronie internetowej www.ciapkowo.pl.
W 2019 roku, w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadziliśmy remont
starego samochodu interwencyjnego, wyremontowaliśmy oraz 7 wybiegów dla psów.
W 2019 roku do Schroniska trafiło 1529 zwierząt (959 psów, 570 kotów).W 2019 roku
ogółem przeprowadzono 369 zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów.

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DĄBRÓWCE KOŁO
WEJHEROWA
W 2019 roku do Schroniska w Dąbrówce trafiło 1003 zwierząt, tym 718 psów i 285
kotów.
Dzięki prowadzonym kampaniom adopcyjnym do adopcji wydano 626 zwierząt
(w tym: 460 psów oraz 166 kotów).
Zobaczcie jak zmienia się schronisko w Dąbrówce
https://www.facebook.com/143460082376298/videos/205981870479815
Na terenie gmin, z którymi schronisko ma podpisaną umowę przeprowadzamy
interwencje dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt. Interwencje są
zgłaszane przez mieszkańców gmin do OTOZ Animals z siedzibą w Bojanie.
Wolontariat w schronisku cieszy się bardzo dużym powodzeniem. W roku 2019
umowy wolontariackie podpisało ok. 800 osób, z czego ponad sto osób odwiedza
nas regularnie. Młode osoby wspierają nasze działania poprzez wyprowadzanie
psów na spacery, pozwalając im w ten sposób przetrwać najtrudniejsze chwile
w schronisku w szczególności w okresie zimowym. Psy otoczone właściwą opieką
i troską mają większe szanse na adopcję oraz mniej chorują.
Bardzo ważnym zadaniem jest poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt
przebywających w schronisku. W podejmowanych działaniach szczególny nacisk

12/23

kładziemy na prowadzenie kampanii adopcyjnych za pośrednictwem wszystkich
dostępnych mediów. Współpracujemy z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi.
Schronisko w Dąbrówce posiada profil na portalu społecznościowym Facebook
gdzie umieszczane są zdjęcia i krótkie charakterystyki zwierząt przeznaczonych do
adopcji. Profil obserwowany jest przez ponad 40 tysiące użytkowników Więcej
informacji

można

uzyskać

na

naszej

stronie

internetowej

www.schroniskodabrowka.pl.

Przeprowadziliśmy remonty i naprawy:
- wyremontowaliśmy ponad 200 bud,
- wymieniliśmy podłogi w drewnianych kojcach dla psiaków,
- postawiliśmy ścianki odgradzające boksy,
- przeprowadziliśmy remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn karmy.

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ELBLĄGU
W 2019 roku znaleźliśmy nowe domy dla 505 psów (100% psów przyjętych do
schroniska) i 222 kotów (92% kotów przyjętych do schroniska).
Rok 2019 rozpoczęliśmy od szczególnej promocji schroniska z uwagi na okres
rozliczeń podatkowych i potencjalnych kwot możliwych do uzyskania z 1% podatku.
Prowadziliśmy wiele akcji medialnych w prasie, telewizji i radiu, by przybliżyć ludziom
funkcjonowanie schroniska i tym samym przekonać, by 1% swojego podatku
przekazano na elbląskie schronisko.
Na początku 2019 roku rozniesiono na terenie Elbląga ulotki zachęcających do
wsparcia schroniska oraz zachęcających do adopcji zwierząt przebywających
w schronisku.
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W 2019 roku przyjęliśmy do schroniska 500 psów i 241 kotów. Były to głównie
zwierzęta przywiezione do schroniska z terenu Elbląga przez pracowników
schroniska oraz zwierzęta, które oddano do schroniska jako bezdomne.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku
w Elblągu stanowi jedno z priorytetowych zadań Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Zwierząt OTOZ Animals. W naszych działaniach szczególny nacisk
kładziemy na prowadzenie kampanii adopcyjnych za pośrednictwem wszystkich
dostępnych mediów. Chcemy, aby nasi podopieczni trafiali w dobre ręce, w wielu
przypadkach sprawdzamy ich nowe domy, warunki bytowe oraz kondycję i sposób
sprawowania nad nimi opieki.
Przy schronisku pracuje Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt, który przeprowadza liczne
kontrole bytu zwierząt z terenu Elbląga, nie tylko tych adoptowanych ze schroniska.
W życiu schroniska czynnie udział bierze około 50 wolontariuszy. Osoby te przede
wszystkim zabierają psy na regularne spacery, lecz również czasami pomagają
w karmieniu, pojeniu i pielęgnacji zwierząt oraz wykonywaniu drobnych prac
porządkowych na terenie schroniska.

Strona

internetowa

schroniska:

www.schronisko.elblag.pl

jest

na

bieżąco

aktualizowana.
Strona zawiera informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji oraz materiały
dotyczące edukacji humanitarnej. Prowadzimy również profil schroniska na portalu
społecznościowym facebook.pl.
Prowadzimy całodobowe pogotowie umożliwiające podejmowanie z terenu miasta
rannych lub zagrażających otoczeniu bezdomnych lub wolno żyjących zwierząt. W
okresie sprawozdawczym interweniowaliśmy 550 razy, w tym 39 razy do zwierząt
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
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Współpracujemy z mieszkańcami Elbląga, a także przedsiębiorstwami elbląskimi, od
których otrzymujemy darowizny, w tym w postaci karmy, koców i kołder, służących
jako legowiska dla zwierząt, smyczy, kagańców i obroży.
Kontynuujemy kampanię związaną z adopcją zwierząt pod hasłem „Adoptując mnie
ratujesz mi życie” oraz kampanię „Nie kupuj – adoptuj!” poprzez rozwieszanie
plakatów w miejscach publicznych.
16 lutego 2019 zorganizowaliśmy „Szóstą Elbląską Rewię kotów ze schroniska”
w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Elblągu.
22 czerwca 2019, na Starym Mieście pod Bramą Targową, odbyło się 20. Forum
Inicjatyw Pozarządowych, na którym było stoisko schroniska dla zwierząt,
a pracownicy i wolontariusze odpowiadali pytania i opowiadali o schronisku i jego
podopiecznych.
W grudniu 2019 po raz czwarty ruszyliśmy ze sprzedażą kalendarza charytatywnego
na 2020 rok. Kalendarz ten zdobią zdjęcia schroniskowych podopiecznych - psów
i kotów.
W dniach 14 i 15 grudnia 2019 zachęcaliśmy elblążan do spotkania na Starym
Mieście podczas Świątecznych Spotkań Elblążan.
Raz w miesiącu, przez cały 2019 rok, psy z elbląskiego schroniska brały udział
w „Biegu na 6 łap”. Jest to cykliczne wydarzenie polegające na zachęceniu jak
największej liczby osób do wzięcia udziału w biegu w Bażantarni w towarzystwie
podopiecznych schroniska.
Z powodzeniem kontynuowaliśmy również akcję „Odkręcamy, bo pomagamy”. Akcja
ta, z którą wystartowaliśmy w październiku 2014 roku, polega na pozyskiwaniu
plastikowych nakrętek, płyt CD i DVD + ich pudełek. Włączyły się w nią prywatne
osoby, a także szkoły i przedszkola.
Promowaliśmy wiele nowych akcji na facebooku, a także kontynuowaliśmy
ubiegłoroczne: – „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, „Groszobranie na zwierząt
ratowanie”, „Wystaw miskę z wodą w upalny dzień”, „Jedenaste: Nie porzucaj.
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Wakacje to nie powód do porzucania.”, „Nie kupuj – adoptuj”; „Nie zostawiaj zwierząt
w nagrzanym samochodzie”, „Chcemy zdążyć do domu przed zimą”, „Baw się nie
krzywdząc. Nie strzelaj w Sylwestra” .
Pomagamy opiekunom kotów wolnożyjących, poprzez przekazywanie karmy oraz
leczenie kotów wymagających pomocy weterynaryjnej.

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZAT W OŚWIĘCIMIU
W 2019 roku uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 219 psów i 326 kotów.
Utworzone biuro adopcyjne oprócz dni roboczych czynne jest w każdą sobotę,
niedzielę i święta, co daje możliwość przygarnięcia zwierząt przez siedem dni
w tygodniu. Przekłada się to na zdecydowanie zwiększoną ilość oddanych do
adopcji psów i kotów. Wolontariusze oraz inspektorzy przeprowadzają także wizyty
przed i po adopcyjne, by nasi podopieczni trafiali w odpowiednie ręce.
W schronisku osoby chętne na adopcję zwierzaka mogą przyjść w dowolnym czasie.
Przyszły właściciel ma możliwość zabierania psa na tzw. spacery zapoznawcze.
W zeszłym roku przeprowadziliśmy 366 interwencji, 60 interwencji dotyczyło zwierząt
rannych w wyniku wypadków komunikacyjnych.
Uratowaliśmy również 39 gryzoni, 16 saren, 39 ptaków, 8 królików, 7 jeży, 4 zające,
świnkę wietnamską, 2 żółwie, 3 kozy, 2 pająki ptaszniki, węża, gęś, kaczkę, kurę,
nietoperza, nutrię, łabędzia, kunę, barana, konia oraz borsuka.
W miarę posiadanych środków przeprowadzamy modernizację schroniska dla
bezdomnych zwierząt na Kamieńcu, które prowadzimy od dziesięciu lat. W ubiegłym
roku wyremontowaliśmy kociarnię oraz powstały nowe, przestronne boksy.
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Jednym z kluczowych działań jest prowadzenie wolontariatu, który jest niezwykle
ważny szczególnie w schronisku. To dzięki wielkiej charytatywnej pracy wolontariuszy
nasze psy i koty mają możliwość codziennego, bliskiego kontaktu z człowiekiem, co
daje im ogromną szansę na powrót do normalnego, szczęśliwego życia. To dzięki
wolontariuszom i zaangażowanym pracownikom schroniska, psy uczą się chodzić na
smyczy, uczą się utrzymywać czystość, szkolenie takie powoduje, że nawet trudne
i wycofane zwierzęta wracają do dobrej formy psychicznej i są gotowe do adopcji.
Każde zwierzę poddawane jest czipowaniu i rejestracji w bazie danych SAFEANIMAL, kastrowane oraz szczepione. Oprócz profesjonalnej opieki weterynaryjnej
schronisko korzysta także z usług najlepszych specjalistów.
Kilka przykładów uratowanych przez schronisko OTOZ Animals w Oświęcimiu
zwierząt:
SARA
Sara zamknięta była w ciasnym, zagraconym kojcu, bez wody i pożywienia. Na
listwie mlecznej podbrzusza widniały rozległe guzy. Suczka została uratowana przez
naszych inspektorów, wyleczona i znalazła wspaniały dom.
SONIA
Psiak był skrajnie wychudzony, odwodniony i bardzo silnie zarobaczony. Jej stan był
krytyczny. Dzięki wytrwałości lekarzy i naszych inspektorów udało się ją uratować
i znalazła wspaniały dom.
BŁAWATEK
Kocur Bławatek trafił do nas w ciężkim stanie. Nie miał siły wstać, był skrajnie
odwodniony i z kocim katarem tak silnym, że nie mógł oddychać. Leczenie trwało
ponad miesiąc. Bławatek po okresie leczenia i rekonwalescencji znalazł dom.
ALWARO
Z krwawiącym pyszczkiem i uszkodzonym okiem trafił do schroniskowej lecznicy,
gdzie lekarze uratowali jego życie. Alwaro znalazł ciepłe miejsce w domu naszej
inspektorki.
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Schronisko OTOZ Animals współpracuje z karmicielami wolnobytujących kotów.
Dzięki

tej

współpracy

wysterylizowaliśmy

115

kotek

wolnożyjących.

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZAT W TCZEWIE
W 2019 roku dzięki kampanii adopcyjnej uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla
363 psów i 55 kotów ( 80 % psów i 71 % kotów trafiło do adopcji), w tym 117
zagubionych psów i kotów po odczytaniu numeru czipa zostało oddanych
właścicielom.
Jednym z najważniejszych celów OTOZ Animals jest poszukiwanie nowych
właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku. W podejmowanych działaniach
szczególny nacisk kładziemy na prowadzenie internetowych kampanii adopcyjnych
takich jak „Adoptując mnie ratujesz mi życie” czy „Zdążyć do domu.”. Pomagają nam
w tych działaniach zaprzyjaźnione trójmiejskie i tczewskie media.
Bardzo dużą rolę odgrywa rubryka „Nowy zwierzak w schronisku” na naszej stronie
internetowej oraz Facebooku, gdzie umieszczamy zdjęcia zwierząt nowoprzyjętych
do schroniska z informacją o miejscu znalezienia. Dzięki tej rubryce znacznie wzrosła
liczba zwierząt odbieranych przez swoich właścicieli.
Remonty i modernizacja schroniska
 Wspólnie z darczyńcami stworzyliśmy STARUSZKOWO - miejsce dla psich
staruszków, gdzie mieszkają w ogrzewanym pomieszczeniu, na posłaniach,
bez krat i klatek, mając do dyspozycji zadaszony taras i trawiasty wybieg.
 wymieniliśmy 100m2 zniszczonych dachów nad boksami dla psów.
 dzięki wspólnej akcji z wolontariuszami z firmy EATON, naprawione
i zabezpieczone (impregnacja) zostały wszystkie budy, podesty i drewniane
elementy boksów, pomalowane zostały ściany wewnątrz budynku dla psów.
W ramach posiadanych środków finansowych w schronisku wdrażamy program
sterylizacji i kastracji zwierząt. Przeprowadzone zabiegi stanowią skuteczną metodę
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zapobiegania niekontrolowanemu przyrostowi populacji bezdomnych zwierząt.
W roku 2019 przeprowadzono 169 zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.
Dzięki współpracy ze Szkołą dla psów HAUUU-WARD psiaki w naszym schronisku
nabywają nowe umiejętności z zakresu podstawowego posłuszeństwa dla psa
rodzinnego, socjalizują się z otoczeniem i budują pozytywny kontakt z człowiekiem.
Szkoleniami w zakresie umiejętności szkolenia psów, zoopsychologii oraz socjalizacji
psów objęci są również pracownicy i wolontariusze. Wszystkie te działania
zwiększają szanse szkolonych psów na adopcję, zapobiegają zwrotom psów do
schroniska, oraz umożliwiają kontynuowanie szkoleń zaadoptowanego psów w
Szkole dla psów HAUUU-WARD.
Obecnie w schronisku w Tczewie pomaga ponad 50 wolontariuszy.
W 2019 roku, reagując na zgłoszenia Straży Miejskiej lub osób prywatnych nasz
samochód interwencyjny wyjeżdżał 99 razy.
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.
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W SOMPOLNIE
W 2019 roku do schroniska przyjęto 94 psy, a dla 84 znaleziono nowe
odpowiedzialne domy, co stanowi 89,4 % adopcji w stosunku do zwierząt przyjętych.
OTOZ Animals

prowadziło

stronę

na

portalu

społecznościowym

Facebook

https://www.facebook.com/Przytulisko-w-Sompolnie-psiaki-do-adopcji235064533367660/ oraz grupę „Grupa Psi świat w nowych domach pełnych miłości !”
do której dołączają właściciela psiaków adoptowanych z schroniska.
W miarę posiadanych środków finansowych wybudowano 5 nowych przestronnych
kojców, zmodernizowano istniejące kojce, zakupiono 20 nowych bud przed zbliżającą
się zimą i odnowiono pozostałe.
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W IŁAWIE
W 2019 roku do schroniska trafiły 402 zwierzęta (w tym 256 psów i 146 kotów).
Uratowano i znaleziono domy dla 216 psów oraz 106 kotów, co stanowi w przypadku
psów 84,4% i 72,6 % adopcji w stosunku do ilości przyjętych zwierząt.
OTOZ Animals współpracowało z 22 karmicielami kotów. Karma dla kotów
wolnobytujących wydawana jest dla osób opiekujących się tymi zwierzętami. W 2019
roku wydano 1239 kg karmy dla 217 kotów wolno bytujących.
W miarę posiadanych środków w celu ograniczenia populacji dzikich kotów
organizowano akcję kastracji i sterylizacji, kontrolując równocześnie ich stan
zdrowotny.
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 2019 roku 20 wolontariuszy pomagało przy wyprowadzaniu psów na spacery.
W 2019 r. współtworzyliśmy i uczestniczyliśmy w imprezach w Iławie takich jak "Paka
dla Zwierzaka", "Rozpoczęcie i zakończenie sezonu motocyklowego", "Światowy
Dzień Zwierząt" czy "Niedzielne spacery".
Regularnie współpracujemy z lokalnymi mediami, minimum raz na kwartał
w lokalnych rozgłośniach radiowych nagrywane i transmitowane są informacje
o pracy schroniska.
Współpracujemy z lokalną prasą w której umieszczane są artykuły o naszych akcjach
min. "Obchody Światowego Dnia Zwierząt", "Kącik adopcyjny", a także artykuły
o przeprowadzonych interwencjach i odebranych pokrzywdzonych zwierzętach.

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
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W 2019 roku znaleźliśmy nowe dobre domy dla 321 psów i 168 kotów, 86
zagubionych psów zostało przekazanych właścicielom.
Priorytetowym zadaniem schroniska jest poszukiwanie nowych właścicieli dla
zwierząt przebywających pod naszą opieką. W podejmowanych działaniach
szczególny nacisk kładziemy na prowadzenie internetowych kampanii adopcyjnych
takich jak „Adoptując mnie ratujesz mi życie” czy „Zdążyć do domu...”. 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 niezwłocznie przez swoich właścicieli. W 2019 roku było to 86
zaginionych psów, które wróciły do swoich opiekunów.
OTOZ Animals prowadzi interwencyjne pogotowie dla zwierząt. Przeszkoleni
pracownicy, zaopatrzeni w specjalistyczny sprzęt, wyjeżdżają ze schroniska na każde
zgłoszenie

dotyczące

bezdomnych

i

rannych

zwierząt.

W

2019

roku

interweniowaliśmy 421 razy na terenie Starogardu Gdańskiego. Interwencje polegały
na humanitarnym wyłapywaniu psów, wyjazdach do zwierząt rannych po wypadkach
komunikacyjnych lub odbiór skrzywdzonych zwierząt przez człowieka. Rannym psom
i kotom została udzielona pomoc weterynaryjna.
OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim
przeprowadziło w 2019 roku modernizacje 37 kojców dla psów, zmodernizowano
i ocieplono 102 budy dla psów oraz przeprowadzono modernizację wybiegu dla
psów. Wykonano generalny remont kociarni, remont biura adopcyjnego oraz remont
dachu na budynku biurowym. Rozpoczęto budowę pięciu izolatek dla psów.
Schronisko prowadzi specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół z powiatu
starogardzkiego pod tytułem „Pies także czuje”. Zajęcia teoretyczne połączone są
z praktyką i mają pokazać odwiedzającym życie codzienne zwierząt przebywających
w schronisku.
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OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim
prowadzi również wykłady dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Pomorskiej
Szkoły Wyższej, które odbywają się w Starogardzkim Centrum Kultury.
Schronisko w Starogardzie Gdańskim organizuje od 6 lat imprezę okolicznościową
„Starogardzkie Spacery Przyjaźni” mającą na celu promocje schroniska oraz
promowanie adopcji psów.
Schronisko OTOZ Animals w Starogardzie Gdańskim prowadzi kursy i szkolenia dla
wolontariuszy schroniska. Szkolenia mają na celu edukację celu zapewnienia
profesjonalnej opieki dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Organizujemy akcje
pod tytułem „Kociszkowa Czytelnia” której celem jest socjalizacja kotów.
W miarę posiadanych możliwości staramy się współpracować z karmicielami kotów
wolnobytujących. Opiekunowie kotów, raz w miesiącu otrzymują w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim suchą karmę dla swoich
podopiecznych. W uzasadnionych przypadkach opiekunowie kotów mogą liczyć na
nieodpłatną pomoc weterynaryjną udzielaną w ambulatorium naszego schroniska.
W chwili obecnej współpracujemy z 23 osobami zajmującymi się kotami z terenu
miasta Starogard Gdański.
Umowę wolontariatu podpisało 139 wolontariuszy. Większość osób odwiedza
schronisko podczas weekendów oraz w dni świąteczne natomiast jest 48 aktywnych
wolontariuszy, którzy pomagają w schronisku regularnie, kilka razy w tygodniu.
Wolontariusze coraz częściej wspierają nasze działania zapewniając małym
kociętom i szczeniętom domy tymczasowe.
Również czynnie uczestniczą w akcjach promujących schronisko takich jak obchody
Światowego Dnia Kota, czy festyny oraz imprezy okolicznościowe, na które jesteśmy
zapraszani.
Kampanie adopcyjne „Adoptując mnie ratujesz mi życie” oraz „Zdążyć do domu”
prowadzone są systematycznie przez cały rok. W kampanii adopcyjnej pomagają
regionalne media. Promujemy również adopcję naszych zwierząt na portalach
internetowych.
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Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim posiada profil na
Instagramie, na którym obserwuje nas 2.008 osób oraz grupę na portalu Facebook
o nazwie: „Przyjaciele Schroniska w Starogardzie Gdańskim” do której należy 1302
członków.

Umieszczamy

tam

zdjęcia

i

krótkie

charakterystyki

zwierząt

przeznaczonych do adopcji oraz zdjęcia zwierząt nowoprzybyłych. Więcej informacji
można uzyskać na naszej stronie internetowej www.schroniskostarogard.pl.
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