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Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi

O NAS i O PROJEKCIE
Jesteśmy grupą 14-letnich, pełnych zapału ludzi. Uczymy się (lepiej lub
gorzej) w gimnazjum w Celestynowie. Jesteśmy zbiorowiskiem uczniów
z różnych klas, jednakże złączeni chęcią pomocy zwierzętom, poznajemy się
coraz lepiej i współpracujemy zgodnie. Każdy z nas miał inną motywację
przychodząc na pierwsze spotkanie projektowe – nauczyć się pracować
w grupie, pomóc zwierzętom, przezwyciężyć nieśmiałość, poznać nowych ludzi,
dobrze się bawić… Każdy z tych celów, bardziej lub mniej szlachetnych, stał się
jednak ważny i skupił nas wokół niezwykle trudnego zadania.
Za nasz cel obraliśmy sobie pomoc czworonogom. Jest to temat
szczególnie bliski naszym sercom, gdyż w gminie Celestynów znajduje się
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Zauważyliśmy też, że bardzo mało osób
interesują losy zwierząt. A przecież one też czują! Chcemy wypromować
adopcję tych zawsze wiernych zwierzaków. One nigdy nie opuszczają ludzi.
I tak, jak głosi tytuł naszego projektu, potrafią się wspaniale odwdzięczyć za
każdą, nawet najdrobniejszą pomoc.
Projekt „Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi” realizujemy w grupie 24
osób w wieku gimnazjalnym z gminy Celestynów. Tematem przewodnim
projektu jest ochrona bezdomnych zwierząt. Poprzez nawiązanie kontaktów
i współpracy z wybranymi instytucjami lokalnymi, znanymi osobami,
podejmujemy działania na rzecz zwierząt w swoim środowisku.
Warto wspomnieć o sposobie pracy jaki obraliśmy. Zaczęliśmy od
podziału wszystkich członków projektu na podgrupy, odpowiednie do ich
zainteresowań i predyspozycji. W ten sposób utworzyliśmy cztery grupy:
badawczą, medialną, edukacyjną i schroniskową. Ostatnia z nich współpracuje
ze schroniskiem w Celestynowie i wspólnie z dyrekcją ustala plan
działań wolontariackich (m.in. organizują nagłaśnianie i moderowanie psiej
adopcji). Grupa edukacyjna ma za zadanie informowanie społeczności lokalnej
na temat właściwej opieki nad zwierzętami, bezpieczeństwa w kontakcie ze
zwierzęciem. Grupa medialna zajmuje się stroną internetową i fanpage projektu
oraz wszystkimi działaniami medialnymi.
Zadaniem grupy badawczej jest przeprowadzenie, na podstawie ankiet,
sond ulicznych, wywiadów - diagnozy, dotyczącej sytuacji zwierząt żyjących na
terenie gminy Celestynów. Wszystkie grupy wspólnie przygotowują końcową
publikację.
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Co miesiąc spotykamy się, aby podsumować swoje doświadczenia, wymienić
się informacjami.
Nasz projekt jest realizowany dzięki dotacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach Programu Równać Szanse 2014, administrowanego przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Realizujemy zaplanowane działania we
współpracy z Fundacją CEAS. Koordynatorką naszego projektu jest pani Zosia
Gajewska.

UCZESTNICY PROJEKTU
Katarzyna Kasprzak

Natalia Jaworowska

Kinga Skrzeczyńska

Karolina Garwolińska

Maria Piętka

Patrycja Rogulska

Aleksandra Wiewióra

Natalia Soszka

Julia Wąsowska

Karolina Mitek

Julia Szulc

Anna Ocypa

Natalia Ciborek

Magdalena Żebrowska

Karolina Bogucka

Zofia Jastrzębska

Kamila Masny

Magdalena Skóra

Julia Celińska

Hubert Bóbr
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Emanuel Grochal

Aleksandra Ciborowska

Paweł Krzemiński
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Grupa Schroniskowa
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Grupa Badawcza
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Grupa Medialna
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Grupa Edukacyjna
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UCZYMY SIĘ

Wymyślamy logo

27 września 2014 roku odbyliśmy warsztaty graficzne, mające na celu
zaprojektowanie loga projektu. Na warsztatach pojawił się grafik – wolontariusz
naszego projektu, pan Robert Żmijewski, pani Zosia Gajewska - koordynatorka
naszych projektowych działań oraz 5 uczestników projektu - Natalia, Magda,
Marysia, Karolina oraz Emek. Na początku
wszyscy razem oglądaliśmy pomysłowe loga
innych firm, sieci, sklepów. Zastanawialiśmy się
nad ich znaczeniem i zwracaliśmy uwagę na
ważne elementy. Potem grafik pokazał nam
loga, które nie zostały zbyt dobrze wymyślone.
Po pokazie porozmawialiśmy o kolorystyce
naszej „marki” i każdy przedstawił swoje
pomysły. Po burzy mózgów wymyśliliśmy logo
i teraz pozostało nam tylko jego stworzenie.
Potrzebna była nasza dłoń, więc chętne 3
dziewczyny odbiły ją na kartce.
Wybraliśmy tę, która najładniej się
odbiła. Po krótkiej przerwie zaczęliśmy
myśleć o haśle, które wystąpi w logo
naszego
projektu.
Ostatecznie
wybraliśmy „Psyjdź po mnie”. Na koniec
wraz z grafikiem edytowaliśmy logo,
wkleiliśmy hasło i tak oto powstało!
Będzie
ono
przez
15 miesięcy
promowało nasz projekt!
Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w
Pogorzeli,
dzięki
uprzejmości
Rady Sołeckiej i Sołtysa wsi.
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UCZYMY SIĘ
Tworzymy stronę internetową
Grupa medialna wraz z chętnymi z innych grup pod przewodnictwem
pana Michała Gajewskiego (programisty, który w ramach wolontariatu
zgodził się przeprowadzić z nami warsztaty) utworzyła stronę internetową
projektu. Nosi ona tytuł "Psyjdź po mnie". Dowiedzieliśmy się mnóstwa
ciekawych rzeczy z dziedziny informatyki. Warsztaty odbyły się w sali
komputerowej naszego gimnazjum.

Strona stworzona przez uczestników projektu

Adres naszej strony:

psyjdzpomnie.wordpress.com
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UCZYMY SIĘ
Przygotowujemy się do przeprowadzenia diagnozy,
dotyczącej sytuacji zwierząt w gminie
Odbyliśmy już warsztaty dotyczące diagnozy, które przeprowadziła pani
Zosia Gajewska. Teraz czas na konkretne działania! Od grudnia 2014 roku
zajmujemy się badaniem sytuacji zwierząt w naszej gminie. W tym celu
przygotowaliśmy ankiety i sondy uliczne. Przeprowadziliśmy ankietę już
w kilku klasach naszego gimnazjum. Część z nas wybiera się na spacer
badawczy po okolicy, zaś inni ciężko pracują nad przygotowaniem wywiadu
z ekspertami od spraw zwierząt: kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt, weterynarzem, zoopsychologiem oraz urzędnikiem gminnego
Wydziału Ochrony Środowiska.

Pani Ilona Bąk (Urząd Gminy Celestynów) z Julią i Natalią
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UCZYMY SIĘ
Uczymy się, jak pozyskiwać fundusze
dla potrzebujących zwierzaków
Dnia 26 stycznia 2015 roku w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Celestynowie odbyliśmy warsztaty z fundraisingu, które prowadziła
wolontariuszka naszego projektu pani Katarzyna Lipka-Szostak. Chcieliśmy się
dowiedzieć, w jaki sposób organizacje pozarządowe pozyskują fundusze.
Drugim celem spotkania było omówienie tego, co my wraz z kierownikiem
i wolontariuszami schroniska mamy zamiar zorganizować na imprezie,
zaplanowanej na 11 kwietnia w schronisku.

Pan Łukasz Balcer, Pani Katarzyna Lipka-Szostak i uczestnicy projektu
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UCZYMY SIĘ
Ćwiczymy wystąpienia publiczne
i sprawdzamy się przed kamerą
Na początku roku
2015 wzięliśmy udział
w dwóch warsztatach.
Pierwszy, prowadzony
przez panią Krystynę
Zowczak - Jastrzębską
dotyczył
wystąpień
publicznych. Kolejny
warsztat był na temat
nagrywania
filmów
i przeprowadzania
wywiadów.
Zajęcia
poprowadzili pan Marek
Nowicki i pan Adam Uczestnicy projektu z Panem Markiem Nowickim i Adamem Lenartem
Lenart. Dostaliśmy wiele wskazówek dotyczących wystąpień przed kamerą.
Do naszej akcji promowania schroniska przyłączył się jako pierwszy nasz
wolontariusz, pan Marek Nowicki. Wziął on udział w sesji zdjęciowej,
przeprowadzonej przez pana Andrzeja Bigosa, celestynowskiego fotografa.

Oto opinie uczestników po spotkaniu:
„Generalnie było bardzo okej, oby takich więcej.
Myślę, że wzbogaciliśmy się o ciekawą wiedzę i przydatne umiejętności, które mogą
okazać się nam niezbędne w dalszej pracy.”
” To super, że mieliśmy możliwość styczności z profesjonalną kamerą i ludźmi, którzy
znają się na rzeczy.”
„Bardzo mi się podobało było trochę teorii, ale też trochę praktyki uważam, że te
umiejętności przydadzą nam się w przyszłości.”
„Nauczyliśmy się wielu naprawdę przydatnych umiejętności. Występowanie przed
kamerą, odpowiednie udzielanie wywiadów czy przeprowadzanie ich i tym podobne
bardzo przydadzą się na naszej dalszej drodze w projekcie. Oprócz tego dowiedzieliśmy
się jak w tym co robimy ważny jest profesjonalizm”
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PODPISUJEMY UMOWY PARTNERSKIE
W dniu 28 listopada 2014 roku podpisaliśmy umowę
partnerską
z
dyrektor
Gimnazjum
z
Oddziałami
Dwujęzycznymi im. por. Józefa Czumy „Skrytego”
w Celestynowie, panią Dorotą Stańczak. Szkoła udostępniała
nam sale do przeprowadzania
spotkań
projektowych
oraz
umożliwiła promocję naszych
działań na tablicy informacyjnej i
w szkolnej gazetce - „Skrytek”.
Dzięki tej współpracy mieliśmy
możliwość
przeprowadzić
badania
wśród
uczniów
gimnazjum.

Pani Dorota Stańczak i Natalia

W dniu 19 grudnia 2014 roku podpisaliśmy naszą drugą
umowę
partnerską
z kierownikiem
Schroniska
dla
Bezdomnych Zwierząt
w Celestynowie,
panem Łukaszem Balcerem. Schronisko
wspierało nasze działania m.in. przy
spotkaniach
eksperckich
nad
tworzeniem
broszury
edukacyjnej
dla mieszkańców naszej gminy, w
organizowaniu wspólnej imprezy oraz
konkursów.
My
z
kolei
zaangażowaliśmy się w promowanie
Pan Łukasz Balcer, Zosia i Ania
adopcji
zwierząt
ze schroniska,
promowanie właściwych postaw wobec zwierząt i zdobywanie produktów
potrzebnych zwierzakom w schronisku.
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POZYSKALIŚMY PATRONAT MEDIALNY

Pan Artur Kubajek z Magdą i Anią

27 października 2014 roku reprezentantki grupy medialnej pojechały
podpisać umowę w sprawie patronatu medialnego z tygodnikiem
„Linia Otwocka”. Dziewczyny spotkały się z redaktorem naczelnym gazety panem Arturem Kubajkiem, któremu bardzo spodobał się nasz projekt.
Bez dłuższych namów podpisaliśmy umowę o patronat medialny.
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Artykuł o nas w „Linii Otwockiej”
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PATRZYMY, JAK POMAGAJĄ INNI
Odwiedzamy WWF Polska
Pierwsza wizyta studyjna już za nami! 15 grudnia 2014 roku wybraliśmy się do
siedziby WWF Polska w Warszawie. Odbyliśmy tam spotkanie z pracownicą
organizacji – panią Małgorzatą Simonowicz. Poznaliśmy szczegóły
funkcjonowania tego typu instytucji oraz dowiedzieliśmy się, jakie projekty
obecnie prowadzi WWF. Na koniec spotkania dostaliśmy bransoletki
z symbolem organizacji, naklejki i ulotki. Po wizycie nie zabrakło przyjemności:
wybraliśmy się do kina oraz do pizzerii. Wizytę zorganizowały: Magda
Żebrowska i Ania Ocypa.

Pani Małgorzata Symonowicz i uczestnicy projektu
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Wizyta w centrum edukacji przyrodniczo – leśnej
4 września 2015 roku byliśmy w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej.
Pracowaliśmy z mikroskopem pod czujnym okiem specjalistów. Opowiadali
nam, że źle robimy dokarmiając leśne zwierzęta i przez to mamy ich więcej
w miastach; dziki potrafią zaatakować gdy wyczują w torebkach jedzenie.
Również nie powinniśmy zabierać młodych zwierząt z ich naturalnego
środowiska, ponieważ tracą możliwość na prawidłowy rozwój.
Po interesujących warsztatach nadeszła kolej na profesjonalną sesję zdjęciową
zrobioną przez panią Anetę Banachowicz - Cacko. Dzień zakończyliśmy pizzą
i filmem
pt. "We are your friends". Wizytę zorganizowali: Karolina
Garwolińska, Paweł Krzemiński oraz Kamila Masny.
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ORGANIZUJEMY KONKURSY
DLA DLA SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI

W marcu 2015 roku zorganizowaliśmy
konkurs pod tytułem „Psia Kość” dla szkół
gimnazjalnych w naszym powiecie. Zbieraliśmy
karmę dla psów w schronisku.
Oto wyniki:
I miejsce: Gimnazjum nr 1 w Otwocku
II miejsce: Zespół Szkół Katolickich w Otwocku
III miejsce: Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Celestynowie
Organizatorzy:
Zosia Jastrzębska, Natalia Soszka, Kamila
Masny, Magdalena Żebrowska, Karolina Mitek
Zebraliśmy około 150 kg karmy.
W czerwcu 2015 roku odbyła się druga edycja
konkursu „Psia Kość”, tym razem dla szkół podstawowych i przedszkoli.
Artykuł z „Linii Otwockiej”

I miejsce - Przedszkole Samorządowe w Starej
Wsi
II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
III miejsce - Niepubliczne Przedszkole "Kubuś" w Celestynowie
Organizatorzy:
Karolina Mitek, Magdalena
Żebrowska, Katarzyna Kasprzak,
Kinga Skrzeczyńska
Zebraliśmy około 80 kg karmy.
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OPRACOWUJEMY BROSZURĘ EDUKACYJNĄ
DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY
Trudnego zadania stworzenia broszury edukacyjnej podjęły się przedstawicielki
grupy edukacyjnej w składzie: Sylwia Ząberg, Julia Szulc, Julia Wąsowska oraz
Katarzyna Kasprzak wraz z ekspertami:
• kierownikiem schroniska - panem Łukaszem Balcerem
• zoopsychologiem - panią Izabelą Popławską
• weterynarzem (zajmującym się m.in. zwierzętami z Celestynowskiego
Schroniska) - panią Ewą Bieniek
• przedstawicielką Referatu Ochrony Środowiska z Urzędu Gminy- panią Iloną
Bąk.
W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie odbyły się dwa
spotkania eksperckie, podczas których eksperci wymienili wiele ciekawych
tematów, którymi warto byłoby się zająć w ramach edukacji mieszkańców
gminy. Uznaliśmy jednak wspólnie, że w ramach naszych spotkań temat
kastracji i sterylizacji zwierząt jest najpilniejszy. Wokół tego tematu zespół
opracował następujący materiał:
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ZE ZNANYMI I LUBIANYMI
PROMUJEMY PSIĄ ADOPCJĘ
Sesja zdjęciowa Kropki z Markiem Nowickim
Do naszej akcji promowania adopcji zwierzaków ze schroniska w Celestynowie
przyłączył się pan Marek Nowicki, dziennikarz i pan Andrzej Bigos, fotograf.
Oto, co pan Nowicki powiedział o tutejszym schronisku: "Odwiedziłem
schronisko w Celestynowie po kilku latach nieobecności. I oto jaka miła
niespodzianka! Pojawiły się nowe boksy dla psów i sala operacyjna przy
gabinecie
weterynaryjnym.
Widać, że jest tu dobry
gospodarz."

Pan Marek Nowicki i Kropka
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Sesja zdjęciowa Ediego z Martą Juras
6 czerwca 2015 roku nasze schronisko odwiedziła aktorka, pani Marta Juras.
Wzięła udział w naszej sesji fotograficznej promującej psią adopcję. Razem
obejrzeliśmy zmodernizowane schronisko i poszliśmy na spacer ze
schroniskowym psem - Edim, który tak spodobał się pani Marcie, że
postanowiła go zaadoptować! Bardzo miło było gościć panią Martę
w schronisku. Nad organizacją sesji zdjęciowych czuwała Natalia Soszka.

Pani Marta Juras i Edi
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EDUKUJEMY NAJMŁODSZYCH
W marcu i kwietniu w prywatnym przedszkolu "Kubuś" w Celestynowie, w
zerówce i szkole podstawowej w Regucie oraz w szkole w Podbieli
zorganizowaliśmy zajęcia dogoterapeutyczne. Głównym celem spotkań było
pokazanie dzieciom sposobów, jak unikać groźnych sytuacji oraz jak obchodzić
się psem, gdy do takiego spotkania dojdzie. Wszystko odbyło się w niezwykle
ciepłej atmosferze pod okiem pani Elżbiety Wydry i jej 3 psów - malamutów Honor i Alaska oraz husky - Misja.
Spotkanie
zorganizowały
i Julia Wąsowska.

Karolina

Dzieci z Reguta wraz z psami
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Patrycja

Rogulska
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Artykuł z „Celestynki”
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WSPÓŁORGANIZUJEMY IMPREZĘ W SCHRONISKU
11 kwietnia odbył się dzień otwarty w Schronisku w Celestynowie. Tego dnia
zebraliśmy 2006 zł 57 gr na rzecz zwierzaków!
Z tej okazji przygotowaliśmy: stoisko z zaprojektowanymi przez nas gadżetami
(smycze, torby, długopisy, breloczki z logo projektu), grę planszową dla
najmłodszych, grę terenową z udziałem psów ze schroniska oraz wegański
poczęstunek.
Wszystkim bardzo się podobało!
Na imprezie wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani, ale wcześniejszymi
przygotowaniami zajęli się: Magdalena Skóra, Maria Piętka, Natalia
Jaworowska, Kamila Masny, Karolina Bogucka, Ola Wiewióra, Paweł
Krzemiński, Kinga Skrzeczyńska, Natalia Soszka.

27

Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi

"Linia Otwocka" o naszej akcji w schronisku
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AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W WAŻNYCH
WYDARZENIACH W GMINIE

Światowy Dzień Zwierząt w Schronisku w Celestynowie

4 października 2014 roku pojawiliśmy się na Światowym Dniu Zwierząt
w Schronisku w Celestynowie, na którym oczywiście nie mogło zabraknąć
uczestników naszego projektu. Na wydarzeniu pojawiła się reprezentacja grupy
schroniskowej, która pomagała przy organizacji i obsłudze imprezy. Można było
nas zobaczyć, kiedy rozdawaliśmy naklejki „PRZYJACIEL ZWIERZĄT” lub
gdy robiliśmy specjalne ekologiczne torby promujące nasze projektowe logo.
Uwielbiamy pomagać
z pożytecznym.

zwierzętom,

a

takie

akcje

łączą

Łukasz Balcer, Kierownik Schroniska wraz z uczestniczkami projektu
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Targi Edu NGO w Regucie
Nie zabrakło nas również na targach
Edu NGO w Regucie.

Artykuł w "Linii Otwockiej"

Dzień Celestynowa
Stoisko naszego projektu podczas festynu z okazji Dnia Celestynowa
16 sierpnia 2015 roku

Pan Wójt
Witold Kwiatkowski
i Zastępca Wójta
Pan Piotr Rosłoniec
wraz z uczestniczkami
projektu
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Turniej Siatkarski w Ponurzycy

22 sierpnia pojawiliśmy się również na pikniku w Ponurzycy,
gdzie wystawiliśmy swoją drużynę w turnieju siatkarskim.
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PODSUMOWANIE NASZEJ DIAGNOZY

Raport z diagnozy przeprowadzonej przez grupę badawczą
projektu „Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi”, dotyczącej
sytuacji zwierząt żyjących na terenie gminy Celestynów.

Wprowadzenie:
Byliśmy ciekawi, czy mieszkańcy naszej gminy są świadomi sytuacji, potrzeb
naszych kochanych czworonogów, czy im pomagają. Jak reagują gdy mają
przed oczami skrzywdzone zwierzę, czy wiedzą, jaka sytuacja panuje w
schronisku? By to sprawdzić, po przebytych we wrześniu warsztatach z
diagnozy, wzięliśmy się do pracy. Raport powstał na podstawie wyników
stworzonych przez nas ankiet, sondy ulicznej, spaceru z aparatem, wywiadu z
urzędnikiem Gminy Celestynów oraz wywiadu z kierownikiem schroniska w
Celestynowie.
Łącznie w badaniu, przeprowadzonym między grudniem 2014 a styczniem
2015, wzięło udział 376 osób, w wieku od 12 do 70 lat.
Streszczenie:
Poprzez diagnozę chcieliśmy sprawdzić, na ile mieszkańcy gminy orientują się
w temacie potrzeb zwierząt, warunków w jakich one żyją w schronisku i na
terenie gminy. Chcieliśmy się również dowiedzieć, jaka część badanych osób
zadeklarowałaby swoją pomoc zwierzakowi w potrzebie, bądź organizacji
zajmującej się zwierzętami.
Choć zdecydowana większość z nas (82%) posiada w domu zwierzę (a są to
głównie psy), tak podobnie wielu z nas (ok. 79%) nie pomogło nigdy żadnej
organizacji działającej na rzecz zwierząt. Z naszych badań wynika, że młodzi
ludzie bardziej orientują się w sytuacji zwierząt (choć to jedynie różnica na
poziomie niespełna 10%). Zasmuciło nas to, że przeogromna liczba osób (94%)
nigdy nie zajmowała się zwierzętami w schronisku.
Niestety tylko ok. 3% wszystkich psów na terenie gminy jest zachipowanych, a
12% wysterylizowanych lub wykastrowanych. Aby zwiększyć świadomość
dotyczącą korzyści kastracji i sterylizacji powołaliśmy w ramach projektu
zespół ekspertów, z którymi wspólnie stworzyliśmy ulotkę edukacyjną,
zaadresowaną do mieszkańców gminy.
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Ankiety
W anonimowych ankietach wzięło łącznie udział 356 osób w różnym wieku.
Najwięcej osób biorących udział w badaniu mieszkało w Celestynowie, co
wynika z tego, że najliczniejszym sołectwem w naszej gminie jest właśnie
Celestynów. Młodzi ludzie bardziej orientują się w sytuacji i potrzebach
zwierząt zamieszkałych w schronisku w Celestynowie (choć to różnica między
dorosłymi a młodzieżą na poziomie niespełna 10%). Niestety wielu badanych,
niezależnie od wieku, którzy zdeklarowali, że widzieli skrzywdzone zwierzę, nie
pomogło mu. Sądzimy że, mogło to wynikać z tego, że ludzie nie wiedzą jak
zachować się w takiej sytuacji, co daje nam pomysł na kolejną broszurę
edukacyjną. Bardzo nas zasmuca fakt, że większość badanych nie zajmowała się
zwierzętami w schronisku w żaden możliwy sposób. W roli badaczy czuliśmy
się jak ryba w wodzie. Praca ta sprawiała nam wiele przyjemności. Z początku
trudno nam było zacząć, ale jak wiadomo początki są zawsze ciężkie. Z czasem
rozkręciliśmy się . Choć spotykaliśmy się z różnymi reakcjami na prośbę o
wypełnienie ankiet, większość proszonych osób poddała się badaniu. Na 465
rozdanych ankiet, otrzymaliśmy 356 wypełnionych.
Ankiety przeprowadzone w gimnazjum:
W grudniu 2014 roku przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów klas III
gimnazjum im. Por. Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie. Nad treścią
ankiet pracowały: Patrycja Rogulska, Karolina Garwolińska oraz Natalia
Jaworowska. To właśnie one przeprowadziły je w szkole.
Rozdaliśmy 115 ankiet na godzinach wychowawczych z czego otrzymaliśmy 90
ankiet zwrotnych:
Celestynów - 44 osoby, 49%
Pogorzel – 3 osoby, 3%
Glina- 3 osoby, 3%
Dąbrówka – 4 osoby, 3%
Ostrowik- 2 osoby, 2%
Podbiel- 1 osoba , 1%
Ponurzyca- 2 osoby, 2%
33

Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi
Dyzin- 2 osoby, 2%
Zabieżki – 1 osoba, 1%
Jatne- 2 osoby, 2%
Kołbiel – 1 osoba, 1%
Bocian- 1 osoba, 1%
Człekówka – 1 osoba, 1%
Chrosna – 1 osoba, 1%
Nie podało miejscowości – 22 osoby, 24%
W badaniu wzięło udział:
32 mężczyzn - 36 %
55 Kobiet - 61%
3 nie podało płci – 3%
Wszyscy ankietowani mają 12-19 lat.
-

-

-
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-

-

-

-

Ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców różnych sołectw:
W styczniu 2015 roku przeprowadziliśmy ankiety wśród mieszkańców
poszczególnych sołectw: Reguta, Tabora, Starej Wsi, Pogorzeli, Celestynowa,
Gliny, Dąbrówki, Ponurzycy. Przeprowadzali je: Patrycja Rogulska, Katarzyna
Kasprzak, Julia Wąsowska, Magdalena Żebrowska, Natalia Soszka, Zosia
Jastrzębska, Emek Grochal, Kinga Skrzeczyńska, Ola Ciborowska, Karolina
Bogucka, Paweł Krzemiński, Ola Wiewióra oraz Natalia Jaworowska, Kacper
Szymański i Adrian Wielgosz.
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Rozdaliśmy 350 ankiet z czego otrzymaliśmy 266 ankiet zwrotnych:
Regut – 39 – 15 %
Tabor - 8 – 3%
Stara Wieś – 27- 10 %
Pogorzel – 37 – 14%
Celestynów – 47 – 18%
Glina- 47- 18%
Dąbrówka – 32- 12%
Ponurzyca - 29 – 11%
W badaniu wzięło udział:
146 kobiet - 55%
94 mężczyzn – 35 %
26 osób nie podało płci - 10%
Najchętniej odpowiadały kobiety w wieku powyżej 40 lat.

–

-

-
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-

-

-

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

-
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Spacer z aparatem
Dnia 19 stycznia
2015 roku wybraliśmy się
na
spacer
badawczy
w okolicach Celestynowa.
Dwie
przedstawicielki
grupy badawczej – Julia
Szulc i Sylwia Ząberg
starały się zapoznać z
sytuacją panującą wśród
czworonogów. Jako teren
obserwacji
wybrały
głównie
centrum
Celestynowa, w porach popołudniowych, gdzie znajduje się najwięcej
bezdomnych zwierząt. U biegających samopas zwierząt zaobserwowały różnie
przedstawiające się typy zwierząt. W większości były to psy przyjaźnie
nastawione do ludzi. Trudno było określić, czy są to psy bezdomne, czy te, które
po prostu uciekają poza posesję i latają luzem po sołectwie. Prowizoryczne budy
oraz miski wystawiane poza posesję nie były często spotykane, ale widać było,
że wyglądające na bezpańskie kundelki - w rzeczywistości nie są zostawione
same sobie. Generalnie
bezdomnych
zwierząt
było niewiele. Zdarzały
się uciekające oraz 1 na
ok.10 zaobserwowanych
psiaków wyglądający na
groźnego.
Większość jednak nie
stroniła
od
ludzi.
Swobodnie, bez strachu
podbiegały do nich. Po
naszych
obserwacjach
sądzimy, że nie wszystkie zwierzęta wyglądały na bezdomne. Niektóre
wyglądały na zadbane i miały obroże. Uważamy, że zostały niedopilnowane
przez właścicieli.
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Sonda uliczna
Sondę uliczną przeprowadziliśmy 26 grudnia 2014 roku i 20 Lutego 2015 roku
w Celestynowie. Dwie grupy w składzie Paweł Krzemiński i Aleksandra
Ciborowska, Karolina Bogucka oraz Patrycja Rogulska zadawały pytania 18
osobom przy użyciu dyktafonu. Pytania brzmiały:
1. Czy zna Pan/Pani sytuację zwierząt w tutejszym schronisku?
2. Czy spotkał się Pan/Pani z przemocą wobec zwierząt, oraz czy wie Pan/Pani
gdzie się w takim wypadku zgłosić?
3. Czy ma Pan/Pani zwierzę? Jeśli tak to jakie? Jeśli nie, czy planuje Pan/Pani
mieć?
Żaden z ankietowanych nie spotkał się z przemocą, co jest sprzeczne
z wynikami ankiet. Uważamy, że mało kto chce przyznać, że spotkał
skrzywdzone zwierzę i nic nie zrobił, gdyż wstydził się powiedzieć to wprost do
dyktafonu. Znikoma ilość mieszkańców gminy zna sytuację schroniska w
Celestynowie, ludzie nie interesują się takimi organizacjami. Minimalna liczba
osób wiedziała gdzie zgłosić przemoc wobec zwierząt. Tłumaczymy to tym, że
brak w naszej gminie jakichkolwiek działań, mających na celu edukowanie
społeczności w tym zakresie.
Czuliśmy się dobrze w roli badaczy, mimo lekkiego strachu daliśmy radę.
Ludzie reagowali różnie na nasze prośby o udzielenie odpowiedzi na kilka
pytań. Jedni chętnie odpowiadali, inni wręcz przeciwnie. Uważamy, że to
zadanie pomogło nam w budowaniu odwagi, pewności siebie i przełamywaniu
lęków.
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Wywiad z urzędnikiem z wydziału środowiska
Dnia 26 stycznia 2015 roku, uczestniczki projektu „Ludzie dla zwierząt,
zwierzęta dla ludzi” – Julia Wąsowska oraz Natalia Jaworowska przeprowadziły
wywiad wraz z urzędnikiem gminnym z Wydziału Środowiska - Iloną Bąk.
Chcieliśmy się dowiedzieć, na ile gmina orientuje się w sytuacji zwierząt
mieszkających na terenie gminy Celestynów. Miały temu służyć następujące
pytania w wywiadzie:
•

Ile jest zwierząt aktualnie przebywających w schronisku?

•
Ile miesięcznie odławianych jest zwierząt na terenie naszej gminy? Kto
na terenie naszej gminy zajmuje się odławianiem zwierząt?
•

Ile psów ma swój dom na terenie gminy Celestynów?

•

Ile psów jest zaczipowanych?

•

Ile psów jest wysterylizowanych?

•

Ile kotów jest wolno bytujących?

•
Czy może udostępnić nam pani statystyki, określające np. ile jest w gminie
zwierząt bezdomnych, ile mających dom?
Dodatkowo zainteresowało nas, jak gmina pomaga zwierzętom oraz z kim
współpracuje w zakresie tej pomocy. By się tego dowiedzieć zadaliśmy
następujące pytania:
•
Czy gmina pomaga tym zwierzętom? W jaki sposób? Ile te działania na
rzecz zwierząt kosztowały w roku 2014?
•
Z jakimi innymi instytucjami gmina współpracuje w zakresie pomocy
zwierzakom? Na czym polega ta współpraca?
•
W tym roku też są przewidziane takie środki na koty?
•
Czy gmina robi coś w sprawie wolno bytujących kotów?
•
Co byłoby zdaniem Pani potrzebne, aby w gminie zwierzakom żyło się
jeszcze lepiej?
•
Czy gmina orientuje się w jakiej sytuacji jest teraz schronisko w
Celestynowie? Czy do tej pory podejmowaliście Państwo współpracę ze
schroniskiem na rzecz zwierząt? Jeśli tak, to kiedy i na czym ta współpraca
polegała?
Dodatkowo w celu uzyskania danych statycznych 20 lutego 2015 r. do gminy
wysłaliśmy oficjalne pismo.
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Podsumowanie:
•
Firma Perro na podstawie umowy z Urzędem Gminy pełni usługi
odławiania zwierząt na terenie gminy Celestynów.
•
Ostania terenowa ewidencja zwierząt z obszaru gminy Celestynów była
przeprowadzona w 2009 roku i na tej wiedzy oraz bieżących zmianach opierane
są dane.
•
W latach poprzednich zwierzęta po odłowieniu zostały umieszczane w
schronisku w Józefowie - kiedy miało ono wpis do ewidencji.
•
W ramach pomocy zwierzętom gmina współpracuje z Towarzystwem
Opieki nad Zwierzętami oraz wolontariatem.
•

Gmina jako formę pomocy proponuje edukację społeczeństwa.

•

Gmina co roku zabezpiecza środki na karmę dla zwierząt bezdomnych.

•
Pani Bąk stwierdziła, że niewiele zwierząt jest chipowanych lub nie mają
obroży z adresatką, co utrudnia proces odławiania zwierząt a przede wszystkim
namierzenie ewentualnego właściciela, któremu zwierzę uciekło lub zaginęło.
•
Gmina na wniosek mieszkańca ponosi połowę kosztów kastracji lub
sterylizacji w wyznaczonej klinice zwierząt.
•
Średnio miesięcznie z terenu gminy Celestynów odławiane były 3
zwierzęta.
•

Na terenie gminy w 2014 roku zamieszkiwało według rejestru 2434 psy.

•

Liczba zachipowanych psów wyniosła 72.

•

Wysterylizowano 260 suk oraz wykastrowano 38 psów.

•

Liczbę wolno bytujących kotów szacuje się od 15 do 25.

•
Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt w 2014 roku wyniósł łącznie 73 390, 14 zł.
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Wywiad z kierownikiem schroniska:
We wrześniu 2015 roku uczestniczki projektu „Ludzie dla zwierząt, zwierzęta
dla ludzi” Natalia Ciborek oraz Kamila Masny przeprowadziły wywiad z
kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie Łukaszem Balcerem. Celem spotkania było pozyskanie informacji na temat
schroniska.
Schronisko w Celestynowie działa od 40 lat. Jest częścią dużej ogólnopolskiej
organizacji - Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Na jego rzecz
pracuje 15 stałych pracowników oraz ok. 300 wolontariuszy. Obecnie znajduje
się w nim niecałe 400 zwierząt (psów i kotów). Utrzymuje się ono głównie z
darowizn i datków, organizowanych akcji, środków z Głównego Zarządu TOZ-u
oraz wpłat gminy. Warto dodać, że jedną z głównych potrzeb schroniska jest
jedzenie dla zwierząt. Wartość wydawanej karmy to ok. 60 tys. zł miesięcznie, a
ilość zjadanej karmy na miesiąc to ok. 50 tys. kg!

Współpraca z gminą

Gmina dokonuje wpłat na schronisko co stanowi ok. 2-3 % jego budżetu. Gmina
również zajmuje się działaniami kastracji i sterylizacji zwierząt. Jest namawiana
na chipowanie i wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Gmina zaangażowała się
też do stworzenia broszury edukacyjnej na temat sterylizacji i kastracji zwierząt
wspólnie z innymi ekspertami oraz młodzieżą naszego projektu.

Jak można pomóc schronisku?
•

Adoptując realnie:

Przebieg adopcji: Najpierw musimy wypełnić ankietę przedadopcyjną, która
jest dostępna na stronie schroniska http://www.celestynow.toz.pl Następnie
odbywa się rozmowa z kierownikiem oraz spotkanie ze zwierzakiem.
Adoptowane zwierzęta są wysterylizowane/ wykastrowane, wychipowane,
zaszczepione oraz mają swoje książeczki. Sytuacja adoptowanych zwierząt jest
kontrolowana przez wolontariuszy;
•

Adoptując wirtualnie http://www.celestynow.toz.pl ;

•

Wpłacając darowiznę na konto 43 1020 1156 0000 7102 0061 5146;

•

Przekazując 1% podatku Nr KRS 0000154454;

•

Angażując się jako wolontariusz;

•

Przekazując za rzecz schroniska dary rzeczowe (np. karma, koce, kojce,
miski).
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NASZE REFLEKSJE PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU
Magdalena Skóra: „Projekt dużo mi dał. Dzięki niemu miałam możliwość
sprawdzić się w przeróżnych nowych sytuacjach i zrobić coś, co choć w małym
stopniu pomogło zwierzętom ze schroniska w Celestynowie.”
Paweł Krzemiński:” Dla mnie projekt był świetnym doświadczeniem, nauczył
mnie bardzo wiele i był fajnym przeżyciem. Gdyby nie on nie poznał bym
sytuacji naszego gminnego schroniska, nie nauczył bym się mówić otwarcie do
grupy, oraz z nią pracować. Gdyby nie projekt nie myślał bym na przykład wyjść
na ulicę i zrobić sondę uliczną, albo nie zadzwonił bym do takiej organizacji jak
Lasy Warszawskie. Jedną z ważniejszych korzyści było poznanie granicy
własnych możliwości jak i tego czego mogę wymagać od innych . Projektu jak i
związanych z nim przeżycia niezapomniane przez długi czas!”
Karolina Bogucka: „Projekt dał nam coś więcej niż tylko rozwój nas samych i
naszych umiejętności. Mamy team! Super team! Za to najbardziej doceniam
nasz projekt pomagamy zwierzętom-WAŻNE ale o wiele WAŻNIEJSZE jest to
gdy gromadzi się garstka ludzi, którzy działają w tak szczytnym celu i przez takie
jedno spotkanie a sprawiło ze bardzo się związaliśmy. Uwielbiam tą grupę. Nie
zawsze wszystko idzie idealnie, ale ja czuje ze mam w nich wsparcie.
Wspomnienia na całe życie. Dziękuje wszystkim za te 2lata.”
Julia Celińska: „Projekt to mnóstwo ciekawych przygód, wiele nowych
doświadczeń ale chyba najważniejsze w tym wszystkim właśnie jest to ze przez
nasze działania koleje psiaki znalazły nowy nowy domek !”
Natalia Jaworowska: „Dzięki projektowi dużo zyskałam wiem jak napisać
raport, telefon do różnych instytucji nie sprawia mi już tak wielkiego problemu,
tak jak wyjście do ludzi np. z ankietami dzięki niemu mogłam się sprawdzić w
różnych działaniach, których wcześniej bym się nie podjęła. Mam również
wielką satysfakcję z tego że mogłam pomóc zwierzakom ze schroniska.”
Aleksandra Ciborowska: „Projekt pozwolił mi odkryć swoje słabe i mocne
strony oraz pracować nad nimi. Nauczyłam się wielu czynności, które
prawdopodobnie przydadzą mi się w przyszłości. Umiem rozważnie planować
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oraz współpracować w zespole. Projekt był nie tylko świetną zabawą ale i ciężką
pracą dla nas wszystkich.”
Karolina Mitek:„Nauczył mnie systematyczności i odpowiedzialności za podjęte
przez siebie rzeczy (działań). Dzięki niemu zrozumiałam że praca w zespole
mimo wszystko nie jest prosta , trzeba mieć wszystko poukładane i uzgodnione
by nie doszło do żadnych nieporozumień.”
Aleksandra Wiewióra: „Dzięki projektowi nauczyłam się różnych praktycznych
rzeczy. Odkryłam w sobie miłość do zwierząt a także chęć niesienia pomocy.
Lepiej poznałam wielu ludzi ze szkoły. Projekt był miłym, choć często
wymagającym poświęcenia oderwaniem się od szkolnej rutyny. Gdybym miała
okazje jeszcze raz wziąć udział w czymś takim zrobiłabym to bez wahania.”
Julia Wąsowska: „Dzięki uczestnictwu w projekcie zyskałam mnóstwo
doświadczenia, które może przydać mi się w przyszłości. Zarówno dobrze się
bawiłam jak i ciężko pracowałam cieszę się że pomogłam zwierzakom z
pobliskiego schroniska. Wszyscy możemy być dumni z tego, co zrobiliśmy.”
Natalia Soszka: „Udział w projekcie naprawdę wiele mi dał. Poznałam
wspaniałych ludzi, wiele się nauczyłam i pokochałam zwierzęta Dzięki sesjom z
psami promujemy adopcję i dajemy im szansę na lepsze życie. Podczas trwania
projektu uwierzyłam we własne siły i zobaczyłam, że aby coś zrobić, wystarczy
chcieć ! Dziękuję wszystkim osobom, które sprawiły że był to okres pełen pracy i
emocji oraz tym którzy wsparli nasze działania i nam pomogli!”
Magdalena Żebrowska: „Projekt nauczył mnie wielu umiejętności m.in.
Planowania ważnych działań oraz współpracy z różnymi instytucjami. Mogłam
rozwijać zdolność samodzielnej pracy i planowania rożnych sytuacji. Bardzo
dużym plusem udziału w projekcie jest fakt, iż poznaje się wiele ciekawych
osobowości i otwiera się dużo ścieżek prowadzących do rozwoju.”
Zofia Jastrzębska: „W ciągu tych dwóch lat pełnych wspaniałej zabawy,
nabyłam wiele nowych doświadczeń i umiejętności, które w dalszym życiu się na
100 % przydadzą i będą dobrze wyglądały w CV. Uważam, że dobrze pokazywać
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tym wszystkim, którzy myślą, że dzisiejsza młodzież spędza cały wolny czas przed
komputerem, że się mylą. A nam się to udało. Jestem bardzo dumna z całej
swojej pracy w ciągu tego owocnego okresu.”
Sylwia Ząberg: „Projekt pozwolił mi zbliżyć się do trudnego tematu jakim jest
pomoc czworonogom. Udział w projekcie pozwolił mi sprawdzić swoje
umiejętności w praktyce. Nauczył mnie: współpracy, odpowiedzialności za
powierzone zadania, systematyczności, wiary we własne siły oraz pozwolił
poznać bliżej wspaniałe osoby, które są gotowe nieść pomoc zwierzętom
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