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2 Wstęp 
 

Podczas wspólnej pracy z innymi wolontariuszami powstał pomysł jak polepszyć 

warunki kotów i psów w Schronisku Promyk i stworzyć miejsca do pracy z nimi.  

W większości przypadków trafiają do schroniska  zwierzęta o nieznanej lub słabo 

znanej przeszłości. Często takie, które z przyczyn losowych straciły dom lub zostały 

porzucone. Duże grono wolontariuszy każdego dnia oswaja i wyprowadza psy, jak również 

socjalizuje koty. Niestety na terenie schroniska brakuje pomieszczeń, w których można 

przebywać z psami i kotami, obserwując jak się zachowują w „domowych” warunkach, gdzie 

można przygotowywać je do adopcji i sprawić, żeby zniknęła trauma związana z nowym 

miejscem. Równocześnie jest to okazja, aby powstało centrum edukacyjne dla wolontariuszy 

i osób odwiedzających schronisko, aby przekazać ważne informację na temat pracy 

schroniska, zwierząt w nim przebywających, opieki nad zwierzętami i ich potrzeb. Miejsce, 

gdzie organizowane będą różnorodne spotkania, festyny, wydarzenia i gdzie zapraszane będą 

dzieci oraz młodzież. 

Na terenie schroniska istnieje woliera dla kotów. Przebywa tam (wg stanu z kwietnia 

2016 r.) 60 kotów. Koty mają tam wybieg, legowiska i domki. Jednak w jednym miejscu 

przebywają koty dzikie wolnobytujące, domowe porzucone, koty po wypadkach i zwierzęta  

z trudnościami adaptacyjnymi. Dlatego istnieje potrzeba modernizacji i rozbudowy terenu dla 

kotów, również, po to, aby rozdzielić część zwierząt. Sposób realizacji wymienionych założeń 

zostanie przedstawiony w dalszej części opracowania. 

Wsłuchując się w głosy pracowników schroniska i wolontariuszy pojawia się również 

potrzeba stworzenia punktu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego. Obecnie (stan na kwiecień 2016 

r.) w gdańskim schronisku przebywa  180 psów. Są to zwierzęta różnych ras  

i w różnym wieku, wymagające również odpowiedniej opieki i pielęgnacji. Pielęgnacja psów 

jest konieczna dla zachowania ich zdrowia i higieny. Psy z długą sierścią wymagają bardzo 

często strzyżeń i skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Zwierzęta przebywające na 

terenie schroniska mają problemy z gubieniem starej okrywy włosowej, która przekształca się 

w kołtuny i  jeśli nie będzie usunięta poprzez czesanie i kąpiele dochodzi do stanów zapalnych 

skóry i odparzeń.  

Często do schroniska „PROMYK” trafiają zwierzęta skrajnie zaniedbane  lub z ciężkimi 

długotrwałymi  chorobami skóry  (grzybica, nużyca, drożdżyca). Jednym ze sposobu leczenia 

są  regularne kąpiele w specjalistycznych preparatach, co pozwala znacznie skrócić długość 

takiego leczenia. Obecnie brakuje odpowiedniego miejsca gdzie można by  wykonywać takie 

zabiegi. 
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Natomiast punkt rehabilitacyjny znacznie ułatwiłby dochodzenie do zdrowia ofiarom wypadków 

komunikacyjnych poprzez codzienne zabiegi. Dzięki np. specjalistycznej  bieżni wodnej można 

pomóc najstarszym podopiecznym schroniska (procent starszych zwierząt w schronisku na 

obecną chwilę wynosi do 70% ogółu)  w zwalczaniu bólu związanego  ze zmianami 

zwyrodnieniowymi stawów i kręgosłupa. Samo leczenie farmakologiczne nie wystarcza. 

Bieżnia wodna mogłaby usprawnić układ krążeniowy starszych zwierząt  

i pomagałaby zwalczać otyłość zwierząt przebywających w schronisku. 

Taki punkt w schronisku jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówki. 

Należy również pamiętać, że zwierzętom zdrowym i zadbanym łatwiej znaleźć nowy dom, a 

przecież na tym najbardziej nam zależy. 
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3 Opis projektu 
 

Uwzględniając założenia wymienione we wstępie niniejszego opracowania zakłada się 

wykonanie w ramach środków  przewidzianych w budżecie obywatelskim dla projektów 

ogólnomiejskich następującego zakresu prac: 

1. Budowa centrum socjalizacyjnego wraz z wyposażeniem. 

2. Modernizacja, rozbudowa i doposażenie woliery dla kotów. 

3. Budowa punktu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego - obiektu przeznaczonego na myjnię 

dla psów wraz z wyposażeniem umożliwiającym m.in. rehabilitację zwierząt. 

4 Zakres projektu 
 

Zakresy szczegółowe w ramach podzadań przedstawione zostały poniżej. Są to 

wymagania konsultowane z kierownictwem schroniska jak również z pracownikami  

i wolontariuszami pracującymi na co dzień z kotami i psami, znającymi doskonale ich potrzeby. 

 
1. Budowa centrum socjalizacyjnego dla kotów i psów. 

W ramach tego podzadania zakłada się postawienie parterowego murowanego 

ocieplonego budynku o powierzchni ok. 63m2 (wymiary: 7m x 9m) wraz  

z doprowadzonymi mediami składającego się z kilku pomieszczeń o określonych 

funkcjach. Do budynku będzie przylegał również odpowiedni plac spacerowy dla 

zwierząt i mała woliera dla kotów. Podział pomieszczeń według funkcji przedstawia się 

następująco: 

- dwa pokoje dzienne do socjalizacji psów i kotów, 

- pomieszczenie techniczne, 

- toaleta. 

 

Pokoje dzienne socjalizacyjne – pomieszczenia do obserwacji i socjalizacji zwierząt, 

celem przygotowania ich do adopcji (stworzenie warunków pozwalających na 

odpowiednią pracę z kotami i psami). Przyprowadzane są tam zwierzęta w ramach 

opieki i pracy z nimi. Wyposażone w kilka modułowych klatek dla mniejszych zwierząt, 

jak również odpowiednie meble i m.in. drapaki dla kotów. Są to pomieszczenia, gdzie 

można będzie oswajać zwierzęta np. przez zabawę i będzie to odbywało się w 

warunkach zapewniających odpowiedni komfort zwierzętom i osobom z nimi 

przebywającymi. W takich pokojach również osoby chcące zaadoptować kota lub psa 

będą mogły bez przeszkód pobyć i zapoznać się ze zwierzęciem pod opieką 

pracownika schroniska lub wolontariusza. 



Projekt „NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM” 

6 
 

Powierzchnia: pokój dzienny dla kotów – 17m2, pokój dzienny dla psów – 25m2. 

 

Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie wyposażone w zlewozmywak i dostęp do 

bieżącej wody, regały, stół. Powierzchnia - 9m2. 

 

Toaleta (6m2) – wyposażona w ustęp i umywalkę, przystosowana również dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Hall – ciąg komunikacyjny – powierzchnia ok. 9m2. 

 

Plac treningowy/spacerowy/pokazowy  – ogrodzony plac o powierzchni ok. 90m2, 

przylegający do budynku, ogrodzony siatką, o podłożu trawiastym. Przewiduje się 

ustawienie na nim ławek i kilku przeszkód dla psów. 

 

Woliera dla kotów – woliera dla kotów, przylegająca do budynku, częściowo zadaszona 

i osłonięta, panele siatkowe, wyposażona w drapaki, legowiska, budki, powierzchnia 

ok. 25m2. 

 

Wiaty – trzy drewniane wiaty na podestach, otwarte z trzech stron, osłonięte z jednej 

strony, wyposażone w ławki i stoły, służące jako miejsce dla wolontariuszy pracujących 

z psami jak również wykorzystywane podczas spotkań m.in. z młodzieżą, jak i innych 

wydarzeń np. festynów, dni otwartych, które odbywają się na terenie schroniska. 

Powierzchnia każdej wiaty - 12m2. 

 

2. Modernizacja, rozbudowa i doposażenie wolier dla kotów. 
Zakłada się rozbudowę istniejącej woliery dla kotów w zakresie przedstawionym 

poniżej. 

Zakres prac: 

-  wymiana odeskowania woliery (deski, panele z tworzywa), montaż przezroczystych 

paneli stałych i ruchomych zabezpieczających wnętrze woliery w okresie jesienno-

zimowym przed opadami atmosferycznymi, 

- zabezpieczenie terenu woliery przed zalaniem, wykonanie drenaży wokół woliery, 

- montaż świetlików w dachu i przezroczystych paneli na części ścian ( wysokość 

„okien” ok. 1,5m), 

- częściowe utwardzenie powierzchni woliery, ciągi komunikacyjne z płyt 

chodnikowych, 
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- doposażenie woliery w specjalistyczne wodoodporne drapaki, ławki, legowiska, 

tunele, konary, kryjówki i półki dla kotów. 

- rozbudowa o teren typu „plaża” – ogrodzenie wykonane jako panele z siatki, również 

w części górnej, dostęp do tej części woliery przez główną część woliery, powierzchnia 

z trawy rolowanej (wymieniana dwa razy w ciągu roku), na czas jesienno-zimowy 

dostęp zagradzany panelem przesuwnym przezroczystym na ścianie woliery głównej, 

przewidywana powierzchnia terenu ok. 24m2, 

- rozbudowa o wydzieloną część dla nowych kotów z problemami adaptacyjnymi,  

z osobnym wejściem, osłoniętą, wyposażoną w klatki systemowe,  z panelami 

przezroczystymi oraz panelami ruchomymi, przewidywana powierzchnia terenu ok. 

30m2, 

- składzik narzędziowy dla obsługi woliery (miejsce na taczkę, wiadra, narzędzia – 

łopaty, grabie, szczotki, itp.) 

 

3. Budowa punktu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego dla zwierząt. 
Budowa budynku o powierzchni ok. 30m2 z przeznaczeniem na punkt rehabilitacyjny  

i myjnię dla psów. 

Obiekt całoroczny wyposażony w odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające  

mycie i pielęgnację psów, posiadający dostęp do bieżącej wody i odpowiednią 

kanalizację. 

Obiekt musi spełniać wymagania sanitarne i weterynaryjne dla tego typu obiektów. 

Obiekt powinien posiadać wydzielone części tzw. boksy, gdzie mogą przebywać 

zwierzęta po myciu, pielęgnacji np. do momentu wyschnięcia, wyczesania, itp. 
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5 Położenie inwestycji 
 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt „PROMYK” położone jest w Gdańsku - 

Kokoszkach przy ul. Przyrodników 14. Przewidywana rozbudowa planowana jest  

w granicach działki, na której znajduje się schronisko. Propozycje umiejscowienia 

opisywanych w tym opracowaniu obiektów pokazują kolejne rysunki. Propozycje te powstały 

po wcześniejszych konsultacjach z kierownictwem schroniska i nie ma przeciwwskazań 

formalnych i technicznych do rozbudowy w tych miejscach. 

Aktualnie na terenie schroniska znajduje się zadaszony boks - woliera, który służy za 

schronienie dla kotów. Jego położenie przedstawiono na rysunku - Rys. 1. Zakłada się, że od 

strony południowej woliery powstanie teren typu „plaża” o powierzchni ok. 24m2,  a strona 

północna zostanie rozbudowana o nową wydzieloną część (m.in. dla kotów z problemami 

adaptacyjnymi) o powierzchni ok. 30m2. 

 

Rys. 1. Widok terenu schroniska z zaznaczonym położeniem istniejącej woliery i 
projektowanej rozbudowy (na podstawie map udostępnionych na portalu 

www.geoportal.gov.pl) 

 

Woliera 

Rozbudowa 
woliery 

Teren „plaża” 
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Rys. 2. Widok woliery dla kotów – strona z wejściem 

 

Rys. 3. Widok woliery dla kotów – strona północna 
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Na rysunku Rys. 4 przedstawiono propozycję położenia budynku centrum 
socjalizacyjnego (CS) wraz z przylegającym do niego placem spacerowym i wolierą. 
Naprzeciw budynku planowane jest postawienie trzech wiat opisywanych wcześniej. Obecnie 
na tym terenie znajdują się boksy dla zwierząt i niewielki plac z przeszkodami dla psów. 

 

 

Rys. 4. Widok terenu schroniska z zaznaczonymi obszarami przewidzianymi na nowe 
obiekty - budynek CS oraz punktu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego.  

(Na podstawie map udostępnionych na portalu www.geoportal.gov.pl) 
 
 

 

Budynek CS 

Plac spacerowy 

Myjnia dla psów 

Mała woliera Wiaty 
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Rys. 5. Widok terenu przewidywanego pod budynek CS 

 

 

Rys. 6.  Widok terenu przewidywanego pod budynek CS 
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6 Przykładowe rozwiązania dla obiektów w ramach projektu 
 

Propozycja rozmieszczenia pomieszczeń w budynku została przedstawiona na kolejnych 

rysunkach. 

 
Rys. 7. Przykładowy rzut budynku – rozmieszczenie pomieszczeń 

 
Rys.8. Przykładowy widok wnętrza budynku – rozmieszczenie pomieszczeń 

POKÓJ SOCJALIZACYJNY 
DLA PSÓW 

POKÓJ SOCJALIZACYJNY 
DLA KOTÓW 

POMIESZCZENIE 
TECHNICZNE 

TOALETA 
9 m2 

25 m2 

6 m2 

17 m2 

HALL 
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Rys.9. Propozycja wykonania bryły budynku 

 

 
Rys.10. Propozycja wykonania bryły budynku 
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Rys.11. Propozycja wykonania bryły budynku 

 

 
Rys. 12. Propozycja wykonania drewnianej wiaty. 
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Przykładowy rzut rozbudowanej woliery przedstawiono na rysunku Rys. 13., a widok 

zewnętrzny na kolejnych rysunkach. 

 

 
Rys 13. Rzut woliery dla kotów – propozycja rozbudowy. 

A – obszar „plaża”, B – dobudowana część woliery 

 

  

 
Rys.14. Propozycja wykonania woliery 
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Rys.15. Propozycja wykonania woliery 

 

 

 

 
Rys.16. Propozycja wykonania woliery 
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Rys.17. Propozycja wykonania woliery 

 

 

 
Rys.18. Propozycja wykonania woliery 
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Propozycję zagospodarowania punktu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego przedstawiono na 
rysunku Rys. 19. W budynku przewidziano część przeznaczoną na specjalistyczne wanny,  
a także wydzielone boksy dla zwierząt. 

 
Rys.19. Przykładowy widok wnętrza budynku – punkt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny 

 

Przykładowe wyposażenie punktu pielęgnacyjno – rehabilitacyjnego przedstawiono na 

kolejnych rysunkach. Są to elementy specjalistyczne – wanny przeznaczone dla zwierząt. 

 

 
Wanna rehabilitacyjna ALVO Animal® Wanna ze schodkami Phoenix® 
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Wanna z podnośnikiem elektrycznym 

 Groom Star® 
Wanna dla małych zwierząt Booster Bath® 

 

 

7 Szacunkowy koszt inwestycji 
 

Szacunkowy koszt inwestycji na podstawie założeń przedstawionych w niniejszym 

opracowaniu przedstawiono w tabeli – Tab. 1. . Przewidywany budżet potrzebny na realizację 

przedsięwzięcia to 475.000,00 złotych (kwota brutto). Podział na poszczególna zadania 

przedstawia się następująco: 

260.000,00 zł budynek centrum socjalizacyjnego, 

75.000,00 zł modernizacja i rozbudowa woliery, 

140.000,00 zł punkt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny. 

 

1. Centrum socjalizacyjne. 
Uwzględniono koszt postawienia budynku centrum socjalizacyjnego wraz z instalacjami 

wewnętrznymi i wykończeniem wnętrza, a także koszt uzgodnień i formalności oraz 

przygotowania dokumentacji technicznej. Kosztorys obejmuje również wolierę przy budynku 

jak również zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem drewnianych wiat. 
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Tab. 1. Szacunkowe koszty inwestycji. 

Lp. Zakres prac Jednostka Ilość 
Cena 
netto 
[PLN] 

Wartość 
netto 
[PLN] 

Wartość 
brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

  Budynek centrum  socjalizacyjnego               261 584,10 zł  
1 Uzgodnienia formalno-prawne kpl 1 1 000,00 1 000,00 1 230,00 
2 Projekt wykonawczy kpl 1 4 000,00 4 000,00 4 920,00 

3 
Budynek socjalizacyjno-
edukacyjny z wykończeniem 
zewnętrznym i wewnętrznym 

m2 63 2 000,00 126 000,00 154 980,00 

4 Woliera m2 30 1 000,00 30 000,00 36 900,00 

5 
Instalacja elektryczna i 
ogrzewania kpl 1 5 000,00 5 000,00 6 150,00 

6 Instalacja wodno-kanalizacyjna kpl 1 2 000,00 2 000,00 2 460,00 
7 Sieć kanalizacji deszczowej kpl 1 3 000,00 3 000,00 3 690,00 
8 Sieć kanalizacji sanitarnej kpl 1 4 000,00 4 000,00 4 920,00 

9 Zbiornik bezodpływowy  
(jeśli wymagany) 

kpl 1 8 000,00 8 000,00 9 840,00 

10 Przyłącze wodociągowe kpl 1 6 000,00 6 000,00 7 380,00 
11 Ogrodzenie z furtką m 75 80,00 6 000,00 7 380,00 

12 Zazielenienie terenu m2 90 3,00 270,00 332,10 

13 
Wyposażenie obiektu ( sprzęty 
dla kotów, klatki, szafy, regały, 
meble inne) 

kpl 1 9 000,00 9 000,00 11 070,00 

14 Wiata drewniana Szt. 3 2 800,00 8 400,00 10 332,00 

 

 

2. Modernizacja woliery dla kotów. 
Uwzględniono koszt projektu, materiałów wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych. 

 

Tab. 2. Szacunkowe koszty inwestycji – modernizacja wolier 

Lp. Zakres prac Jednostka Ilość 
Cena 
netto 
[PLN] 

Wartość 
netto 
[PLN] 

Wartość 
brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

  Modernizacja wolier                   74 599,50 zł  
1 Uzgodnienia formalno-prawne kpl 1 800,00 800,00 984,00 
2 Projekt wykonawczy kpl 1 2 000,00 2 000,00 2 460,00 
3 Konstrukcja kg 2500 6,50 16 250,00 19 987,50 

4 Panele siatkowe m2 38 100,00 3 800,00 4 674,00 

5 Panele przezroczyste - przesuwne m2 40 250,00 10 000,00 12 300,00 

6 Panele przezroczyste - stałe m2 20 200,00 4 000,00 4 920,00 
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Lp. Zakres prac Jednostka Ilość 
Cena 
netto 
[PLN] 

Wartość 
netto 
[PLN] 

Wartość 
brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Panele drewniane m2 40 100,00 4 000,00 4 920,00 

8 Podłoże betonowe m2 10 50,00 500,00 615,00 

9 Chodnik wewnętrzny z płyt m2 10 50,00 500,00 615,00 

10 Świetlik  m2 12 300,00 3 600,00 4 428,00 

11 Dach m2 40 150,00 6 000,00 7 380,00 
12 Kanalizacja deszczowa kpl 1 2 000,00 2 000,00 2 460,00 

13 Zazielenienie wewnętrzne - wybieg 
dla kotów m2 30 20,00 600,00 738,00 

14 Wyposażenie - drapaki szt. 3 1 000,00 3 000,00 3 690,00 
15 Wyposażenie - legowiska, ławki,... kpl 10 60,00 600,00 738,00 
16 Wyposażenie - klatki kpl. 1 3 000,00 3 000,00 3 690,00 

 

3. Punkt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny. 
Uwzględniono koszt postawienia budynku centrum wraz z instalacjami i wykończeniem 

wnętrza, a także koszt uzgodnień i formalności oraz przygotowania dokumentacji technicznej. 

Kosztorys zawiera również wycenę wyposażenia specjalistycznego na podstawie 

otrzymanych ofert i aktualnych cen u dostawców. 

 

Tab. 3. Szacunkowe koszty inwestycji – punkt pielęgnacyjny. 

Lp. Zakres prac Jednostka Ilość 
Cena 
netto 
[PLN] 

Wartość 
netto 
[PLN] 

Wartość 
brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

  Punkt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny               139 483,23 zł  
1 Uzgodnienia formalno-prawne kpl 1 800,00 800,00 984,00 
2 Projekt wykonawczy kpl 1 1 000,00 1 000,00 1 230,00 

3 Budynek myjni z wykończeniem 
zewnętrznym i wewnętrznym (6 x 4,5m) m2 27 1 800,00 48 600,00 59 778,00 

4 Instalacja elektryczna i ogrzewania kpl 1 2 000,00 2 000,00 2 460,00 
5 Instalacja wodno-kanalizacyjna kpl 1 3 000,00 3 000,00 3 690,00 
6 Sieć kanalizacji deszczowej kpl 1 2 000,00 2 000,00 2 460,00 
7 Sieć kanalizacji sanitarnej kpl 1 2 000,00 2 000,00 2 460,00 

8 Zbiornik bezodpływowy 
 (jeśli wymagany) 

kpl 1 5 000,00 5 000,00 6 150,00 

9 Przyłącze wodociągowe kpl 1 3 000,00 3 000,00 3 690,00 
10 Wyposażenie - sprzęt do mycia kpl 1 5 501,00 5 501,00 6 766,23 
11 Wyposażenie - wanna rehabilitacyjna kpl 1 35 500,00 35 500,00 43 665,00 

12 Wyposażenie - zabudowa wnętrza, 
meble kpl 1 5 000,00 5 000,00 6 150,00 
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8 Koszty utrzymania 
 

Przewidywane koszty utrzymania zostały oszacowane na podstawie konsultacji  

z pracownikami schroniska i przedstawiono je w kolejnych tabelach. 

Dla budynku koszty utrzymania przewiduje się na poziomie  806,00 zł. 

Dla  punktu pielęgnacyjnego szacunkowy koszt to ok. 1050,00 zł i uzależniony jest od 

natężenia użytkowania, czyli przede wszystkim od zużycia mediów. 

Użytkowanie woliery po rozbudowie nie powinno generować kosztów większych niż przed 

rozbudową. 

 

Tab. 4. Szacunkowe koszty utrzymania budynku centrum socjalizacyjnego. 

Lp. Koszty Jednostka Ilość 
Cena 
netto 
[PLN] 

Wartość 
netto 
[PLN] 

VAT 
Wartość 
brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Miesięczne koszty utrzymania                        806,55 zł  
1 Energia elektryczna kWh / mc 250 0,50  125,00  23,00% 153,75 

2 Woda/uzdatnianie m3/ mc 10  10,00  100,00  23,00% 123,00 

3 Wywóz nieczystości m3/ mc 12 20,00  240,00  8,00% 259,20 
4 Sprzątanie rbg / mc 15 10,00  150,00  23,00% 184,50 

5 Remonty bieżące zlec.rok 
/mc 1 70,00  70,00  23,00% 86,10 

 

 

Tab. 5. Szacunkowe koszty utrzymania punktu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego. 

Lp. Koszty Jednostka Ilość 
Cena 
netto 
[PLN] 

Wartość 
netto 
[PLN] 

VAT 
Wartość 
brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Miesięczne koszty utrzymania                      1 046,70  zł  
1 Energia elektryczna kWh / mc  200 0,50  100,00 23,00% 123,00 

2 Woda/uzdatnianie m3/ mc 25   10,0 250,00  23,00% 307,50 

3 Wywóz nieczystości m3/ mc 16  20,00  320,00 8,00% 345,60 
4 Sprzątanie rbg / mc 15  10,00 150,00  23,00% 184,50 

5 Remonty bieżące zlec.rok 
/mc 1 70,00 70,00 23,00% 86,10 

 

  



Projekt „NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM” 

23 
 

9 Podsumowanie 
 

Nowy dom tuż za rogiem. Modernizacja i rozbudowa schroniska „Promyk” w Gdańsku. 
Jako podsumowanie przedstawionych w powyższym opracowaniu założeń niech posłuży 

poniższy apel wolontariuszy. 

„Daj schronisku i wolontariuszom narzędzia do odpowiedniej opieki nad psami i kotami oraz 

przygotowania zwierząt do znalezienia nowych, odpowiedzialnych i kochających domów. 

Zbudujemy centrum adopcyjne z ogródkiem festynowym i wybiegami, gdzie wolontariusze 

będą mogli oswajać psy i koty z trudną przeszłością i małym zaufaniem do człowieka, a 

potencjalne rodziny adopcyjne będą mogły lepiej poznać wybranego przez siebie zwierzaka. 

Zmodernizujemy i rozbudujemy schroniskową kociarnię. Koty znoszą pobyt w schronisku 

gorzej niż psy, dlatego chcemy zapewnić im warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych: 

skrytki, wybiegi, trawa – to, co tygryski lubią najbardziej. Zbudujemy i wyposażymy w 

profesjonalny sprzęt myjnię dla zwierząt – promykowy salon piękności pozwoli zobaczyć 

prawdziwe psie i kocie „ja” , a punkt rehabilitacyjny pozwoli zwierzakom po wypadkach wrócić 

do formy i cieszyć się życiem. 

Jako wolontariusze przygotowaliśmy ten projekt wspólnie z pracownikami schroniska. Obok 

promocji adopcji chcemy, by schronisko było też miejscem przyjaznego spotkania gdańszczan 

z „bezdomniakami”.” 
 


