
 

 

 

 

 
 

Konferencja  

dla wolontariuszy i opiekunów 
  

 

„Wolontariat a pomoc braciom mniejszym,  

czyli jak pomagać zwierzętom” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 7 grudnia 2019 r.  

Katolickie Centrum Kultury „Dobre Miejsce” ul. Dewajtis 3, Warszawa 
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• Godz. 8.00 – 8.45 (prosimy o punktualne przybycie na posiłek) 

Śniadanie (dla osób zakwaterowanych) 

• 9.00 – 10.00 

Spotkanie z przedstawicielem Ekopatrolu Straży Miejskiej m.st. Warszawy – „Ochrona zwierząt na terenie m.st. 

Warszawy oraz innych miast” (sala św. Józefa) 

 

 

 6 grudnia 2019 r. 

• Godz. 12.00 – 13.00 

 

• Zakwaterowanie  

• Rejestracja uczestników konferencji (hol przy recepcji) 

 

• Godz. 13.00 – 14.00  

 

• Powitanie gości, przedstawienie programu konferencji - przedstawiciel z Fundacji „Świat na Tak” 

• Poczęstunek (w formie obiadowej) 

 

• Godz. 14.10 – 16.10 

"Czy ludzie są ważniejsi niż zwierzęta?" - debata oksfordzka – poprowadzi : Jan Stola - Youth Organisations 

for Drug Action (sala św. Józefa) 

Godz. 16.10 – 17.10 

Praca w grupach pod wspólnych hasłem „Jak pomagać w swoim środowisku sąsiedzkim?” (sala św. Józefa)  / 

Spotkanie z opiekunami klubów  (sala Św. Jadwigi) 

1. Gr. 1 – „Kot też człowiek?” 

2. Gr. 2 – „Staruszek sąsiad i jego pies/kot” 

3. Gr. 3 – „A co gdy zwierz w potrzebie?” 

Godzi. 17.10 – 18.00 

Mikołajkowa niespodzianka (sala Św. Jadwigi) 

• Godz. 18.10 – 19.00  

Kolacja 

• Godz. 19.00 – 21.00 

Mikołajkowy wieczorek integracyjny dla wolontariuszy poprowadzi: Rafał Folwarski (hol przed stołówką) 

7 grudnia 2019 r. 
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• 10.00 – 11.00 

Spotkanie z przedstawicielem Schroniska „NA PALUCH” (sala św. Józefa) 

Poruszane tematy:   

• jak prawidłowo opiekować się psem w domu 

• jak funkcjonuje schronisko 

• przyczyny bezdomności i jak jej zapobiegać 

• co zrobić w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia 

• co zrobić, gdy zgubi się zwierzę 

 

• Przerwa - 15 minut  

 

• Godz. 11.15 – 12.15  

Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt "CZE-NE-KA" – Dogoterapia i animaloterapia w 

Polsce (sala św. Józefa) 

• Godz. 13.10 - 14.00 przerwa obiadowa 

  

• Godz. 14.00 – 15.00  

Spotkanie z przedstawicielem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (sala św. Józefa) 

 

• Godz. 15.00 

  

Zakończenie konferencji. 
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Notki biograficzne 
 

 

 

 

Joanna Fabisiak 

Poseł na Sejm RP, Prezes Fundacji „Świat na Tak” 

Jest pomysłodawczynią i twórczynią ogólnopolskiego Samorządowego 

Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”, który powstał w 1993 r. na 

warszawskim Żoliborzu. Celem Konkursu było i jest promowanie pozytywnych 

prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia oraz 

upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień.  

Stworzyła Kluby „Ośmiu wspaniałych”, których obecnie jest ok. 300                     

w tym ponad 4000 wolontariuszy w całej Polsce. W 1998 r. założyła Fundację 

„Świat na Tak”, która ma na celu m.in. pomoc młodzieży w trudnej sytuacji 

życiowej oraz niedostosowanej społecznie, popieranie działań mających na celu rozwój i edukację młodych 

ludzi oraz promowanie przez nich pozytywnych postaw wśród innych.  

Joanna Fabisiak jest również pomysłodawczynią Konkursu „Być Polakiem”, który ma na celu uświadamianie 

i umacnianie tożsamości polskiej wśród Polonii na świecie poprzez m.in. poznawanie historii, kultywowanie 

języka oraz promocję kultury polskiej na świecie. 

Posłanka na Sejm III, V, VI, VII i VIII kadencji. 
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Jan Stola  

Prezes fundacji Youth Organisations for Drug Action 

Założyciel i prezes fundacji Youth Organisations for Drug Action zrzeszającej organizacje pozarządowe 

działające w obszarze narkotyków i narkomanii w 12 krajach Europy. Współzałożyciel i członek władz 

stowarzyszenia Studencka Inicjatywa Narkopolityki. W organizacjach pozarządowych zajmujących się 

problematyką narkotyków pracuje od 9 lat. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Przedstawiciel organizacji pozarządowych przy Komisji ds. Narkotyków i Rady Społeczno-Ekonomicznej 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. Członek European Civil Society Forum on Drugs - organu doradczego 

ds. narkotyków Komisji Europejskiej. Konsultant i superwizor wielu polskich i międzynarodowych kampanii 

społecznych skierowanych do młodych ludzi. 

  

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie 

"CHRONIMY NIECHCIANE ZWIERZĘTA, STWARZAMY IM DRUGĄ 

SZANSĘ, WIEMY ŻE CZUJĄ" 

02-147 Warszawa, ul. Paluch 2; tel: 22 868 06 34 w. 2; fax: 22 846 02 50 

www.napaluchu.waw.pl 

info@napaluchu.waw.pl 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie jest jednostką budżetową 

m.st. Warszawy. W obecnym stanie organizacyjnym Schronisko funkcjonuje 

od 2001. Jesteśmy jednym z wykonawców Warszawskiego Programu 

Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, przygotowywanym corocznie przez Biuro Ochrony Środowiska 

Urzędu m.st. Warszawy i akceptowanym przez Radę m.st. Warszawy. 

Schronisko to nie dom docelowy dla bezdomnych zwierząt. To jedynie przystanek na ich trudnej drodze życia. 

Przystanek pomiędzy jednym a drugim domem. W najtrudniejszym dla nas okresie (lata 2010-2011)  

w Schronisku przebywało na co dzień 2400 zwierząt. 

Obecnie w naszym Schronisku przebywa na co dzień ok. 700 psów i ok. 80 kotów. Miesięcznie do Schroniska 

trafia ok. 300 zwierząt, w tym: ok. 200 psów i ok. 100 kotów.  

Jesteśmy także jednostką, w której wiedzę pogłębiają praktykanci: z techników weterynaryjnych, Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Od 2014 roku stale współpracujemy z Kliniką Małych Zwierząt  SGGW. 

W schronisku wykonywana jest także praca społecznie użyteczna. 

 

mailto:info@napaluchu.waw.pl
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Rafał Folwarski 

Trener warsztatów 

Wodzirej, znany jako człowiek, którego imprezy pamięta się bardzo 

długo. Posiada duże doświadczenie w pracy z ludźmi, a także przy obsłudze 

dużych i masowych imprez. Poprzez jego warsztaty młodzi ludzie mają szanse 

poznać wzorce kulturowe i konkretne narzędzia do wykorzystania w pracy  

z grupą społeczną oraz zdobywają umiejętności w zakresie organizacji czasu 

wolnego w grupie rówieśniczej. Ponadto w ramach imprez przeprowadza 

zabawy motywacyjne i muzyczne, naukę choreografii tanecznych oraz 

konkursy survivalowe. Gra na klarnecie i gitarze, a kontakt z ludźmi daje mu 

dużo satysfakcji.  

 

Ekopatrol 

Działania podejmowane przez Ekopatrol cieszą się dużym uznaniem mieszkańców. 

Jednostka jest identyfikowana jako ta, która w pierwszej kolejności pomaga zwierzętom 

w mieście. 

Straż miejska wspiera samorząd terytorialny w realizacji obowiązku ochrony zwierząt 

na terenie miasta. W strukturze straży miejskiej funkcjonuje wyspecjalizowany Referat 

ds. Ekologicznych, który podejmuje działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt  

i przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych. 

Funkcjonariusze zatrudnieni w Referacie udzielają pomocy zwierzętom chorym, rannym oraz wolno żyjącym, 

które pozostają w granicach miasta. 
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce  

TOnZwP zostało założone 1 listopada 1864 roku - po upadku powstania styczniowego. Była to druga na 

świecie tego typu organizacja - po powstałym kilka lat wcześniej Brytyjskim - Królewskim Towarzystwie  

i pierwsze w Polsce stowarzyszenie społeczne działające w sposób ciągły i zorganizowany. Jednym  

z założycieli Towarzystwa był Adolf Dygasiński. 

Towarzystwo na początku działało przede wszystkim na terenie Warszawy, ale wkrótce powstały oddziały  

w innych miastach: w Płocku, Włocławku, Radomiu i Częstochowie. 

Lata wojny poważnie ograniczyły działalność naszej organizacji. We wrześniu 1939 roku pocisk uszkodził 

lokal, w którym swoją siedzibę miał Zarząd Główny TOZ. Uległy zniszczeniu dokumenty i wyposażenie. 

Pomimo tego działające w konspiracji Towarzystwo zdobyło nowy lokal, ale jego działalność ograniczyła się 

do ratowania bezdomnych psów i kotów oraz pomocy przeciążonym koniom. Pracę tę wykonywało 37 

inspektorów społecznych. Prowadzono również lecznicę.  

Opierając się na sprawdzonych metodach pracy obecnie TOZ wdraża organizację pracy opartą na 

współczesnych osiągnięciach marketingu i zarządzania. Przykładem nowego stylu działania może być szeroka 

współpraca ze Światowym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (WSPA) oraz Królewskim 

Towarzystwem Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA) - obydwie organizacje z Wielkiej 

Brytanii, które realizując swoją politykę zagraniczną -pomocy organizacjom z Europy Środkowo-Wschodniej 

- zorganizowały szereg kursów dla działaczy TOZ oraz innych z TOZ-em współpracujących. 

Największym osiągnięciem TOZ było doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o Ochronie Zwierząt w dniu 21 

sierpnia 1997 roku. Przez pierwsze lata funkcjonowania Ustawy uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu 

komisjach ministerialnych, tworzących przepisy wykonawcze do Ustawy, wydając ponad 100 opinii 

prawnych i kilka kontrprojektów rozporządzeń. 

Towarzystwo w swoich jednostkach terenowych realizuje cele statutowe, do których należy: działanie na 

rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, 

kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska. 

TOZ stara się promować swoje idee także w ramach współpracy ze sponsorami. Sztandarowym przykładem 

takiej współpracy jest wieloletnie uczestnictwo w organizowanych przez Pedigree i Whiskas w obchodach 

Światowego Tygodnia Zwierząt. W czasie uroczystości odbywają się w różnych miastach Polski rozmaite 

imprezy i festyny związane ze zwierzętami, które ściągają niezależnie od pogody rzesze miłośników  

i przyjaciół zwierząt - jest to świetna okazja do promowania odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. 
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Fundacja Przyjaźni 

Ludzi i Zwierząt "CZE-NE-KA"  

Fundacja została zarejestrowana w czerwcu 1998 roku. "CZE-NE-KA" 

(w języku Indian północnoamerykańskich: "wiecznie śmiejący się pies", 

"wesoły pies") to imię nieżyjącego już psa rasy Alaskan Malamute, 

jednego z pierwszych w Polsce przedstawicieli grupy psów 

zaprzęgowych. 

Dzięki roli w serialu pt. "Janka", Cze-Ne-Ka zyskała sobie duża 

popularność wśród dzieci nie tylko w Polsce, zaś pracując przy filmie "Widzę" (luty-marzec 1987 roku), 

poznała niewidome dzieci z Lasek, co było początkiem jej odwiedzin w Zakładzie dla Niewidomych. Było  

w niej coś co wyróżniało ją spośród psów innych ras - niezwykle przyjacielski i opiekuńczy stosunek do 

dzieci, cierpliwość, a także chęć uczenia się. 

      Gdy na zaproszenie niemieckiego Klubu IISS miałam okazję przyjrzeć się psom zaprzęgowym podczas 

wyścigów, powstał pomysł utworzenia Sportowego Klubu Psów Zaprzęgowych w Polsce. 

      Wkrótce (w 1991 roku), w Pomiechówku koło Warszawy, odbyły się pierwsze w Polsce zawody psów 

zaprzęgowych. Organizując kolejne wyścigi i przygotowując psy do udziału w nich, nie zaniedbywaliśmy 

układania ich do pracy, którą zapoczątkowała Cze-Ne-Ka, spotykając się z niewidomymi dziećmi z Lasek. 

Organizowaliśmy wspólnie spotkania z "zaprzęgiem Świętego Mikołaja" dla dzieci z Instytutu 

Głuchoniemych, czy ze szkoły dla dzieci niewidomych i niedowidzących. 

      Przez te wszystkie lata Cze-Ne-Ka chętnie bawiła się z dziećmi, uczciwie pracując w zaprzęgu aż do 

ostatniego swojego sezonu, przewodząc całemu mojemu stadku jako wspaniały psi nauczyciel nowych 

pokoleń psów w naszym Klubie. 

      Kiedy po 11 latach usnęła na zawsze, jej praca i poświęcenie miały już swoich naśladowców. 

Zapoczątkowana przez nią idea dogoterapii, połączona z pracą psów zaprzęgowych, zaowocowała 

powstaniem Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt imienia CZE-NE-KI. 
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 Dziękujemy za przybycie 

 i  

życzymy udanej 

konferencji. 
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Sponsorzy i partnerzy 

 

 

 

 

 

 

     


