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Dlaczego budujemy DOM dla Zwierząt

Każdemu należy się szczęście. 
Życie w otoczeniu rodziny, pełne 

miłości i ciepła. Gdzie nie trzeba się 
martwić co przyniesie następny dzień. 

Chcemy dać naszym zwierzętom 
to co najlepsze, choć w malutkim 

stopniu zrekompensować 
dotychczasowe traumy.



Urokliwe miejsce umożliwiające stworzeniu bezpiecznego domu dla psów, koni i innych 
zwierząt, dla których Fundacja Zwierzęca Polana stała się ostatnią szansą na życie

6 ha ziemi

Azyl na uboczu, teren łąkowo - leśny

Trzy budynki o dużym potencjale

Korzystna umowa dzierżawy i prawo pierwokupu – maksymalnie wykorzystanie aktualnych 
możliwości prawnych przy zakupieniu ziemi rolnej

Lisia Góra, azyl marzeń



Lisia Góra, azyl marzeń

W Lisiej Górze czeka na nasze 
zwierzęta ciepły, drewniany domek.

Budynek gospodarczy, który po
remoncie zamieni się w pokoje dla
psów. Stodoła, która po wymianie 

dachu będzie mogła stać się domem 
dla koni. Wielkie pastwiska, 

otoczone lasem, staw, pagórki.



Lisia Góra, azyl marzeń

Przewiezienie zwierząt do azylu
nastąpi po przystosowaniu terenu.

Konieczne jest ogrodzenie siedliska,
postawienie płotów na pastwiskach,

wymiana dwóch dachów,
doprowadzenie ogrzewania do psich 

pokoi i wzmocnienie stodoły, aby 
nasze końskie „kruszynki” 

były bezpieczne.



Kto zamieszka w azylu

➢ Psy wyciągane z melin, zagłodzone, 
bite, bezdomne, porzucone.          
Dla wielu z nich udaje się znaleźć 
cudowne domy, takie już na zawsze. 
Ale zostają też oni - bardzo 
schorowani, starzy, często już na 
krawędzi życia lub po prostu o zbyt 
silnym charakterze. Czasem, 
niestety, też i te "za brzydkie". 
Chcemy im dać to co najlepsze, 
nawet zrekompensować 
dotychczasowe traumy. Psy 
"nieadopcyjne" też zasługują na 
dom. Może nawet bardziej niż inny.

➢ Pod opieką Polany przebywa 
prawie 80 psów. 



Kto zamieszka w azylu

➢ Kiedy koń przestaje być przydatny, 
przestaje pracować lub już się nie 
podoba czeka go ostatnia droga pod 
rzeźnicki nóż. Inne rodzą się tylko po 
to, żeby umrzeć w imię czyichś 
upodobań kulinarnych. A my 
chcemy od koni jednego – by były 
szczęśliwe. Lisia Góra będzie dla 
nich domem, w którym będą 
szczęśliwe, bezpieczne i kochane.   
Do końca ich dni. I dużo dłużej. Na 
zawsze.

➢ Pod opieką Polany przebywa ponad 
20 koni i osiołek.



Zbuduj z nami DOM dla Zwierząt

Nasi przyjaciele mniejsi 
zasługują na spokojną przystań. 

Azyl, w którym stare, chore, 
nieadopcyjne psy poczują miłość 
i poznają prawdziwy dom, choć 

na ostatnie chwile, a spracowane, 
maltretowane i „zapomniane” 

konie będą po prostu 
szczęśliwymi konikami.



Możesz pomóc na wiele sposobów, potrzebujemy:

Materiałów budowalnych

Narzędzi

Wolontariuszy indywidualnych

Wolontariatu pracowniczego

Środków finansowych



Korzyści dla partnerów

Budowanie wizerunku marki zaangażowanej społecznie

Zwiększenie rozpoznawalności

Pozytywny przekaz w mediach społecznościowych i konwencjonalnych 

Wzrost zaufania społecznego

Zwiększenie zasięgów i interakcji na fanpage marki

Wolontariat pracowniczy = budowanie silnego i zgranego zespołu

Satysfakcja z wspierania inicjatyw społecznych, z czynienia dobra



Ambasadorzy akcji

Piotr Stramowski - aktor, 
zaangażowany w ochronę zwierząt. 
Związany z Fundacją od 2016 roku.

Wraz z aktorami i sportowcami 
wystąpił w spotach kampanii 
Fundacji Zwierzęca Polana –

Dopasowani Kompani. 



Fundacja
Zwierzęca Polana



Blisko 5 lata działalności na terenie Polski, od 2014 roku Organizacja Pożytku Publicznego 

Blisko 1000 wyadoptowanych zwierząt, akcje sterylizacji i liczne interwencje

Doradcy w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt

Eksperci w wielu audycjach telewizyjnych i radiowych

Organizacja zbudowała aktywny profil na faceboooku – 52 tys. fanów, ponad milionowe zasięgi postów. 
Bardzo wysoki wskaźnik interakcji, stawiający fundację w pierwszej 10 najlepszych Fanpage NGO

Fundacja Zwierzęca Polana



Komu i jak pomagamy na co dzień?

➢ Psy chore, bezdomne, zaniedbane 
mają zapewnioną opiekę 
weterynaryjną i behawioralną, 
są socjalizowane.

➢ Zwierzęta bezdomne, 
po wypadkach, ale też 
interwencyjnie odbierane 
właścicielom znęcającym 
się nad nimi, bądź 
nie mogącym zapewnić im 
odpowiednich warunków.



Komu i jak pomagamy na co dzień?

➢ Wszystkie nasze ocalone klacze, 
ogiery, wałachy i źrebaki zasługują 
na duże łąki pełne trawy (zimą 
siana), słońce, cień, pyszną wodę      
i pieszczoty, jeśli tylko tego sobie 
życzą. O takie szczęśliwe życie dla 
nich walczymy.

➢ Konie trafiają do Fundacji                   
z interwencji, targów zwierząt, 
skupów rzeźnych. Wszystkie 
ocaliliśmy przed okrutną śmiercią.



INTERWENCJE / LECZENIE / REHABILITACJA

Nie ma dla nas 
„przypadków beznadziejnych”

Jest za to walka, aby te oczy 
na nowo się cieszyły, 

a ogony merdały
(zdjęcia prezentują stan psów 
z czasu interwencji i obecny)
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Kampanie Fundacji

„Dopasowani Kompani”
Kampania społeczna propagująca 

mądre adopcje psów.
Ponad 700 publikacji medialnych, 

ogólnopolski zasięg.



Zapraszam do wsparcia projektu!

Aleksandra Grynczewska
Fundatorka i Prezes Fundacji Zwierzęca Polana

+48 504 000 424
aleksandra@zwierzecapolana.org

www.fundacjazwierzecapolana.org


