


Pragniemy stworzyć schronisko 
połączone z hotelem dla zwierząt, by 

rozwiązać problemy społeczno-rozwiązać problemy społeczno-
środowiskowe.



W ramach pracy schroniska, oprócz opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzony ma być również 

hotel, w którym właściciel będzie mógł zostawić swojego 
pupila na czas nieobecności. Z chęcią nawiązany 

zostałby kontakt z instytucjami zajmującymi się osobami 
niepełnosprawnymi – umożliwiłoby to prowadzenie 
dogo- i felinoterapii. Każde ze zwierząt będzie też 
sterylizowane/kastrowane oraz chipowane. Obok sterylizowane/kastrowane oraz chipowane. Obok 

placówki znajdować się będą "mini elektrownia" oraz 
oczyszczalnia ścieków. Planowane jest wykorzystywanie 

innowacyjnych metod pozyskiwania energii, 
przyczyniające się do obniżenia kosztów funkcjonowania 

schroniska. Planujemy zaopatrzyć schronisko w 
wykwalifikowaną kadrę pracowników i samochód który 

ułatwiłby transport zwierząt.



CELE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

• Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkanców miasta Nowy Sącz i 
okolic 

• Zwiększenie świadomości ludzi na potrzeby środowiska, pomoc 
właścicielom psów i kotów 

• Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych (np. poprzez wolontariat i szkolenia)

• Współpraca z zakładem karnym, sądami, kuratelą sądową w ramach 
resocjalizacjiresocjalizacji

• Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami

• Zmniejszenie ilości wypadków drogowych z udziałem zwierząt, 
zapanowanie nad rozprzestrzenianiem się chorób odzwierzęcych 

Głównym celem jest zapewnienie miłości i dachu nad głową porzuconym 
zwierzętom.



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

• środki własne gmin Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz 

• środki pozyskane od wolontariuszy, sponsorów, lokalnych 
przedsiębiorców, stowarzyszeń fundacji, inwestorów oraz dotacji

• organizowanie kwest, festynów, koncertów charytatywnych• organizowanie kwest, festynów, koncertów charytatywnych



HARMONOGRAM
1. Zakup działki

2. Wykonanie planów budowy, pozyskanie zezwoleń, adaptacja, 
zatrudnienie kierownika budowy i pracowników 

3. Wybudowanie schroniska i przygotowanie do użytkowania

4. Odbiór techniczny 

5. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry i personelu

6. Otwarcie schroniska i jego wieloletnia działalność6. Otwarcie schroniska i jego wieloletnia działalność





Poprzez budowę schroniska chcemy by
okazywany zwierzętom szacunek oraz
zapewnienie im godnych warunków życia
zostały na stałe wpisane w zbiór zasadzostały na stałe wpisane w zbiór zasad
moralnych społeczeństwa. Dziękujemy za
każdy oddany głos w tej szlachetnej
sprawie!


