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Sprawozdanie z realizacji zadania 
 

Projekt stanowił zachętę do podjęcia działań służących ochronie dzikich zwierząt, 

a także podjęcia współpracy z Ośrodkiem w razie przypadków wymagających 

natychmiastowej interwencji specjalistów.  

·         Efekty rzeczowe –  W ramach projektu wydrukowano 10 000 szt. broszury „ABC 

pomocy dzikim zwierzętom” i 120 plakatów promujących projekt i cyfrową wersję broszury. 

Materiały edukacyjne udostępniono w 105 podmiotach weterynaryjnych w województwie 

pomorskim. Nakręcono dwa filmy edukacyjne na YouTube pod tytułem: 

1. Kormoran, czarny ptak na plaży. Jak mu pomóc? 

2. Opieka nad zającem szarakiem. 

W ramach projektu na stronie ostoja.gda.pl w zakładce aktualności umieszczono 14 

wpisów, do których promowane linki wraz z informacyjnymi postami umieszczono na profilu 

Facebook. Tematy umieszczonych wpisów i postów: 

1. Spotkanie z kormoranem. Kiedy reagować? 

2. Interweniuj, gdy znajdziesz pisklę jerzyka. 

3. Bociany białe, Zimowanie w Ostoi. 

4. Interweniuj mądrze! Tylko wtedy, gdy dzikie zwierzę tego potrzebuje. 

5.  Dokarmianie ptaków. 

6. Nie zabieraj młodych mew. 

7. Nie zabieraj młodych zajęcy i saren. 

8. Kiedy i jak pomagać jeżom? 

9. Nietoperz w domu i co dalej? 

10. Jak pomóc ptakom, które przeżyły kolizję z szybą? 

11. Gołębie miejskie. Co z tymi sąsiadami? 

12. Nie zabieraj podlotów! 



13. Postępowanie ze znalezionymi zaolejonymi ptakami. 

14. Broszura „ABC postępowania z dzikimi zwierzętami” oraz plakat z QR kodem do 

pobierania broszury. 

W ramach projektu odbyło się pięć webinariów o następujących tematach: 

1. Trucie zwierząt- nieocenione zagrożenie? 

2. Webinar na temat prawnych aspektów pomocy dzikim zwierzętom. 

3. Webinar na temat specyfiki pracy lekarza weterynarii. 

4. Dwa czarne ptaki – fakty i mity. 

5. Praca ornitologa w Pomorskim Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja. 

W ramach projektu wysłano 100 pakietów edukacyjnych do podmiotów 

weterynaryjnych zawierających w sumie 8 000 szt. broszur i 100 szt. plakatów. Dodatkowo 

dostarczono do 5 podmiotów weterynaryjnych w Trójmieście 20 plakatów i 2000 broszur. 

Przeniesiono broszurę „ABC pomocy dzikim zwierzętom” na stronę www.ostoja.gda.pl oraz 

nasz profil na Facebook'u poprzez 14 wpisów z opracowaniem graficznym, które dotarły do 

254 036 odbiorców . Przeprowadzono 5 wykładów w formie webinariów w których 

uczestniczyło 386 osób, a informacja o wydarzeniach dotarła do 95 233 osób . Nakręcone filmy 

edukacyjne dotarły do ponad 4000 odbiorców.  

Projekt dotarł w sumie do 363 259 odbiorców. 

Poprzez promowanie dobrych praktyk i wskazywanie szkodliwych działań pokazano, 

jak jednostki mogą zmniejszyć swoją antropopresję i pozytywnie wpływać na bioróżnorodność 

w swoim otoczeniu. 

 


