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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

Jak znaleźć psu lub kotu 
dom? 
 

Otrzymujemy mnóstwo próśb o przyjęcie pod opiekę Fundacji lub/i pomoc w znalezieniu domu dla 

potrzebujących zwierząt. Niestety, choć bardzo byśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim 

potrzebującym zwierzakom z całej Polski… 

Z tego właśnie powodu powstał niniejszy poradnik – chcemy podzielić się naszym doświadczeniem w 

ogłaszaniu, promowaniu i znajdowaniu domów dla potrzebujących zwierząt. Liczymy, że z jego pomocą 

nowe domy znajdą te zwierzaki, którym nie zawsze możemy pomóc bezpośrednio. 
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ OGŁOSZENIE? 
 

Pierwszym i najważniejszym aspektem, nad którym powinniśmy popracować chcąc skutecznie znaleźć nowy 

dom dla zwierzęcia, jest odpowiednie przygotowanie ogłoszenia adopcyjnego. 

Ogłoszenie adopcyjne powinno zawierać następujące informacje: 

• podstawowe informacje – wiek, płeć, rasa, wielkość, 

• usposobienie – w stosunku do ludzi (w tym dzieci) oraz innych zwierząt (psów, kotów), 

• stan zdrowia, szczepienia, czy posiada książeczkę zdrowia?, 

• krótka charakterystyka – opis charakteru, zachowania (np. czy jest posłuszny, czy jest nauczony 

czystości, czy jest aktywny czy raczej spokojny, czy lubi się bawić), 

• miejsce przebywania zwierzęcia oraz dane kontaktowe (telefon, email), 

• warunki adopcji (np. obowiązuje umowa adopcyjna, nie wydamy psa na łańcuch itp.). 

oraz to co najważniejsze (z naszego wieloletniego doświadczenia) – bardzo dobrej jakości, liczne zdjęcia. 

Zdjęcia powinny być wyraźne i ostre. W zestawie zdjęć adopcyjnych warto uwzględnić: 

• zdjęcie psa „w całości” – aby można było ocenić jego wielkość, 

• zdjęcia z człowiekiem, 

• zbliżenie na mordkę (często osoby adoptujące zakochują się np. w oczach…). 

Kilka porad praktycznych: 

• zdjęcia najlepiej zrobić na dworze, przy świetle dziennym (dobrze wychodzą na trawie, na tle 

roślinności), 

• przyda Ci się pomoc drugiej osoby (jedna osoba trzyma psa, a druga robi zdjęcia), jeżeli nie 

masz możliwości skorzystania z pomocy drugiej osoby, możesz na czas sesji  zdjęciowej 

przywiązać psa do drzewa / słupka / ogrodzenia, 

• jeżeli pies za wszelką cenę się odwraca możesz pokazać mu smakołyk – najprawdopodobniej 

będzie wpatrzony w niego jak w obrazek (sprawdza się też plaster kiełbasy położony na 

wierzchu aparatu       ) 

Pamiętaj! Bez ładnych, wyraźnych zdjęć szansa na znalezienie domu adopcyjnego będzie wielokrotnie 

mniejsza. 
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 

PORTALE OGŁOSZENIOWE 
 

Poszukiwanie domu dla psa / kota warto rozpocząć od dodania ogłoszeń w Internecie. 

Poniżej przedstawiamy listę  najpopularniejszych portali ogłoszeniowych i serwisów w Polsce, na których 

warto umieszczać ogłoszenia o zwierzętach znalezionych / do adopcji. Są to portale, na których ogłoszenia są 

faktycznie przeglądane przez użytkowników i potrafią one generować zapytania.  

Na części portali można umieścić ogłoszenie bez zakładania konta, na innych trzeba się zarejestrować. Do 

rejestracji warto posłużyć się osobnym, stworzonym do tego celu, adresem email, aby uniknąć dużej ilości 

spamu w skrzynce. 

Portale ogłoszeniowe ogólnopolskie 
 

• olx.pl 

• gumtree.pl 

• gratka.pl 

• sprzedajemy.pl 

• lento.pl 

• oglaszamy24.pl 

• znajdzto.pl 

• bazos.pl 

• pokato.pl 

• tablica.com 
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 

Portale o zwierzętach 
 

• przygarnijzwierzaka.pl 

• psydoadopcji.com 

• doadopcji.pl 

• otopupil.pl 

• morusek.pl 

• adopcje.org 

• cafeanimal.pl 

• naszezwierzaki.info 

 

Fora miłośników zwierząt 
 

W Internecie istnieje także wiele forów dla miłośników zwierząt – na niektórych z nich znajdziesz działy, w 

których można dodawać ogłoszenia. 

 

• www.dogomania.com/forum 

• forum.psy-pies.com 

• www.krakvet.pl/forum 

• forum.miau.pl 
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 
Serwisy lokalne 
 

Ponadto warto umieścić ogłoszenia także w serwisach lokalnych – aby je wyszukać najlepiej wpisać w 

wyszukiwarkę Google następujące frazy: 

miejscowość + ogłoszenia 

gmina + ogłoszenia 

powiat + ogłoszenia 

(w miejsce pierwszego członu wstawiając oczywiście nazwy swojej miejscowości, powiatu, gminy).  

 

Przykładowe serwisy lokalne – Piaseczno 
 

• naszepiaseczno.pl/ogloszenia 

• www.wpiasecznie.pl 

• powiat-piaseczynski.info/ogloszenia 

• piaseczno.mazowieckie-ogloszenia.pl 

• itvpiaseczno.pl/ogloszenia 

 

• www.przegladpiaseczynski.pl/kalkulator (ogłoszenie płatne w drukowanej gazecie) 

• kurierpoludniowy.pl/ogloszenia.php (ogłoszenie płatne w drukowanej gazecie) 
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 

POCZTA PANTOFLOWA 
 

Bardzo dobrym sposobem na znalezienie domu dla zwierzaka jest poczta pantoflowa. Wiele naszych 

zwierzaków znalazło w ten sposób domy – szczególnie te, które zamieszkały w domach tymczasowych (o 

naszej sieci domów tymczasowych przeczytasz tutaj - przytulpsa.pl/domy-tymczasowe). Często zostawały 

adoptowane (jeżeli nie przez sam dom tymczasowy) przez sąsiadów, rodziców, przyjaciół, znajomych itp. 

Zatem poinformuj jak najwięcej osób ze swojego otoczenia, że poszukujesz domu dla psa lub kota. 

• przejrzyj kontakty w telefonie i zadzwoń / wyślij SMSy do jak największej liczby osób, 

• roześlij e-mail do wszystkich kontaktów w skrzynce email, 

• powiedz znajomym w pracy, 

• powieś plakat na tablicy ogłoszeniowej w bloku / na osiedlu, 

• wrzuć ulotki do skrzynek pocztowych sąsiadów. 

Pamiętaj! Jeżeli szukasz domu dla zwierzaka jako osoba prywatna ustawa o RODO Cię nie obowiązuje       
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 
GRUPY NA FACEBOOKU 

 

Facebook jest obecnie najpopularniejszym portalem społecznościowym na świecie (i w Polsce). Sami 

poprzez ten portal wyadoptowaliśmy mnóstwo zwierzaków.  

Warto znaleźć odpowiednie grupy i tam dodać ogłoszenia. 

Grupy na Facebooku, na które warto zwrócić uwagę: 

• Grupy adopcyjne ogólnopolskie 

• Grupy adopcyjne lokalne 

• Grupy lokalne wielotematyczne oraz ogłoszeniowe 

Jak znaleźć grupę na Facebooku? 
 

Do wyszukiwarki w lewym górnym rogu ekranu wpisz odpowiednie hasło – np. psy, koty, adopcje, 

ogłoszenia + nazwa miejscowości 

Następnie z listy w lewym menu wybierz zakładkę Grupy. 
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 

Z prawej strony ekranu znajduje się lista grup, do których można dołączyć. Jeżeli przy danej grupie znajduje 

się niebieska ikona ze strzałką oznacza to, że już jesteś członkiem danej grupy. 

Jeżeli przy grupie znajduje się szara ikona z ludzikami i plusem, możesz do niej dołączyć. Po kliknięciu w ikonę 

dołączania, w przypadku niektórych grup, należy odpowiedzieć na kilka pytań od administratora (między 

innymi czy zgadzasz się na akceptację regulaminu grupy). 

Informację o zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia otrzymasz w ramach zakładki Powiadomienia. 

Gdy już zapiszesz się do kilku / kilkunastu grup, a Twoje zgłoszenia zostaną zaakceptowane, możesz przystąpić 

do dodawania ogłoszeń. 

Każda grupa posiada swój własny Regulamin, który warto przeczytać, zanim przystąpisz do dodawania 

ogłoszenia na danej grupie. Często ogłoszenie należy oznaczyć odpowiednimi hasztagami, lub podać 

wymagane informacje (inaczej post może nie zostać zaakceptowany przez administratora danej grupy). 

Warto dołączyć do grup, które mają wielu członków – np. ponad 1000. Wtedy ogłoszenie trafi do większej 

grupy ludzi. 

Uwaga! Postaraj się rozłożyć w czasie dodawanie postów na różnych grupach. Jeżeli spróbujesz dodać dużo 

postów na raz na różnych grupach, Twoje konto może zostać zablokowane przez Facebooka (z powodu 

podejrzenia o spamowanie). Powyższa zasada dotyczy przede wszystkim kont z krótkim stażem. 

Aby uniknąć konieczności edytowania wielu postów w wielu różnych grupach, zamiast dodawać post 

oddzielnie w każdej grupie, możesz użyć opcji Udostępniania (o ile dana grupa akceptuje tę formę publikacji). 

Najpierw dodaj post „bazowy” np. w swoim profilu (koniecznie oznaczając jego ustawienia Prywatności jako 

Publiczne). Następnie, po jego publikacji, użyj opcji Udostępnij > Udostępnij w grupie i wybierz odpowiednie 

grupy (za pomocą wyszukiwarki). 

Informacja o tym, czy Twój post został zaakceptowany w danej grupie, pojawi się w zakładce Powiadomienia 

w Twoim profilu. 
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 

WYDARZENIE NA FACEBOOKU 
 

Kolejnym pomysłem na wypromowanie zwierzaka do adopcji jest założenie mu Wydarzenia. Wydarzenie 

zakładamy klikając w szare kółko z plusem przy swoim zdjęciu i imieniu w prawym, górnym rogu ekranu i 

wybierając z rozwijanego menu opcję Wydarzenie.  
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 

Następnie należy przejść przez kilka kroków: 

1. Wybrać „Wydarzenie online” 

2. Z lewej strony: 

• Wpisać nazwę wydarzenia 

• Wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia  - data rozpoczęcia powinna być możliwie 

jak najbardziej odległa - po minięciu tej daty Facebook archiwizuje wydarzenie).  

• Koniecznie! Określić Prywatność wydarzenia jako Publiczne. Dzięki temu do wydarzenia będą 

mogły dołączać osoby spoza naszych znajomych (np. znajomi znajomych). 

 

3. Wybrać lokalizację wydarzenia – Inne 

4. Wpisać opis (treść ogłoszenia wraz z danymi kontaktowymi) 

5. Wstawić zdjęcie główne 

Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy niebieski przycisk „Utwórz wydarzenie”.  

Facebook przeniesienie nas na stronę naszego nowo utworzonego wydarzenia. 
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 

 

Po publikacji wydarzenia możesz przejść do jego promowania. 

Co warto zrobić w pierwszej kolejności? Kliknąć w przycisk ze strzałką znajdujący się z prawej strony 

pod tytułem i… 
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 

1. Udostępnić wydarzenie w aktualnościach (na swojej tablicy). 

2. Wysłać wydarzenie w Messengerze do jak największej liczby osób (najlepiej z krótkim komentarzem, 

np. „Bardzo zależy mi na znalezieniu domu dla tego psa/kota. Czy mógłbyś pomóc mi w tym 

udostępniając wydarzenie na swojej tablicy oraz zapraszając swoich znajomych?”) 

 

3. Udostępnić wydarzenie na stronach (jeśli jesteś administratorem jakiejś strony, np. FanPage swojej 

firmy, szkoły, uczelni itp.) 

4. Udostępnić wydarzenie na grupach (jak znaleźć odpowiednie grupy – patrz poprzedni podrozdział) 

 

A także dodatkowo zaprosić do wydarzenie wszystkich znajomych – klikając przycisk „Zaproś” znajdujący się 

z prawej strony pod tytułem wydarzenia. 

Następnie warto dodawać do wydarzenia posty, np. z aktualnymi informacjami dotyczącymi zwierzaka czy 

nowymi zdjęciami. Budujemy w ten sposób społeczność wokół wydarzenia, a uczestnicy chętniej angażują 

się w jego promocję. 
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 

PLAKATY I ULOTKI 
 

Pomimo niewątpliwej siły i skuteczności internetowych form promowania zwierząt do adopcji warto 

skorzystać także z bardziej tradycyjnych metod – papierowych ogłoszeń, plakatów i ulotek.  

Ulotki można obecnie niedrogim kosztem zamówić w drukarni (na Allegro znajdziesz mnóstwo ofert 

wydruku ulotek w cenie kilkudziesięciu złotych za kilkaset sztuk) lub wydrukować na domowej drukarce. 

 
 
 
Na plakacie i w ulotce warto umieścić: 
 

• duży, przyciągający uwagę tytuł, 

• duże, wyraźne zdjęcie, 

• opis zawierający wszystkie niezbędne 
informacje (wiek, płeć, gatunek, wielkość, 
charakter i usposobienie, dlaczego szuka 
domu, miejscowość przebywania), 

• Dane kontaktowe (najlepiej co najmniej 
dwie alternatywne formy kontaktu – 
numer telefonu, email). 

 
Uwaga! Wieszając plakat na zewnątrz warto go 
wcześniej za laminować lub włożyć do koszulki, aby 
był bardziej odporny na warunki atmosferyczne. 
 
 

 
Ulotki można: 

• wrzucić do skrzynek sąsiadów, 

• położyć w części wspólnej w pracy (np. w holu, 
kuchni), 

• położyć w zaprzyjaźnionych, okolicznych 
punktach usługowych i sklepikach (np. fryzjer, 
mechanik, piekarnia) – z naszego 
doświadczenia wynika, że właściciele małych 
firm raczej przychylnie odnoszą się do tego 
typu inicjatyw. 

 

Plakaty można: 

• rozwiesić na tablicach ogłoszeniowych w 
miejscowości, na osiedlu, 

• powiesić w bloku na klatce schodowej, 

• powiesić na tablicy ogłoszeniowej w pracy, 
szkole, na uczelni, 

• rozdać rodzinie i znajomym z prośbą o 
rozwieszenie. 
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Pomóż nam pomagać… 

Nie można pomóc 

wszystkim, ale każdy 

może pomóc komuś… 

 

PROCEDURA ADOPCYJNA 
 

Gdy ogłosimy naszego zwierzaka na wszystkie możliwe sposoby, po pewnym czasie zaczną zgłaszać się 

chętni. W przypadku starszych kundelków będzie ich mało i możliwe, że na kontakt w sprawie adopcji będzie 

trzeba dłużej poczekać. Jeżeli szukasz domu dla szczeniaków bądź rasowego psa, możesz szykować się na  

prawdziwe oblężenie        

Spośród zgłaszających się chętnych, warto wybrać osobę odpowiedzialną, taką która ofiaruje zwierzakowi 

kochający dom do końca życia. 

Warto zadać osobie zainteresowanej kilka pytań, takich jak: 

✓ Czy fakt adopcji zwierzęcia akceptują i godzą się na nowego domownika wszyscy członkowie 

rodziny? 

✓ Czy w Państwa domu są osoby z alergią (na sierść lub ślinę zwierząt)? 

✓ Czy obecnie mieszkają z Państwem jakieś zwierzęta, jeśli tak to jakie? 

✓ Czy w Państwa rodzinie były wcześniej zwierzęta i jakie były ich losy? (prosimy krótko opisać ich 

historię). 

✓ Jakie są Państwa warunki mieszkaniowe (czy mieszkają Państwo w domu jednorodzinnym, 

kamienicy, bloku)? 

✓ Jeśli mieszkanie jest wynajmowane, czy posiadają Państwo zgodę właściciela na posiadanie 

zwierzęcia? (Ważne! Wiele zwrotów jest motywowanych tym, że właściciel JEDNAK się nie zgadza 

na zwierzę w jego lokalu...) 

✓ Co się będzie działo ze zwierzakem w czasie Państwa wyjazdów, wakacji, itp.? 

✓ Zwierzęta chorują - tak jak ludzie - i leczenie czasem jest kosztowne. Posiadanie zwierzęcia wiąże 

się także z koniecznością szczepień, odrobaczeni itp. Czy jesteście Państwo gotowi ponosić te 

wydatki? 

✓ Pies lub kot może żyć kilkanaście lat, czy w zawiązku z tym przewidziane jest dla niego miejsce w 

życiu rodziny na tak długo?  

✓ Jaki jest Państwa stosunek do kastracji/sterylizacji zwierząt? 

✓ Czy zgadzają się Państwo na wizytę adopcyjną / odwiedziny w Państwa domu oraz późniejszy 

kontakt w sprawie zwierzęcia? 
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Uwaga! W przypadku kota warto dodatkowo zadać następujące pytania: 

✓ Czy kot będzie niewychodzący czy wypuszczany? 

✓ Czy zamierzają Państwo zabezpieczyć okna i balkon w taki sposób, aby uchronić kota przed 

wypadnięciem? 

✓ Czy zdają sobie Państwo sprawę, że kot potrafi drapać i niszczyć przedmioty ? 

✓ Czy zdają sobie Państwo sprawę, że w początkowym okresie po adopcji kot może nie od razu zacząć 

korzystać z kuwety i może mu się zdarzyć załatwianie swoich potrzeb w różnych miejscach (np. do buta, 

na łóżko)? 

Po otrzymaniu odpowiedzi na wyżej wymienione pytania, możemy zorientować się, jakie podejście ma 

zainteresowana osoba do adopcji i posiadania zwierząt. 

Umowa adopcyjna 
 

Gdy już wybierzemy odpowiednią osobę chętną zaadoptować naszego zwierzaka, dobrą praktyką jest 

podpisanie z nią umowy adopcyjnej.  

Aby podpisać umowę, nie trzeba należeć do żadnej organizacji prozwierzęcej. Może to być umowa 

pomiędzy dwiema osobami prywatnymi. 

Umowa adopcyjna powinna zawierać następujące informacje: 

✓ Twoje dane osobowe, 

✓ Dane osoby adoptującej, 

✓ Dane kontaktowe, 

✓ Adres przebywania zwierzęcia, 

✓ Imię, rasę, płeć, znaki szczególne i numer chip zwierzęcia, 

Nowy opiekun powinien w ramach umowy zobowiązać się otoczyć właściwą opieką adoptowanego psa 

/ kota, zapewniając mu utrzymanie, warunki do zdrowego życia, bezpieczeństwo, włączając w to 

właściwe zabezpieczenie miejsca i terenu na którym przebywa, chroniąc przed ucieczką, 

przypadkowym wyjściem, pogryzieniem, kradzieżą itp., a w razie potrzeby zapewniając leczenie. A 

także, że nie pozbędzie się, nie sprzeda, nie porzuci, nie odda psa / kota osobom trzecim. 
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CHECKLISTA 
 

Powodzenie akcji poszukiwania domu dla bezdomnego zwierzęcia w dużej mierze zależy od tego, jak dużo 

zrobimy w tym kierunku. Jeżeli zrobimy ładne, wyraźne zdjęcia i dodamy ogłoszenia w wielu miejscach w 

Internecie, wydrukujemy i powiesimy plakaty, rozdamy ulotki, poinformujemy o zwierzaku znajomych i 

rodzinę, szanse na znalezienie domu adopcyjnego są całkiem duże (choć czasami na efekt trzeba trochę 

poczekać). 

Poniżej prezentujemy checklistę - narzędzie ułatwiające planowanie i realizację celu znalezienia nowego 

domu dla bezdomnego zwierzaka. 

 Wykonane atrakcyjne, wyraźne zdjęcia zwierzaka 

 Przygotowanie treści ogłoszenia zawierającej wszystkie niezbędne informacje 

 
Dodane ogłoszenia do ogólnopolskich portali ogłoszeniowych 

 
Dodane ogłoszenia do portali o zwierzętach 

 
Dodane ogłoszenia na forach internetowych 

 
Dodanie ogłoszenia w serwisach lokalnych 

 
Dodanie ogłoszenia na grupach na Facebooku 

 
Stworzenie wydarzenia na Facebooku 

 
Poinformowanie znajomych i rodziny o poszukiwaniu domu dla psa 

 
Wydrukowanie i rozwieszenie plakatów w okolicy 

 
Wydrukowanie i rozdanie / rozłożenie ulotek 

 


