


wyznaczenie celu projektu

lista potrzebnych rzeczy

podział obowiązków

kontakt ze schroniskiem



brak porozumienia w grupie

brak zaangażowania niektórych członków 
grupy

brak odpowiedniej organizacji  

W celu rozwiązania problemów i 
nieporozumień prowadziliśmy rozmowy z 

wychowawcą i pedagogiem.



• Mieliśmy wiele problemów z porozumieniem 
się, co było spowodowane brakiem 
zainteresowania projektem niektórych osób.



plusy 

 Zebraliśmy ok. 60 kg karmy, 
koce, kołdry

 Znaleźliśmy osoby skłonne 
do pomocy 
(zaprojektowanie naklejek)

minusy

 opóźnienie wydruku 
naklejek (spowodowane 
wyborami)

 Na początku zbiórki nie było 
odezwu ze strony uczniów

 Konieczność przedłużenia 
zbiórki o kilka dni 



12-21 grudnia – w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej 
przeprowadziliśmy zbiórkę karmy i akcesoriów 
dla zwierząt z Fundacji „Pod Psią Gwiazdą”

Łącznie zebraliśmy ok. 60 kg 
karmy, koce i kołdry.





Każdy kto zaangażował się w zbiórkę otrzymał naklejkę z logo naszej akcji, które 
zaprojektował nasz kolega – Harry z klasy o profilu informatycznym.



Najbardziej zaangażowana w akcję była klasa II b LO, która otrzymała paczkę 
słodkości.



Poznaliśmy historie zwierząt przebywających w fundacji. Zobaczyliśmy w 
jakich warunkach żyją i nie spodziewaliśmy się, że są aż tak dobre. 

Dowiedzieliśmy się też, iż rozpoczęła się budowa schroniska w Kłodzku, 
które będzie jednym z oddziałów fundacji.



Axel. 
Trafił do fundacji po 

śmierci swojego 
właściciela.



Maniek.
Jest w trakcie 

terapii 
odchudzającej.



Bodzio. 
Wracał wielokrotnie do fundacji z powodu łamania zasad 

adopcji.



A tak się bawimy ;)



Daisy i jej mama Luna



Jednak na tym nasza współpraca z fundają nie 
zakończy się. Dostaliśmy propozycję zostania 
wolotariuszami w wakacje. Będziemy również 

reklamować fundację w naszym mieście 
roznosząc zapałki z jej logiem i informacjami o 

niej. 



Fundacja "Pod Psią Gwiazdą" została 
utworzona we wrześniu 2010r. Fundatorką, a 
zarazem Prezesem Zarządu została Katarzyna 
Beata Sowa, osoba posiadająca duże 
doświadczenie w sprawach ochrony zwierząt, 
wieloletnia wolontariuszka organizacji 
ekologicznych w kraju i za granicą.

www.psia-gwiazda.pl
Ul. Sienkiewicza 12
57-320 Polanica-Zdrój

http://www.psia-gwiazda.pl/


zapisywaliśmy refleksje dotyczące projektu 
przy poczęstunku



„Sam pomysł projektu był dobry, gorzej z 
wykonaniem”

„Chętnie wzięłabym jeszcze udział w takim 
projekcie, ale z osobam, z którymi lepiej by się 
współpracowało.”

„Cieszę się, że to już koniec.”

„Najważniejsze, że cel został osiągnięty.”

„Oby mniej takich projektów.”



Nauczyliśmy się prosić o pomoc, gdy jej 
potrzebujemy.

Staliśmy się bardziej otwarci na kontakty z 
ludźmi.

Staliśmy się bardziej wrażliwi na krzywdę 
wyrządzaną zwierzętom, chcemy zachęcać 
ludzi do adopcji zwierząt m.in. poprzez 
wykonanie plakatu ze zdjęciami 
podopiecznych fundacji.





Aleksandra Ferenc
Julia Michalec 
Hubert Capaja
Cezary Worosz


