
                                 
 

ZASADY WIRTUALNEJ ADOPCJI 

PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA „ZAKĄTEK WETERANÓW” 

 

Jesteś dobrym człowiekiem? 

Należysz do osób o dobrym sercu, któremu los zwierząt nie jest w żaden sposób obojętny? 

Chcesz pomóc? Jednak nie masz możliwości ani czasu na klasyczną adopcję czworonoga? 

To dla Ciebie jest właśnie wirtualna adopcja. 

 

 

Czym jest adopcja wirtualna? 
Jest wspomaganiem procesu utrzymywania - opieki, leczenia i rehabilitacji zwierząt tj. psów i koni 

byłych „funkcjonariuszy” służb mundurowych znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia 

„Zakątek Weteranów”. Wpłacając ustalaną indywidualnie kwotę pieniężną, pomagasz nam 

zapewnić warunki do godnego spędzenia reszty życia przez te zasłużone dla społeczeństwa 

Zwierzęta. 

 

Kto może zostać wirtualnym opiekunem (WO)? 
Adopcja wirtualna jest propozycją skierowaną do wszystkich zainteresowanych pomocą na rzecz 

zwierząt. Wirtualnym opiekunem może zostać osoba prywatna, organizacja, szkoła, klasa czy też 

firma. 

 

Jakie korzyści płyną z wirtualnej opieki typu szkoła/klasa? 
 

Po pierwsze, dzieci mają wspólny cel i tworząc poczucie wspólnoty - mogą organizować dla 

swojego podopiecznego zbiórki lub odwiedzać go w schronisku. 

 

Po drugie jest to świetna okazja dla dzieci, które nie mieszkają ze zwierzętami, by dowiedzieć się 

trochę więcej o zachowaniu zwierząt i ich zwyczajach. 

 

Po trzecie, możliwość kontaktu z historią, poznania losu zwierząt ich losów i zasług w trakcie ich 

trudnej i pełnej wyrzeczeń służby. 

 

Po czwarte, to lekcja empatii i kreatywnego podejścia do inicjatyw społecznych. 

Korzyści dla adoptowanego wirtualnie zwierzęcia także są znaczne - wiążą się nie tylko ze 

wsparciem finansowym, ale także z wierną grupą „fanów”, szansą na odwiedziny i możliwość 

kontaktu z szerszym gronem ludźmi do czego zwierzęta pracujące w służbach przywykły, co z kolei 

wpływa pozytywnie na ich samopoczucie i stan zdrowia. 

 

Za niezwykle ważne zadanie uznajemy uwrażliwianie dzieci i młodych ludzi na kwestie 

prozwierzęce. Wierzymy, że jeśli ktoś w dzieciństwie zetknie się z tą tematyką, pozna zwierzęta 

potrzebujące pomocy i nauczy się, jak walczyć o poprawę ich losu, zaprocentuje to w przyszłości. 

Gdy takie osoby dorosną, nie będą biernie przyglądać się cierpieniu i krzywdzie innych istot. 

Mamy nadzieję, że edukując najmłodszych, za jakiś czas doczekamy istotnych zmian. 

 



 

 

Czy możesz odwiedzić swojego wirtualnego podopiecznego? 
 

Oczywiście, że tak. Jeśli chcesz wyjść na spacer z psiakiem, musisz zostać wolontariuszem. Jeśli 

chcesz odwiedzić na chwilę tylko (nic innego nie robiąc) zwierzaka, skontaktuj się z jego 

opiekunami tel. +48 662416147 / +48 796966628 . Przyjęto takie zasady ze względu na specyfikę 

miejsca (nie jesteśmy zoo), ograniczoną ilość ludzi w stosunku do obowiązków.  

Dziękujemy za zrozumienie! 

 

Jakie są koszty pełnej wirtualnej adopcji? 
 

Zaokrąglone koszty podstawowej opieki nad zwierzakiem w Zakątku Weteranów przyjęto na 

poziomie: 

 

– pies 350 zł/miesięcznie 

– koń 800 zł/miesięcznie 

 

koszty te zwierają koszt karmy, mediów, podstawowych zabiegów weterynaryjno – pielęgnacyjnych, 

natomiast nie zawierają kosztów leczenia, których nie jesteśmy w stanie określić z wyprzedzeniem. 

  

Ile możesz wpłacać? 
 

Każda osoba wspomaga pupila wedle swoich możliwości. Czasem może się zdarzyć, że  

w utrzymaniu jednego zwierzęcia partycypuje więcej osób/ podmiotów. 

Każda kwota pieniężna, przekazanie przedmiotów lub inna pomoc jest niezwykle istotna. 

W przypadku wirtualnej opieki, proponujemy regularne wpłaty comiesięczne. 

 

 

Co dostajecie w zamian? 
 

Satysfakcję z pomagania realnie potrzebującym pomocy zwierzętom w Zakątku, które nie dostają 

środków z urzędów i żyją wyłącznie z tego, co otrzymają od darczyńców...:) 

 

Decydując się na pełną adopcję, czyli całkowite pokrywanie kosztów utrzymania danego Zwierzaka 

otrzymujesz  następujące możliwości: 

- wpis w karcie zwierzęcia na stronie www i albumie na profilu na Facebooku w postaci aktywnego 

linku do własnej strony lub innej zasugerowanej (z zastrzeżeniem, że nie rodzi to konfliktu z 

wartościami reprezentowanymi i głoszonymi przez Stowarzyszenie Zakątek Weteranów) 

Jest to swego rodzaju reklama, która korzystnie wpłynie na dotarcie do Państwa (link na naszych 

stronach będzie przenosił do wskazanej strony Fb czy WWW zachęcając do odwiedzin i 

współpracy) 

- na boksie/siatce/furtce (w zależności, gdzie jest to możliwe – jeśli będzie taka wola darczyńcy) 

może pojawić się tabliczka informująca, że dane zwierzę jest pod opieką Pana/Pani X / firmy X 

 

Uwaga! Dany podopieczny może mieć więcej niż jednego WO. 

 

Aby być na bieżąco z informacjami nt. swoich wirtualnych podopiecznych, śledź uważnie 

następujące media: 

 

- https://www.facebook.com/StowarzyszenieZakatekWeteranow/ 

- http://zakatekweteranow.pl/ 

  

na tych stronach zawsze publikujemy informacje o tym, co się dzieje z naszymi podopiecznymi. 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieZakatekWeteranow/
http://zakatekweteranow.pl/


 

Zawsze możesz również napisać lub zadzwonić pod wskazane numery telefonów aby dowiedzieć 

się więcej: +48 662416147 / +48 796966628 

 

Jak zostać opiekunem wirtualnym w Zakątku Weteranów: 

1. Za pomocą dostępnych mediów skontaktuj się z Zakątkiem ustalając szczegóły i możliwości 

wirtualnej adopcji konkretnego psa lub konia. 

2. Przedstawiciel Stowarzyszenia odezwie się w ciągu 3 dni i przedstawi postanowienia 

końcowe związane z adopcją. 

3. Dokonanie wpłaty na konto 

Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów” 

Gierłatowo 8a, 62-330 Nekla 
 
Bank Pekao: 53 1240 3246 1111 0010 7204 2668 
 

Podając w tytule przelewu: 

wirtualna adopcja psa/konia „imię zwierzaka” oraz informacje o miesiącu i roku za jaki 

opłacamy adopcję.  

 

 

Dodatkowe zasady: 

Jeśli WO nie opłaca swojej deklaracji przez 2 miesiące i nie odpisuje na maile dotyczące jego 

podopiecznego - jest wykreślany z listy WO. 

 

 

 

 

DEKLARACJA  WIRTUALNEJ  ADOPCJI nr ………………/…………. 

 

Imię i nazwisko osoby adoptującej: ………………………………………………………………... 

Miejscowość: ………………………………………………………………………………………… 

Kontakt mail: …………………………………/ numer telefonu: ………………………………… 

 
IMIĘ ZWIERZĘCIA CZASOKRES 

DEKLAROWANEJ 

ADOPCJI 

DEKLAROWANA 

KWOTA 

ADOPCYJNA 

ZGODA NA 

UDOSTĘPNIENIE 

DANYCH 

PODPIS UWAGI 
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