ZBIÓRKA
NA POMOC
ZWIERZĘTOM
Z UKRAINY
POMÓŻ ZWIERZĘTOM Z UKRAINY
Schronisko w Korabiewicach przyjmuje zwierzęta z Ukrainy. Trafiają do nas
przerażone, zmęczone. Często chore. Potrzebujemy środków na ich
utrzymanie i leczenie. Ratujemy tyle zwierząt ile się da, ale bez środków
finansowych nie damy rady. Pomóż nam ratować ofiary wojny.

WPŁAĆ NA ZBIÓRKĘ:
pomagam.pl/ukrainskiezwierzeta
lub nr konta
53 1500 2080 1220 8000 0100 0000
z dopiskiem: Darowizna – UA
Przelew zagraniczny:
Fundacja MRNRZ Viva!, ul. Kawęczyńska 16 lok 39,
03-772 Warszawa
IBAN: PL53150020801220800001000000
SWIFT: WBKPPLPP

PRZEKAŻ DARY DLA ZWIERZĄT:
Możesz wysłać je na adres biura w Warszawie:
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!
ul. Kawęczyńska 16 lok. 39 03-772 Warszawa
www.viva.org.pl/apelujemy-o-pomoc-dla-podopiecznych-uchodzcow-ua/
Jesteś w podróży ze zwierzęciem? U nas znajdziesz pomoc.
Sprawdź naszą stronę www.viva.org.pl/pomoc-ukrainie
Ви подорожуєте зі своїм домашнім улюбленцем? Ви можете знайти
допомогу у нас. Перевірте наш вебсайт: www.viva.org.pl/pomoc-ukrainie

Pomoc dla zwierząt
Wiesz o tym, że punkt recepcyjny lub ośrodek dla uchodźców
w Twoim mieście potrzebuje karmy dla zwierząt?
Jeśli masz pewne informacje (sprawdzone osobiście),
skontaktuj się z nami, najlepiej dzwoniąc do biura (22 828 43 29).
Wyślemy tam karmę w takiej ilości, jaka będzie potrzebna
i na miarę tego czym dysponujemy!
A może potrzeba czegoś innego: żwirek dla kotów,
kuwety, miski na wodę, szelki, smycze, obroże itp. –
dowiedz się i daj nam znać.

ZBIERAMY AKCESORIA DLA ZWIERZĄT
bardzo potrzebne są transportery i klatki kenelowe do przewozu
ewakuowanych zwierząt. Nasi wolontariusze i pracownicy są
na granicy – odbierają ewakuowane zwierzęta ze schronisk i przytulisk.
Umieszczamy je w naszym schronisku w Korabiewicach oraz
prowadzimy bazę miejsc w innych organizacjach i schroniskach.
Transportery przekazujemy zarówno wolontariuszom ukraińskim,
którzy przywożą nam w nich zwierzęta, jak i wysyłamy razem
ze zwierzętami w miejsca ich przyjęcia.
Potrzebujemy więc ich bardzo dużo!
POMOC NA GRANICY
szczególnie na przejściach pieszych – straż graniczna zgłasza nam
potrzebę smyczy, obroży, szelek itp. i oczywiście transporterów
do zabezpieczenia zwierząt! Brakuje tam takich akcesoriów!
Możesz zamówić je w internecie, z wysyłką na adres naszego
biura w Warszawie – to wielka pomoc!
WESPRZYJ ADOPCJE
udostępniaj ogłoszenia adopcyjne lub podaruj DOM!
W Schronisko w Korabiewicach Viva na swój dom – stały
lub tymczasowy, czekają setki zwierząt, które znamy.
Będziemy mogli dopasować zwierzę dla Ciebie!
Im więcej pustych boksów, tym więcej zwierząt
z Ukrainy będziemy mogli przyjąć.
Zgłoś się na stronie: schronisko.info.pl/ankieta

Pamiętaj o nas przy wypełnianiu PIT!
Twój 1% to dla nas ogromne wsparcie!
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