
O

tego znajomych,

Ostwórz tzw. Dom Tymczasowy, czyli miejsce 

w którym bezdomne zwierzê dojdzie do siebie 

po ciê¿kich przejœciach, dziêki czemu ³atwiej

znajdzie nowy dom,

Ojeœli nie mo¿esz zaadoptowaæ zwierzaka, 

obejmij go wirtualn¹ opiek¹, 

Ozaoferuj swoj¹ pomoc lokalnemu schronisku

lub organizacji, która je wspiera,

Owp³aæ dotacjê lub przeka¿ 1% podatku na

ratowanie bezdomnych zwierz¹t,

Oby przeciwdzia³aæ bezdomnoœci oznakuj zwie-

rzê obro¿¹ z adresem i chipem oraz wystery-

lizuj, by zapobiec rozmna¿aniu - nawet jeœli 

znajdziesz m³odym dobre domy to zajm¹ 

miejsce tym, które ju¿ ¿yj¹ i cierpi¹ w schro-

niskach.

zaadoptuj zwierzê ze schroniska i namów do

Fundacja Miêdzynarodowy Ruch 

na Rzecz Zwierz¹t - Viva!

ul. Kopernika 6/8, 00-367 Warszawa

tel. 0 801 011 902 

Moj¹ suczkê adoptowa³am ze 
schroniska i by³a to œwiadoma 
decyzja. Mia³ byæ to piesek 
niedu¿y, szorstkow³osy i m³ody. 
Po przejrzeniu kilkuset 
og³oszeñ w internecie wpad³a 
mi w oko w³aœnie ona. 
Uwa¿am, ¿e w schroniskach czekaj¹ na nas wspania³e 
zwierzêta i ka¿dy znajdzie odpowiadaj¹cego mu pod 
ka¿dym wzglêdem czworonoga. Wielu moich 
pacjentów zosta³o adoptowanych, b¹dŸ znalezionych 
i teraz s¹ wspania³ymi towarzyszami, co z dum¹ 
podkreœlaj¹ ich opiekunowie. 

lek. wet. Dorota Bêdkowska 



Opsy i koty zosta³y udomowione przez cz³o-

wieka, porzucone nie s¹ w stanie poradziæ 

sobie bez naszej pomocy – zgin¹ pod ko³ami

 samochodów b¹dŸ z g³odu

Og³ównymi przyczynami bezdomnoœci s¹: 

porzucanie, niekontrolowane rozmna¿anie 

(brak sterylizacji) oraz ucieczki (brak ozna-

kowania)

O w Polsce jest ponad 100.000 bezdomnych 

zwierz¹t

Owiele zwierz¹t nie prze¿ywa pobytu w schro-

niskach – umieraj¹ z powodu zagryzieñ

lub nieleczonych chorób i g³odu

Okoty s¹ szczególnie nara¿one na œmieræ, 

poniewa¿ bardzo Ÿle znosz¹ du¿e zagêszczenie

Ow przepe³nionych boksach psy walcz¹ 

o po¿ywienie i dominacjê nie daj¹c szans 

mniejszym i s³abszym na normaln¹ egzystencjê

Oadoptuj¹c zwierzê ratujesz mu ¿ycie!

O zwierzêta schroniskowe z racji wymieszanych 

genów s¹ pozbawione wad w³aœciwych dla 

wielu czysto rasowych psów i kotów

Ociê¿ko doœwiadczony zwierzak ze schroniska 

doceni szansê na nowe ¿ycie, któr¹ od Ciebie 

dostanie i bêdzie Twoim oddanym przyja-

cielem

Oadoptuj¹c zwierzê odci¹¿asz finanse schro-

niska, dziêki czemu mo¿e ono pomóc 

kolejnym zwierzêtom, a pozosta³ym zapewniæ

 lepsze warunki

Ow wiêkszoœci schronisk adoptujesz zwierzê

bezp³atnie (po sprawdzeniu czy jesteœ

w stanie zapewniæ mu w³aœciwe warunki  

i opiekê)

Opracownik schroniska pomo¿e Ci wybraæ 
zwierzê o temperamencie i potrzebach 
odpowiednich dla warunków mieszkaniowych

i czasu, które mo¿esz mu poœwiêciæ

Okupuj¹c – szczególnie w niesprawdzonych 
miejscach, takich jak targ czy internet, 
nakrêcasz spiralê niehumanitarnego i przed-
miotowego traktowania zwierz¹t przez osoby, 
które dla zysku s¹ gotowe zaniedbywaæ

 i eksploatowaæ zwierzêta bez granic

Oprzygarniaj¹c dajesz dobry przyk³ad swojemu 
otoczeniu, dziêki czemu inni równie¿ rozwa¿¹

adopcjê

Oadoptuj¹c uczysz dzieci pomagania s³abszym, 
wyrabiaj¹c u nich empatiê, wra¿liwoœæ i odpo-

wiedzialnoœæ.

W Polsce jest wiele bezdomnych zwierz¹t – w samych schroniskach i organizacjach zajmuj¹cych siê ratowaniem zwierz¹t ponad 100.000, 
a znacznie wiêcej b³¹ka siê na obrze¿ach miast i w ma³ych miejscowoœciach.

"Ala ma Asa. To As Ali". 
To s¹ pierwsze s³owa elementa-
rza, z którego uczy³em siê
czytaæ i pisaæ. Najwa¿niesze 
s³owa œwiata - trzeba kochaæ 
i byæ kochanym. Kto tylko mo¿e 
niech weŸmie psa ze schroniska. 
Niech uratuje jedn¹ psi¹ duszê z nieszczêœcia 
samotnoœci.  

Stanis³aw Tym

Jeœli masz odpowiednie warunki i wiesz 
z jakimi obowi¹zkami wi¹¿e siê opieka 
nad psem lub kotem – przygarnij go

zamiast kupowaæ.


