wersja do druku

Porady
Adoptując mnie, ratujesz
mi życie.
Wybór psa (fragment
informatora TOZ)
Pies ze schroniska (fragment
informatora TOZ)
Kodeks właścicieli psów
(NCDL)
Kodeks psa dla dzieci.
VI Ogólnopolski Dzień
Sterylizacji Zwierząt - 19
marca 2005 r.
Kodeks psa...(z punktu
widzenia... psa)

Adoptując mnie, ratujesz mi życie.
(Ogólnopolska Kampania Adopcji)
Tylko co drugi pies i co czwarty kot trafiający do
schronisk znajduje nowy dom. Wszystkie tęsknie
wypatrują nowych właścicieli. Nie pozwólmy im
czekać na próżno. Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt OTOZ Animals zaprasza do
udziału w kampanii na rzecz adopcji bezdomnych
zwierząt ze schronisk.
W marcu 2004. roku Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Zabrzu wspólnie z OTOZ Animals oraz
programem telewizyjnym Animals i pod
patronatem programu 2 TVP, radia RMF FM oraz
miesięcznika "Mój Pies" organizują kampanię
zachęcającą do adopcji bezdomnych zwierząt ze
schronisk. Honorowy patronat objęło RSPCA brytyjskie Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt stowarzyszenie o najdłuższej w skali światowej tradycji działalności na rzecz
humanitarnej ochrony zwierząt.
Zapraszamy również do odwiedzenia specjalnego serwisu adopcyjnego w Internecie:
www.animalsadopcje.otoz.pl
Można tam znaleźć adresy do schronisk w całej Polsce oraz zdjęcia bezdomnych
psów i kotów czekających na adopcję w poszczególnych placówkach.

Wszystkich bardzo zachęcamy do
doładowania telefonu przez
Internet. Wchodząc na baner
zamieszczony na naszej stronie
wspomagacie nasze Schronisko.
Z kwoty doładowania firma
UNIKUPON zobowiązała się do
przekazania darowizny w
wysokości 5% na rzecz
zwierzaków.
Zachęć znajomego !
Pomóż zwierzakom, to nic nie
kosztuje!

Azyle powinny być tylko przystankiem, i to najlepiej jak najkrótszym, w drodze do
znalezienia nowego domu. Już teraz do naszej akcji przyłączyły się schroniska z
Bydgoszczy, Warszawy, Starogardu Gdańskiego, Szczecina, Konina, Katowic, Gliwic,
Rudy Śląskiej, Olsztyna, Torunia, Brodnicy, Olsztyna, Żywca, Białegostoku, Jeleniej
Góry, Włocławka, Chojnic, Rzeszowa, Poznania i Gdańska. Mamy nadzieję, że
dołączą do nas wszystkie azyle dla kocich i psich sierot, a nasza kampania obejmie
swoim zasięgiem całą Polskę.
Wszystkich, którzy są zainteresowani pomocą zwierzętom i naszą kampanią prosimy
o kontakt. Liczymy na sponsorów, dzięki którym plakaty na billboardach dłużej będą
mogły promować naszą akcję
Kontakt dla chcących wesprzeć kampanię:
Zabrze - nr tel. 271 47 97
lub animals@otoz.pl telefon/fax: (+58) 550 43 73
Jesteśmy przekonani, że wiele kocich i psich sierot znajdzie dom dzięki naszej akcji.
Pies czy kot ze schroniska to zwierzę, które niejednokrotnie przeżyło dramat
rozstania z dotychczasowym właścicielem. Powody oddawania psów i kotów do
schronisk są różne. Czasem właściciel odchodzi na zawsze, pozostawiając swojego
przyjaciela, którego nikt z rodziny nie chce, lub nie może przygarnąć. Bardzo często
jednak do schronisk trafiają ofiary ludzkiego okrucieństwa i bezmyślności. Wszystkie
potrzebują kochającego właściciela.
Organizatorzy kampanii, sponsorzy i patroni, życzą schroniskowym zwierzętom w
całej Polsce szybkiego znalezienia domu, kochającego i odpowiedzialnego właściciela
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