
PORATUJ
CZTERY
ŁAPY

Bezpłatna broszura edukacyjna powstała we
współpracy z Fundacją Oleśnicke Bidy 

w ramach projektu "Poratuj 4 łapy"

realizowanego z programu Europejskiego
Korpusu Solidarności.

APEL! REAGUJ! EDUKUJ!
 

Nie bądźcie obojętni! Czasami naprawdę
wystarczy prosta i grzeczna rozmowa,
która potrafi zdziałać cuda Czasami
trzeba pomóc właścicielowi zadbać o
jego zwierzaka, bo on sam nie potrafi z
różnych przyczyn. Pamiętajmy – Nie
osądzajmy, ale POMAGAJMY! 
Każdy z Was ma możliwość pomóc
potrzebującemu zwierzakowi!
Przykładowo: naprawić budę, wyścielić
ją słoma, wydłużyć łańcuch, zadbać o
treściwy i ciepły posiłek, czy wziąć na
spacer.

Bądźmy wrażliwymi i empatycznym
 i ludźmi! Każdy z Nas może być

Bohaterem!

Zostań 
 wolontariuszem

Fundacji Oleśnickie
Bidy!

Jesteś pełnoletni i masz trochę
wolnego czasu, który chciałbyś
poświęcić potrzebującym
zwierzętom? Odezwij się do
nas! 
Potrzebujemy wolontariuszy,
którzy pomogą nam na różnych
płaszczyznach - począwszy od
ogłaszania naszych
podopiecznych na stronach i
portalach społecznościowych,
przez zostanie domem
tymczasowym aż po
zajmowanie się zwierzętami na
naszym azylu.

       
SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI:

                   tel. 517 076 620                                             
fundacja@olesnickiebidy.pl



Adopcja- jak zrobić to
mądrze?

Musisz pamiętać, że zwierzaki, które czekają 
na adopcje często czekają już bardzo długo,
 a bywa, że mają za sobą przeróżne
doświadczenia związane z obcowaniem 
z człowiekiem - lepsze i mniej dobre.

OCZEKIWANIE NA ADOPCJĘ

To, o czym również na pewno musisz wiedzieć,
 to że szukają one domów na resztę ich dni. 
Nie na tydzień, czy miesiąc. Dlatego pamiętaj
aby decyzja o adopcji była bardzo przemyślana.

PRZEMYŚLANA DECYZJA

Niezależnie od tego, czy poszukujesz do adopcji
kucyka, psa, kota czy lamy - wszystkie zwierzęta
mają ogromne serca, które bardzo potrzebują
miłości i troskliwej opieki. Uwierz, że potrafią się
cudownie odwdzięczyć!

POTRZEBA MIŁOŚCI

 

Jak pomóc
bezdomnemu

zwierzęciu?

Widząc ranne lub bezdomne
zwierzę w pierwszej kolejności
skontaktuj się z Urzędem Miasta
Oleśnica - 71 798 21 94 w
godzinach od 8:00 do 16:00. 

Poza godzinami pracy urzędu
należy kontaktować się z Policją 
 w Oleśnicy - 71 397 62 00.

Zachowaj szczególną ostrożność  
 nigdy nie dotykaj zwierzęcia,
którego nie znasz.

Staraj się zachować
poszkodowane zwierzę w zasięgu
wzroku i czekaj na nasze
przybycie.

Kastracja to przede wszystkim
jedyna skuteczna metoda
zapobiegania bezdomności
zabieg jest bezpieczny i znacząco
zmniejsza ryzyko zachorowania na
choroby takie jak ropomacicze, rak
listwy mlecznej, rak jąder i wiele
innych.

UWAGA!
W przypadku kastrowania
bezdomnych kotów możemy
uzyskać dofinansowanie
z Urzędu Miasta - wystarczy
złożyć wniosek, który
znajdziemy na stronie
internetowej urzędu!

Dlaczego kastracja
jest tak ważna?

Polega na tym, że wybrane zwierzę zostaje
otoczone przez Państwa opieką wirtualną.
Opieka może polegać na: opłacaniu wizyt u
weterynarza, zapewnieniu karmy, zabawek,

niezbędnych akcesoriów dla wybranego
czworonoga.

ADOPCJA WIRTUALNA


