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Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu
41–803 Zabrze (Biskupice), ul. Bytomska 133, tel. 32 271 47 97

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Zabrzu 41–800 Zabrze, ul. Wolności 278

Drodzy nasi Darczyńcy – Przyjaciele!
W prowadzonym przez nas schronisku Psitulmnie psy i koty mają codzienną,
troskliwą opiekę, ochronę przed głodem i zimnem, stały nadzór weterynaryjny.
Są: szczepione na wściekliznę i inne choroby zakaźne, regularnie odrobaczane
i odpchlane, leczone w razie potrzeby. Dzięki pozyskanym pieniądzom możemy
karmić zbilansowaną karmą, czipować, zapobiegać dalszemu przyrostowi niechcianych psiaków i kociaków poprzez sterylizacje i kastracje. Zwierzętom starszym staramy się zapewnić dodatkową opiekę odpowiednią do wieku, oraz leki.
Nie usypiamy zwierząt! Robimy wszystko by znaleźć im nowe rodziny!
Staramy się, by biegały codziennie na wybiegach. Pracownicy i wolontariusze
próbują dać im namiastkę domu wyprowadzając na spacery i socjalizując te,
które tego potrzebują. Nic jednak nie zastąpi im prawdziwego domu, którego
znalezienie jest naszym podstawowym celem. Wysokie koszty prowadzenia
schroniska to koszty: dyspozycyjność załogi 7 dni w tygodniu – 24 godziny na
dobę, opieki weterynaryjnej, wyjazdów do zwierząt po wypadkach, utrzymania
czystości, ogrzewania, dezynfekcji, deratyzacji, remontów i innych czynności.
Miasto pokrywa 70% wydatkowanej sumy a my 30% czyli około 30 tysięcy miesięcznie!!! Dzięki Waszym pieniądzom z 1% podatku schronisko jest prowadzone
na odpowiednim poziomie a przyglądamy się bardzo uważnie każdej wydanej
złotówce.
Przeprowadzamy rocznie kilkaset interwencji zapobiegając aktom okrucieństwa
wobec zwierząt, reagujemy w przypadkach złego traktowania zwierząt. Finansujemy humanitarne akcje zapobiegające mnożeniu się wolno żyjących kotów.
W 2015 roku w schronisku pomogliśmy 803 psom i 357 kotom, na nasz koszt wysterylizowano i wykastrowano ponad 100 kocurów i 300 kotek wolno żyjących.
Przez okrągły rok przeprowadzamy różnego rodzaju akcje celem promocji schroniskowych zwierząt, poszukiwania dodatkowych funduszy na polepszenie opieki nad zwierzętami przebywającymi pod naszą opieką w Schronisku Psitulmnie

i na zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt. W 2015 roku wzięliśmy udział
w ponad 25 imprezach w Zabrzu i w innych miastach Śląska, w naszej ofercie
jest świetnie działająca wirtualna adopcja, wiele internetowych działań , galerie
zdjęć w centrach handlowych, bibliotekach. Największym liczącym się elementem w finansowaniu całej działalności na rzecz zwierząt to pozyskany od Państwa jeden procent podatku.
Staramy się edukować dzieci i młodzież po to, aby w przyszłości nie porzucano
zwierząt. W 2015 odwiedziliśmy z zajęciami 51 placówek edukacyjnych, 117
przyjechało z wizytą do nas. Z darami i wizytami było u nas 47 różnych instytucji.
Utrzymujemy stały kontakt z prawie wszystkimi przedszkolami, oraz wieloma
szkołami w Zabrzu.

W szczególności w 2015:
• Kupowaliśmy kolejne legowiska, budy, budki,
klatki dla psów i kotów, pralkę, osuszacz.
• Uzupełnialiśmy sprzęt specjalistyczny, medyczny
do strzyżenia psów.
• Kontynuowaliśmy działania edukacyjne i promocyjne.
• Ratowaliśmy zwierzęta w potrzebie, finansując opiekę
weterynaryjną, leki, zakup karmy.

Dziękujemy za wpłaty i zaufanie, a nasze psiaki merdają
dla Was ogonkami a koty mruczą.
Zachęcamy Państwa do zaznaczenia w rubryce „Informacje uzupełniające”
kwadracika „Wyrażam zgodę”. Pozwoli to na przekazanie nam Państwa adresu
przez Urząd Skarbowy. Możecie Państwo wówczas sprawdzić, czy Wasz 1 procent
dotarł na nasze konto. Jeżeli zechcecie dopisać adres mailowy będziemy informować Państwa cyklicznie o naszej bieżącej działalności, w tym również o tym,
jak zagospodarowane zostały wpływy uzyskane z wpłat 1 procenta podatku.

