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Drodzy Darczyńcy!

Jak co roku pragniemy z całego serca podziękować
za okazane nam wsparcie.
Dzięki Waszemu 1-procentowi z podatku mogliśmy
w okresie od listopada 2016 do listopada 2017:

• kontynuować kompleksową opiekę weterynaryjną, uwzględniając potrzeby naszych starszych lub chorych podopiecznych;

• kupować karmę lepszej jakości;
• wykonać 1131 szczepień przeciwko chorobom zakaźnym, co pozwoliło
•
•
•

uniknąć epidemii chorób takich jak wścieklizna, nosówka, parwowiroza,
adenowirusy, parainfluenza i choroba Rubartha w przypadku psów, oraz
panleukopenia, herpeswiroza i kaliciwiroza w przypadku kotów;
zaczipować 585 zwierząt, dzięki czemu o wiele łatwiej odnaleźć właścicieli zwierzaka, który się zagubił bądź uciekł z domu;
wyjechać na 999 wezwań związanych z rannymi, zagubionymi i potrzebującymi pomocy zwierzętami na terenie miasta Zabrze, a także interweniować w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt;
dokonywać niezbędnych napraw rozpadającej się infrastruktury schroniska (m.in.: instalacja elektryczna, ogrzewanie centralne, piec grzewczy,
ogrodzenie, klapy w boksach, elewacja zewnętrzna, ściany wewnątrz
budynku, dach, kanalizacja schroniska, wentylacja, budy, legowiska);

• przeprowadzić wiele zajęć edukacyjnych o tematyce związanej z opieką

nad zwierzętami dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych,
młodzieży w gimnazjach i liceach oraz w świetlicach środowiskowych,
ośrodkach dla niepełnosprawnych (łącznie w zajęciach wzięło udział
6200 osób);
• wziąć udział w 21 wydarzeniach w mieście i regionie promujących działania organizacji i zwierzęta schroniskowe;
• opłacić sterylizacje 224 wolno bytujących kotek i kastrację 65 kotów;
• pomóc właścicielom w leczeniu i szczepieniach ich zwierzaków;
Ogółem w schronisku opieką otoczyliśmy 580 psów i 326 kotów
(listopad 2016 – listopad 2017).

Znaleźliśmy nowe domy dla 357 psów
i 273 kotów, 184 psy wróciły do właścicieli.
W imieniu zwierzaków dziękujemy za okazane wsparcie
i zaufanie. Świadomi czekających nas wyzwań
w nadchodzącym roku, prosimy – zostańcie z nami!
Tylko razem z Wami będziemy mogli nadal pomagać
psom i kotom, zarówno tym, które już u nas są,
jak i tym, które trafią do nas w przyszłości.

