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Zabrzańskie schronisko dla
bezdomnych zwierząt Psitul mnie
jest otwarte na niecodzienne inicjatywy. Dzięki takiemu podejściu
w pomoc placówce angażują się
również osoby związane ze światem kultury i sztuki. Na przykład
jej ambasadorem jest aktor Dariusz Chojnacki, który użyczał
swojego głosu podczas nagrywania spotów 1 procenta i brał
udział w kampanii ekologicznej
realizowanej wspólnie z Filharmonią Śląską w Katowicach. Od
lat wsparciem merytorycznym
i eksperckim w przygotowywaniu
materiałów służy też profesor
Marian Oslislo – zabrzanin i były
rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Dzięki niemu materiały promocyjne schroniska
zawsze utrzymywały wysoki standard i unika się w nich epatowania skrajnymi emocjami.
– Zawsze zależy nam na tym, aby
budować pozytywną wizję naszej organizacji – mówi Danuta Mikusz-Oslislo,
prezes zabrzańskiego oddziału TOZ-u.
– Wierzymy, że ludzie wolą pomagać
w budowaniu czegoś dobrego. Chociaż
wiemy, że znacznie większą mobilizację
budzą skrajne sytuacje lub przypadki
wyjątkowego bestialstwa. Przyjęliśmy
jednak zasadę, że chcemy tworzyć pozytywny i kreatywny przekaz. Jednak
zdarza nam się powątpiewać w nasz
sposób promocji, szczególnie kiedy słyszymy, że zwierzęta na naszych zdjęciach wyglądają na zbyt szczęśliwe. Jest
to jednak sporadyczne.
Dzięki temu podejściu, wizerunek
zabrzańskiego schroniska znacznie
odbiega od obrazu innych schronisk
w Polsce. W obiegowym ujęciu schronienia dla zwierząt są postrzegane
jako miejsca, w których trzyma się
nieszczęśliwe i zabiedzone zwierzęta.
– Nam od samego początku chodziło
o to, żeby schronisko – pomimo tego,
że jest miejscem, gdzie przebywają
zwierzęta w różnym stanie – kojarzyło
się z wolontariatem, możliwością pomocy i kontaktu z czworonogami. One
bardzo tego potrzebują – mówi Danuta
Mikusz-Oslislo.
Jedną z ostatnich ciekawych inicjatyw, jest obraz (patrz ilustracja) przygotowany charytatywnie przez Małgorzatę Knobloch -Wartalską. Autorka na
płótnie namalowała radosnego psiaka
zestawionego z logotypem Psitula. Sam
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Poprzez sztukę można zrobić wiele dobrego
dla bezdomnych zwierząt z Zabrza

Malowane schronisko

o nazwie FM Studio. Całość została
również przygotowana nieodpłatnie.
Ciekawostką i innowacją jest to, że
w klipie nie korzystano z pomocy żywych zwierząt.
Sztuka jest również wykorzystywana w edukacji na rzecz zwierząt. Wydawany co roku kalendarz ekologiczny jest zbiorem prac
przygotowanych przez młodych
„artystów” z różnych przedszkoli
z terenu miasta Zabrze. Dzięki tym
pracom można zobaczyć, jak dzieci
postrzegają niezwykle bogaty świat
zwierząt i starają się go zaprezentować przy użyciu wybranych technik
plastycznych. – Od lat marzy nam
się przygotowanie małej publikacji,
w której zbierzemy najładniejsze
prace przygotowane przez dzieci na
przestrzeni ostatnich lat – podsumowuje przewodnicząca zabrzańskiego
TOZ-u. – Można wśród nich znaleźć
najprawdziwsze perełki. Zawsze jest
coś fascynującego w tym, jak dzieci
postrzegają rzeczywistość.
Dodajmy, że na rzecz zabrzańskiego
schroniska były już również organizowane koncerty charytatywne, pokazy
kuchni wegańskiej oraz inne wydarzenia pokazujące, że promowanie pomagania braciom mniejszym nie zawsze
musi się wiązać z gigantycznymi kosztami ﬁnansowymi.
(p)

obraz jest w żywych kolorach i widać
promieniującą z niego radość i energię, a to właśnie daje relacja człowiek
– zwierzę. Obraz jest obecnie wystawiony na sprzedaż, a cała uzyskana
kwota zostanie przekazana na rzecz
zabrzańskiego schroniska.
Z kolei tegoroczny klip promujący schronisko w trakcie kampanii 1%
podatku, został przygotowany przez
jednego z pielęgniarzy zwierząt pracujących w schronisku. Ten bowiem
prowadzi również własną działalność
zajmującą się montażem ﬁlmów wideo

Kamcia szuka domu!

Starsza kotka traﬁła do schroniska
24 kwietnia 2020 roku z ul. Krakusa, po tym jak do placówki dotarła
informacja o zwierzęciu w stanie
agonalnym. Na szczęście okazało
się, że jej stan nie był krytyczny,
więc w centrum weterynarii podjęto się jej diagnostyki i wdrążono
skuteczne leczenie.
Zły stan zdrowia kotki mógł
wynikać między innymi z inwazji
pasożytów, z którą się wówczas
zmagała. W tym momencie apetyt
i humor jej dopisują. Jako starsza
istotka większość czasu przesypia,
ale w przerwach chętnie się przytula i sprawdza zawartość swojej
miseczki. Nie ma nic przeciwko
innym kotom, chociaż prawdopodobnie wolałaby być jedynaczką
i czyimś oczkiem w głowie. Osoby
zainteresowane adopcją proszone
są o kontakt ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt Psitul mnie
w Zabrzu.
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ADOS Diagnoza
Diagnoza Spektrum Autyzmu
wykonywana testem ADOS

CO TO JEST ADOS ?
ADOS - TO PROTOKÓŁ OBSERWACJI OBJAWÓW
AUTYZMU, OKREŚLANY JAKO „ZŁOTY
STANDARD” DIAGNOZY AUTYZMU NA ŚWIECIE.
PODCZAS BADANIA DIAGNOSTA PROPONUJE
DZIECKU/DOROSŁEMU KILKANAŚCIE WSPÓLNYCH
AKTYWNOŚCI I TEMATÓW ROZMOWY.
ADOS - POMAGA WYKRYĆ SPEKTRUM AUTYZMU
U DZIECI OD 12 MIESIĄCA ŻYCIA, ALE TAKŻE
U MŁODZIEŻY I U DOROSŁYCH.
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GDZIE MOŻNA
WYKONAĆ DIAGNOZĘ ?
W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ "MIRIADA"
W BYTOMIU PRZY UL. WOŹNIAKA78.

Więcej informacji pod adresem: biuro@poradnia-miriada.pl
lub pod nr telefonu: 728 - 309 - 492

