PROJEKT
„VŠAPs pomáhá opuštěným mazlíčkům“
Tento projekt byl vytvořen na pomoc mazlíčkům v útulcích, kteří potřebují
kvalitní stravu a péči do té doby, než jim bude nalezen nový domov.
Spousta z nich jsou opuštěná, odložená a někdy i týraná zvířátka,
která v životě neměla moc štěstí a my jim teď můžeme pomoci.
Každý rok se bude projekt opakovat, avšak pokaždé půjdou dary jinému
útulku. Letos budou dary předány na začátku května útulku AniDef
v Žimu. Jejich práce a vztah k mazlíčkům je neuvěřitelný. Pracují
se zvířátky a pomáhají jim odbourávat strach, špatné návyky,…
S každým pejskem zde pracují individuálně a pomáhá jim odbornice
na chování zvířat, kterou doporučují kontaktovat v případě, když
u adoptovaného pejska nastane nějaký problém. Jejich ochota pomáhat
zvířátkům, ale i lidem, kteří si je adoptují, je opravdu úžasná.
Od 1. 4. do 30. 4. 2019 můžete přinášet své dary
do „seminární místnosti č. 2“. V prostorách VŠAPs v Terezíně jsou
vyvěšeny seznamy věcí, které jsou nejvíce potřebné.
V místnosti č. 2 bude také kasička od útulku, do které, doufáme, poputuje
co nejvíce finančních příspěvků. Ty budou využity především
na veterinární náklady, které jsou opravdu veliké.
Doufáme, že se nám společně podaří přinést opuštěným zvířátkům trochu
radosti do jejich života. A lidem v AniDefu menší starosti se sháněním
všech potřebných věcí a nutných finančních prostředků.
Všem dárcům předem děkujeme!

Za VŠAPs:
Andrea Vitalová
iniciátorka projektu,
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VŠAPs pomáhá opuštěným
mazlíčkům!
1. dubna – 30. dubna 2019
Každý rok bude Vysoká škola aplikované psychologie
v Terezíně pomáhat jednomu útulku v okolí do 40km.
Letos jsme vybrali útulek AniDef Žim.
V příštích letech to bude např. útulek Psí domov Řepnice,
Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem
a Kočičí domov Sluníčko.
Pomoci můžete finančním darem nebo darováním věcí
ze seznamu, který naleznete v každé seminární místnosti
vysoké školy v Terezíně, v aule a také na úřední nástěnce.
Pro dary
je vyhrazena „seminární místnost číslo 2“.
Zde je umístěna také kasička pro finanční dary a arch na
seznam darovaných věcí.
Od 1. 4. do 30. 4. 2019 máte možnost přinášet dary
pro opuštěné domácí mazlíčky.
Na začátku května budou dary spočítány a odvezeny do útulku.

