Serdeczne podziękowania dla Wszystkich osób , które do tej pory pomogły zwierzakom
przebywającym pod naszą opieką.
W dniach od 4 do 10 października obchodziliśmy światowy tydzień zwierząt, w ramach tych właśnie dni
STOnZ organizował min. akcję ,, Napełniamy puste brzuchy” , ,,Mądra Adopcja” w ramach otwartych dni
naszego Ośrodka Adopcyjnego.
Wyniki tych akcji przerosły nasze oczekiwania. Jesteśmy mile zaskoczeni Państwa dobroczynnością
i hojnością.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w te akcje.
Dziękujemy za karmę i akcesoria typu smycze, obroże, zabawki a nawet szczotki do pielęgnacji naszych
podopiecznych.
To wszystko utwierdza nas w przekonaniu, że jest wielu ludzi, którym nie jest obojętny los zwierząt i że
możemy liczyć na Państwa pomoc.
Sami, bez Was nie jesteśmy w stanie wszystkiego zakupić, nie mamy wielkich funduszy a na pomoc czeka
mnóstwo porzuconych lub skrajnie zaniedbanych zwierzaków.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Wychowawcom oraz Dzieciom z Przedszkola nr 2 przy ul. Sadowej i Fili
Przedszkola nr 2 przy ulicy Jana Pawła II za przyłączenie się do naszej akcji.
Podziękowania składamy również na ręce Dyrekcji, Pracowników i samych Więźniów Zakładu Karnego
w Uhercach Mineralnych, którym również los skrzywdzonych i potrzebujących zwierząt nie jest obojętny.
Dziękujemy także Wszystkim osobom, które w tych dniach odwiedziły nasz Ośrodek Adopcyjny i oprócz
karmy i zwierzęcych akcesoriów podarowały naszym podopiecznym jakże cenny dla nich spacer i chwile
spędzone w obecności człowieka.
Mamy gorącą nadzieję, że w przyszłym roku również uda się takie akcje zorganizować a odzew będzie
jeszcze większy z Państwa strony.
Jak już się przekonaliśmy w naszym mieście i powiecie jest wielu dobrych ludzi, którym na sercach leży
los zwierząt. Nie możemy dłużej milczeć i być bezczynni. Zwierzęta Nas potrzebują, są zależne od dobra
ludzkich serc!
Dzięki Wam Wszystkim brzuchy naszych podopiecznych są pełne a na pyszczkach maluje się psi i koci
uśmiech i nadzieja; nadzieja ze nie wszyscy ludzie są źli, nadzieja na to ze gdzieś tam czeka wspaniały
dom, pełna miska i ludzka ręka która pogłaszcze strudzoną życiem głowę.......
,,...Etyka szacunku dla życia nakazuje nam wszystkim poszukiwać sposobności, by na tyle zła,
wyrządzonego zwierzętom prze ludzi, pospieszyć im z jakakolwiek pomocą …...”
Albert Schweitzer

Jednocześnie przypominamy, że dary dla naszych podopiecznych można cały czas przywozić do naszego
Ośrodka Adopcyjnego przy ulicy Przemyskiej.
Potrzebujemy:
Karmy dobrej jakości dla zwierząt w tym dla zwierząt seniorów, szczeniąt i kociąt.
Misek metalowych.

Smyczy i obroży (używane są również mile widziane).
Bud
Słomy (zbliża się zima a słoma najlepiej nadaje się do ocieplenia psich bud)
Zabawek
Z góry Serdecznie Dziękujemy
Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sanoku

