Biskupiec znów zbiera karmę
13 listopada wystartowała coroczna zbiórka karmy i akcesoriów dla podopiecznych
Stowarzyszenia Przygarnij psiaka lub (i) kociaka.
Zimowa zbiórka jest bardzo ważnym wydarzeniem w rocznym kalendarzu wolontariuszy zajmujących się w
Biskupcu bezdomnymi zwierzętami. – W tym czasie, w ciągu około trzech tygodni, mobilizujemy wszystkich
mieszkańców Biskupca i okolic do pomocy i wsparcia naszej działalności, a tym samym robimy roczne
zapasy karmy dla wszystkich psiaków i kociaków, które trafiają pod naszą opiekę – mówią młodzi
wolontariusze. – Po drugie jest to czas, w którym bardzo mocno stawiamy na promocje swojej działalności,
dzięki temu pozyskujemy nowych „psyjaciół”, sponsorów oraz osoby do pomocy. Cieszymy się, że o
naszym „Przygarnij” wie coraz więcej osób, ponieważ zwiększa to szanse na adopcje naszych
podopiecznych. Po trzecie mamy ogromną satysfakcję z możliwości zorganizowania akcji o tak szczytnym
celu, z roku na rok na coraz większą skalę, która łączy ludzi i uczy ich pomocy istotom, które same o nią
nie poproszą.
Czym na co dzień zajmują się wolontariusze ze stowarzyszenia? Oprócz organizowanych od kliku lat
zbiórek, prowadzą przytulisko dla bezdomnych psów i kotów, przeprowadzają adopcje zwierząt, organizują
lekcje w szkołach i przedszkolach na temat poszanowania praw zwierząt. W ubiegłym roku dzięki
zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców zebrali ponad 2 ton karmy.
Tegoroczna zbiórka potrwa do 2 grudnia. Stowarzyszenie Przygarnij Psiaka lub (i) Kociaka potrzebuje:
- karmy suchej oraz mokrej (przede wszystkim dla kotów),
- specjalnego mleka dla kociąt, butelek do karmienia zwierząt,
- żwirku dla kotów,
- koców, ręczników, podkładów higienicznych,
- misek, kuwet, łopatek, zabawek,
- obrożny, szelek, smyczy,
- klatek, transporterków,
- środków czystości (płynów do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, worków na śmieci itp.).
Nie muszą to być nowe rzeczy. Wolontariusze proszą o przejrzenie rzeczy czasami zalegających w domach,
które w przytulisku na pewno się przydadzą.
Od 13 listopada do 2 grudnia będąc na zakupach w większości sklepów w Biskupcu będzie można zostawić
w specjalnie oznaczonych pojemnikach karmę czy akcesoria dla podopiecznych wolontariuszy. Dodatkowo
w dniach 16–17 (piątek/sobota) oraz 24/25(sobota/niedziela) wolontariuszy będzie można spotkać przed
sklepami takimi jak: Tesco, Biedronka na ul. Plażowej oraz na ul. 1-go Maja, Lewiatan na ul. Chrobrego oraz
na ul. Ludowej oraz Carrefour. Rzeczy dla bezdomnych psów i kotów można też zostawiać w szeregu
miejsc w Biskupcu: szkołach, przedszkolach, sklepach, przychodniach weterynaryjnych, sklepach
zoologicznych, w szpitalu, na komisariacie policji, w jednostce strażaków, w różnych zakładach pracy i
instytucjach. Pełną listę miejsc można znaleźć tutaj &#8211; link.
Na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia można też wpłacać darowizny na konto:
„Stowarzyszenie Przygarnij psiaka lub (i) kociaka”
nr konta: 81 8838 1031 3006 0318 5113 0001
Bank Spółdzielczy w Szczytnie oddział w Biskupcu

Kontakt ze Stowarzyszeniem: 502–699–775/607–240–417 lub przez adres mailowy:
przygarnijpsiakalubkociaka@gmail.com

Drukuj

