
Codziennie jest do uratowa-
nia jakieś życie. Codziennie 
do wykarmienia są zwierzęta 
już bezpieczne, w trakcie 

leczenia.
Nasza praca dla nich obfituje często 
w skrajne emocje. Na początku jest to czę-
sto złość na nieodpowiedzialnych opieku-
nów, którym musimy odebrać zwierzę. 
Potem pojawia się nadzieja, że uda się 
je wyleczyć, choć często są w ciężkim 
stanie. Wreszcie przychodzi radość, kiedy 
dochodzą do siebie, nabierają apetytu 

i ochoty na głaskanie i zabawę. Ciągle 
towarzyszy nam poczucie odpowie-
dzialności, także wtedy, kiedy szukamy 
im nowego domu – czy będzie im tam 
dobrze, czy nowi opiekunowie to ludzie, 
którzy na pewno dadzą im kochający 
dom i zwierzak już nigdy nie zazna 
bezdomności, głodu i bólu? Musimy mieć 
pewność! Wreszcie uczucie spełnienia 
i sensu tego, co się robi, kiedy kolejne 
zwierzę, wyleczone, odchowane, z prze-
pracowanymi traumami, trafia do kochają-
cego domu z nowymi opiekunami. Często 

od nowych opiekunów dostajemy zdjęcia 
i filmy z naszym zwierzakiem, widzimy 
jak mu się wiedzie, jakie robi postępy, 
jak się socjalizuje. Że jest szczęśliwy. 
Dzielimy się potem takimi wiadomościa-
mi z wypiekami na twarzy między sobą, 
a często na naszych fanpage’ach również 
z Wami. Daje nam to czystą radość. 
Jednocześnie mamy ciągle poczucie, 
że tak wiele jeszcze jest do zrobienia… 
Bo jak wiecie, pomagamy także zwierzę-
tom w inny sposób – promujemy dietę 
bezmięsną, dążymy do zmiany prawa, 

zaprzestania wykorzystywania zwierząt 
w cyrkach, zaprzestania hodowania ich 
na futra, poprawy warunków na odbywa-
jących się regularnie targach. Walczymy 
o to, aby całkowicie zakazać trzymania 
psów na łańcuchu, a także o obowiązek 
chipowania zwierząt. Oprócz tego są 
działania mające na celu zapobieganie 
bezdomności. To wszystko daje ogromne 
rezultaty – co roku pomoc otrzymuje 
blisko 5000 zwierząt! Dzięki naszym 
działaniom w 2016 roku 2008 zwierząt 
znalazło nowe domy. 

MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA!
organizacja pożytku publicznego - krs 0000135274

ul. kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 warszawa
tel.: (22) 828 43 29, infolinia: 08011011902, fax.: (22) 584 91 89

www.viva.org.pl, e-mail: biuro@viva.org.pl

RAPORT 2017 Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI VIVA!

Świat jednego zwierzęcia – 
dla niego to cały świat!

Dzięki państwa wsparciu możemy pomagać zwierzętom w całej polsce! 
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W 
tym roku Fundacja 
Międzynarodowy Ruch 
na Rzecz Zwierząt - 
Viva! rozpoczęła nową 

kampanię STOPKLATKA, której 
jednym z celów jest uświadamianie 
społeczeństwa w zakresie skutków 
chowu przemysłowego, dotyczą-
cych warunków hodowli, przewozu 
i zabijania zwierząt, oddziaływania 
na środowisko oraz zdrowie ludzi.
Koordynator kampanii wraz z gru-
pą roboczą musieli zmierzyć się 
ze znalezieniem odpowiedniej nazwy 
i wybraniem logo, co nie należy 
do najłatwiejszych zadań. Następnie 
została uruchomiona strona interne-
towa www.stopklatka.org oraz profil 
na Facebooku Powstrzymajmy przemy-
słowy chów zwierząt, który informuje 
o bieżących działaniach w ramach 
kampanii. Strona w przejrzysty sposób 
pokazuje, czego dotyczy kampania, 
jaki jest los zwierząt w przemysłowej 
hodowli i w jaki sposób można pomóc 
zwierzętom.

CELE KAMPANII
1. Uświadamianie społeczeństwu skut-
ków hodowli przemysłowej zwierząt, 
warunków hodowli, przewozu i zabijania 
zwierząt, oddziaływania na środowisko 
oraz zdrowie ludzi;
2. Przeprowadzanie dochodzeń na fer-
mach przemysłowych, ujawnianie 
praktyk znęcania się nad zwierzętami 
oraz łamania ustawy o ochronie zwierząt;
3. Przeciwdziałanie budowie nowych 
ferm przemysłowych poprzez współpracę 
z mieszkańcami społeczności lokalnych 
oraz działania prawne;
4. Kampanie celowe dotyczące konkret-
nych praktyk w przemysłowych hodow-
lach zwierząt i dążące do ich prawnego 
zakazania.

KLATKA PO KLATCE 
W ramach nowej kampanii ruszyła ob-
jazdowa akcja „Klatka po klatce”, która 
w swojej pierwszej odsłonie przybliża 
mieszkańcom polskich miast współcze-
sny proces chowu świń. 18 osób trzy-
mających plansze – klatki filmowe zwra-

ca uwagę przechodniów na los zwierząt. 
Aktywiści i aktywistki, stojąc w szeregu, 
tworzą swoistą taśmę filmową, na której 
klatka po klatce możemy zobaczyć 
elementy chowu przemysłowego 
od sztucznego zapłodnienia i kojców 
porodowych przez załadunek i transport 
po zabijanie i gotowy produkt – mięso. 
Zainteresowani happeningami mogli 
nie tylko zobaczyć okrutne praktyki 
stosowane w chowie przemysłowym, 
lecz również przeczytać o tym, jakimi 
zwierzętami są świnie, oraz zapoznać 
się z akcją „Zostań wege na 30 dni”.
Akcja odbyła się w wielu miastach 
w Polsce, m.in. w Poznaniu, Gdań-
sku, Słupsku, Pile, Łodzi i Warszawie. 
Łącznie aktywiści i aktywistki rozdali 
przechodniom 10 tysięcy ulotek kampa-
nii! O ulicznych happeningach można 
było przeczytać w lokalnych gazetach, 
posłuchać w audycjach radiowych. Poka-
zywały je również serwisy informacyjne 
regionalnych telewizji.
Planowane są odsłony akcji „Klatka 
po klatce” w kolejnych miastach 

oraz podobne happeningi – tym razem 
dotyczące warunków chowu innych 
zwierząt, m.in. krów i kur.

RZEŹNIA W SZCZECINIE
Podczas dochodzenia w szczecińskiej 
rzeźni Agryf, która należy do firmy 
Animex, aktywiści ujawnili liczne przy-
padki znęcania się nad zwierzętami. 
Kopanie i bicie zwierząt poganiaczami, 
uderzanie we wrażliwe części ciała 
(m.in. w głowę), przewożenie osłabio-
nych świń wózkiem, który zgodnie 
z przeznaczeniem służy do przewo-
żenia martwych zwierząt. Zakładanie 
łańcucha na nogi i ciągnięcie, uderzanie 
i dźganie przez kraty w ciężarów-
kach, wyciągnięcie osłabionej świni 
z ciężarówki za ucho – to przykłady 
zaobserwowanych zachowań pracow-
ników, które miały miejsce podczas 
rozładunku.
Aktywiści śledczy filmowali miejsce 
rozładunku podczas 13 wyjazdów 
w 2016 i 2017 roku. Za każdym razem 
na miejscu byli pracownicy inspekcji 
weterynaryjnej, którzy jednak nie reago-
wali na przemoc wobec zwierząt.
Fundacja Międzynarodowy Ruch 
na Rzecz Zwierząt - Viva! i Inicjatywa 
na Rzecz Zwierząt BASTA! przygotowa-
ły i złożyły zawiadomienie do proku-
ratury o znęcaniu się nad zwierzętami. 
Sprawa jest w toku, a nasi aktywiści 
byli już przesłuchiwani przez policję.
Animex jest największą na polskim ryn-
ku firmą mięsną. Od 1999 roku należy 
do światowego giganta Smithfield Foods 
Incorporated. Od września 2013 roku 
Smithfield Foods, a tym samym także 
Animex Foods, są częścią globalnej 
firmy WH Group – największego pro-

STOPKLATKA 
- powstrzymajmy 
przemysłowy chów!
kopanie, rażenie prąDem, ciągnięcie za uszy, zrzucanie 
z ciężarówek, uDerzanie młotkiem - to przerażająca 
coDzienność zwierząt hoDowlanych na setkach ferm 
w polsce. o poprawę ich losu oraz zwiększenie świaDomości 
społecznej walczymy w naszej nowej kampanii
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ducenta mięsa wieprzowego na świecie. 
W Polsce do firmy należą takie marki 
jak: Krakus, Morliny, Berlinki, Morlinki, 
Mazury, Yano.

13 OSÓB PRZED SĄDEM!
Po roku prowadzonego przez prokura-
turę śledztwa 13 pracowników rzeźni 
w Witkowie w Zachodniopomorskiem 
stanie przed sądem za znęcanie się nad 
zwierzętami. Jak informowała Gazeta 
Wyborcza Szczecin, będzie to najwięk-
szy proces w sprawie znęcania się nad 
zwierzętami w Polsce. Jesteśmy w tej 
sprawie oskarżycielem posiłkowym.

Szczecin, dnia 7 lipca 2017 r.
Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował 
do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskar-
żenia przeciwko trzynastu osobom podejrzanym 
o popełnienie na terenie ubojni w miejscowości 
Witkowo, w okresie od 8 lutego 2016 r. 
do dnia 4 sierpnia 2016 r., szeregu przestępstw 
polegających na znęcaniu się nad zwierzęta-
mi – bydłem i trzodą chlewną, tj. świniami, 
krowami i cielętami podczas ich transportu 
i rozładunku, między innymi poprzez bicie 
różnymi przedmiotami, a także kopanie noga-
mi po ciele i rażenie zwierzęcia poganiaczem 
elektrycznym, tj. o przestępstwa z art. 35 ust. 
1a ustawy o ochronie zwierząt i inne.
Postępowanie przygotowawcze zostało 
zainicjowane zawiadomieniem Fundacji 
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 
- VIVA! z siedzibą w Warszawie. W toku 
postępowania zgromadzono obszerny materiał 
dowodowy, w tym między innymi otrzymano 
od zawiadamiającego nagrania zawierające 
sceny maltretowania zwierząt – bydła i trzody 
chlewnej, podczas ich rozładunku na terenie 
ubojni w miejscowości Witkowo. Jak ustalono, 

zwierzęta podczas rozładunku były głównie 
uderzane przez podejrzanych różnymi przed-
miotami, tj. rurką, młotkiem, tatuownicą, 
a także bite i kopane. Miało miejsce również 
rażenie zwierzęcia poganiaczem elektrycznym. 
Zachowanie sprawców powodowało także, 
że transportowane do ubojni zwierzęta były 
narażone na zbędne cierpienie i stres. Takie 
działania są zabronione przez przepisy ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(art. 6 ust. 2 pkt 4 i 6 tej ustawy).

NOWE ŚLEDZTWO
Kiedy powstaje ten artykuł, publikuje-
my wyniki kolejnego śledztwa Fundacji 
Viva! i Inicjatywy BASTA!. Chodzi 
o sposób rozładunku świń z ciężaró-
wek w rzeźni w Przechlewie (woj. 
pomorskie).
Podczas dochodzenia aktywiści ujawnili 
wiele przypadków znęcania się nad 
zwierzętami na terenie rzeźni Prime 
Food (Axzon Group). Świnie były bite 
m.in. w głowę, dźgane poganiaczami, 
ciągnięte za uszy, zrzucane z ciężarówek. 
Takie zachowania pracowników zaobser-
wowano podczas rozładunku. Zwierzęta 
były transportowane do rzeźni m.in. 
przez siostrzaną firmę Poldanor SA.

Pierwsze nagrania powstały 13 czerwca, 
a ostatnie 1 sierpnia 2017 roku. W czasie 
każdego z 13 dni śledztwa dochodziło 
do nieprawidłowości i łamania ustawy 
o ochronie zwierząt.
W oparciu o nagrania wideo zebrane 
w czasie śledztwa Fundacja Międzyna-
rodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! 
przygotowała zawiadomienie do proku-
ratury o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa znęcania się nad zwierzętami.
To jest trzecia tego typu publikacja, 
która potwierdza nasze przypuszczenia, 
że w chowie przemysłowym przemoc 
wobec zwierząt nie jest incydentalna, 
jest to powszechna praktyka. Potwier-
dza się, że to, co kiedyś widzieliśmy 
na zagranicznych nagraniach, dzieje 
się również w naszym kraju. Chów 
przemysłowy powinien być jak najszyb-
ciej zakazany dla dobra zwierząt, ludzi 
i środowiska.

EFEKTY
Wyniki naszych dwóch poprzednich 
śledztw w ubojniach wstrząsnęły opinią 
publiczną. Materiały obejrzało kilka-
naście milionów osób. Wiele z nich 
wypróbowało dietę bezmięsną i stosuje 
ją do dziś. Przy publikacji nagrań z Wit-
kowa było widać nagły i duży wzrost 
zainteresowania akcją „Zostań wege 
na 30 dni”.
Chcemy, aby nasze publikacje docierały 
do społeczeństwa różnymi drogami, 
dlatego oprócz Internetu piszemy 
o nich w ulotkach i różnych materiałach 
oraz staramy się zainteresować prasę, 
radio i telewizję. Na podstawie naszych 
śledztw powstało kilka reportaży tele-
wizyjnych, program na żywo, wiele arty-
kułów, a nasi aktywiści i aktywistki byli 
gośćmi wielu audycji radiowych. Nawet 
kiedy powstawał ten tekst, odebraliśmy 
kolejny telefon z mediów, więc za chwilę 
będziemy opowiadać o biciu zwierząt 
w rzeźni w Przechlewie.
Trzy dochodzenia, trzy publikacje 
wideo, trzy sprawy w prokuraturze – 
to efekt pracy wielu osób, które działają 
dla dobra zwierząt.

CO DALEJ...
Mamy nadzieję, że uda nam się rozwi-
nąć kampanię STOPKLATKA, żeby była 
rozpoznawalna w całym kraju, dzięki 
czemu będziemy docierać z naszym 
przekazem do większego grona odbior-
ców. W najbliższym czasie na pewno 
przyłożymy się do promocji kampanii, 
ale na pierwszym miejscu zawsze będą 
bezbronne istoty. Dlatego będziemy 
starać się monitorować i dokumentować 
transport zwierząt, ich życie na fermach 
oraz traktowanie przez pracowników. 
Mamy nadzieję, że pokazanie strasznego 
losu zwierząt hodowlanych przyczyni 
się do zwiększenia empatii społeczeń-
stwa i jego etycznych wyborów.
W 2018 roku na pewno ruszymy 
z kolejnymi akcjami ulicznymi w całej 
Polsce. Nie ma nic lepszego niż trafić 
z przekazem do przypadkowych osób, 
które mogłyby nigdy nie wejść na strony 
prozwierzęce w Internecie! Do zobacze-
nia na akcji w Twoim mieście!

Znajdziecie nas na www.stopklatka.org 
oraz na Facebooku www.facebook.com/
stopklatka.viva
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W 
niemal całej Polsce 
działają grupy wolonta-
riuszy, którzy pomagają 
zwierzętom. Najczęściej 

kotom, psom, gryzoniom, ale też zwie-
rzętom innych gatunków. Mamy swoje 
obowiązki rodzinne i zawodowe, a mimo 
to – z potrzeby serca i świadomości ogro-
mu potrzeb – decydujemy się poświęcać 
swój prywatny czas. 
Często opiekujemy się zwierzętami 
po wypadkach, leczymy je i szukamy 
nowych domów. Duży nacisk kładziemy 
również na sterylizację i kastrację zwie-
rząt bezdomnych, dokarmianie kotów 
wolno żyjących w miejscu ich bytowania 
i przygotowywanie schronień na zimę. 
Wszystkie nasze grupy prowadzą domy 
tymczasowe, w których opiekę znajdu-
ją najbardziej potrzebujące zwierzęta. 
Co roku udaje nam się pomóc prawie 
3 tys. zwierząt! To ogromna liczba, 
a za każdym uratowanym istnieniem kry-
ją się często akcje w trudnych warunkach 
atmosferycznych, w odległych miejscach, 
godziny spędzone w przychodniach we-
terynaryjnych lub przed komputerem. By 
zaopiekować się tak dużą liczbą zwierząt, 
potrzeba ogromnych środków, jednak 
nie brakuje wciąż nowych pomysłów 
na ich zdobywanie. 
Obserwujemy spore zaangażowanie 
ludzi w pomoc bezdomnym zwierzętom. 
Dzięki wpłatom od darczyńców oraz pie-
niądzom uzbieranym z 1% dla organizacji 
pożytku publicznego udaje się finanso-
wać bieżące potrzeby zwierząt. Bardzo 
liczy się również pomoc rzeczowa. 
Każde, nawet najmniejsze wsparcie jest 
dla nas ogromnie ważne. 
Poniżej znajduje się lista naszych grup 
wraz z adresami internetowymi. Dalej 
przedstawiamy również bliżej trzy z nich 
– Kocią Łapkę, Viva! Gryzonie oraz grupę 
Miauczykotek. 

4DOGS 
 Grupa działa w Warszawie 
i okolicach. Opiekuje się 
bezdomnymi psami. 
www.4dogs.viva.org.pl

 
BEZBRONNE 
ZWIERZĘTA 
Działa na terenie Rumii i oko-
lic. Otacza opieką bezdomne 
koty i psy. 
www.bezbronnezwierzeta. 
viva.org.pl

GRUPA 
KRASNOSTAWSKA 
Opiekuje się  bezdomnymi 
kotami i psami oraz kotami 
wolno żyjącymi z Krasnego-
stawu.
www.krasnystaw.viva.org.pl

GRYZONIE 
Grupa prowadzi domy 
tymczasowe w całej  
Polsce. Pomaga szczurom 
i innym gryzoniom,  
działa na rzecz zwierząt  
laboratoryjnych. 
www.gryzonie.viva.org.pl

KOCI SZCZECIN
Działa na terenie miasta 
Szczecin. Pomaga kotom 
wolno żyjącym i bezdom-
nym, działa dla polepszania 
warunków bytowych  
kotów w schronisku 
w Szczecinie. 
www.kociszczecin.viva.org.pl

KOCIA ŁAPKA 
Terenem działania są War-
szawa i Pruszków. Wolon-
tariusze opiekują się kotami 
wolno żyjącymi i bezdom-
nymi. 
www.kocialapka.viva.org.pl

KOTY I SPÓŁKA 
Działa na rzecz kotów bez-
domnych i wolno żyjących 
z terenu Warszawy.
www.kotyispolka.viva.org.pl

KOTY SPOD 
MOSTU 
Opiekuje się kotami wolno 
żyjącymi, głównie w pobli-
żu mostu Grota-Roweckiego 
oraz z obszaru zakładów 
Polfy Tarchomin  
w Warszawie.
www.kotyspodmostu. 
viva.org.pl

KOTYLION
Działa w Łodzi i zajmuje się 
kotami bezdomnymi i wolno 
żyjącymi. Pomaga kotom ży-
jącym w Łódzkim Schronisku 
dla Zwierząt oraz szuka im 
domów. 
www.kotylion.viva.org.pl

MAMY KOTA
Wolontariusze działają 
na terenie Krakowa. Opieką 
otaczają koty bezdomne 
i wolno żyjące.
www.mamykota.viva.org.pl

MIAU-ADOPCJE
Miejscem prowadzonej dzia-
łalności jest Trójmiasto. Przy 
hotelu dla zwierząt prowa-
dzony jest tymczasowy dom 
dla kotów bezdomnych. 
www.miau-adopcje.viva.org.pl

MIAUCZYKOTEK
W Pabianicach wolontariusze 
opiekują się kotami bezdom-
nymi i wolno żyjącymi.
www.miauczykotek.viva.org.pl

GRUPA POMOCY 
KOTOM MRAU
Grupa działa w Warszawie. 
Prowadzi opiekę nad kota-
mi bezdomnymi i wolno 
żyjącymi. Działa głównie 
w kociarni na terenie 
schroniska na Paluchu, 
gdzie zajmuje się szukaniem 
domów dla trafiających tam 
kotów. 
www.mrau.viva.org.pl

POMORSKI 
KOCI DOM 
TYMCZASOWY
Opiekuje się stadami kotów 
żyjących m.in. w stoczniach 
na terenie Trójmiasta, przygo-
towuje je do adopcji i prowa-
dzi domy tymczasowe. 
www.pkdt.viva.org.pl

PROFELIS
Otacza opieką koty  
bezdomne i wolno żyjące 
w Warszawie. Sterylizuje je, 
leczy oraz szuka im domów 
tymczasowych i stałych.
www.profelis.viva.org.pl

PRUSZKOWSKI 
DOM 
TYMCZASOWY 
Zajmuje się opieką nad 
kotami bezdomnymi i wolno 
żyjącymi z Pruszkowa.
www.pruszkowskidt. 
viva.org.pl

PSOM NA POMOC
Pomaga bezdomnym psom 
z Warszawy i okolic. 
www.psomnapomoc.viva.org.pl

PSY NICZYJE
Wolontariusze opiekują się  
psami bezdomnymi 
z Warszawy i okolic.
www.psyniczyje.viva.org.pl

SZNAUCERY 
W POTRZEBIE
Grupa działa na terenie całej 
Polski. Opiekuje się psami, 
głównie w typie  
rasy sznaucer.
www.sznaucery.viva.org.pl

TYLKO 
PRZYJACIELE 
ZWIERZĄT – 
OPOCZNO 
W Opocznie grupa osób 
otacza opieką psy bezdomne, 
a także współpracuje z lokal-
nym schroniskiem w poszu-
kiwaniu domów dla psów.
www.tpz.viva.org.pl

ZWIERZAKI 
Z MIŃSKA
Terenem działania jest Mińsk 
Mazowiecki i okolice. Wolon-
tariusze opiekują się kotami 
i psami bezdomnymi oraz 
kotami wolno żyjącymi.
www.zwierzakizminska. 
viva.org.pl 

ZWIERZĘTA 
Z MAZOWSZA
Grupa opiekuje się bez-
domnymi psami z okolic 
Warszawy.
www. zwierzakizmazowsza.
viva.org.pl

KOCIA ŁAPKA
Dom Tymczasowy Kocia Łapka 
to miejsce, w którym bezdomne koty 
mają szansę poznać takie życie, na ja-
kie zasługuje każdy zwierzak! W spo-
koju, miłości i w poczuciu bezpie-
czeństwa. Wtedy wracają do zdrowia, 
a także od nowa uczą się, że człowiek 
nie musi krzywdzić. Podopieczni gru-
py mieszkają z nami, wolontariusza-
mi, w naszych prywatnych domach, 

Wolontariusze Viva!
setki osób zrzeszonych w grupach funDacji viva! w całej polsce coDziennie 
pomagają zwierzętom w potrzebie. mówią, że aby świat stał się choć oDrobinę 
lepszy, nie warto mówić i prosić, aby „ktoś coś z tym zrobił”, bo tym kimś może być 
każDy. to luDzie zaangażowani, którzy wiDząc potrzebę, Działają oD razu, po prostu 
Dlatego, że nie potrafią inaczej 
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bo dom tymczasowy to nie schronisko 
i to jest jego największa zaleta. 
Swoją oficjalną działalność rozpoczęli-
śmy w 2013 roku na terenie Pruszkowa, 
z czasem jednak zaczęliśmy pomagać 
kotom z okolicznych miejscowości i War-
szawy. Koty trafiają pod opiekę domu 
tymczasowego prosto z ulicy, zgłoszone 
przez zaprzyjaźnionych karmicieli. Czę-
sto też od osób, które znalazły potrzebu-
jącego kota i nie wiedzą, jak mu pomóc, 
lub rodzin dotychczasowych opiekunów, 
którzy zmarli. 
Na początku naszej działalności 
schronienie w jednym czasie znajdo-
wało w naszych domach 20–30 kotów. 
Z każdym rokiem ta liczba rośnie, 
obecnie pod naszą opieką jest ponad 70 
kotów, a w ciągu roku pomoc otrzy-
muje zwykle około 120 zwierząt – gdy 
jeden kot idzie do adopcji, przychodzi 
kolejny. Ale to nie wszystko! Pod opieką 
mamy również znalezioną w środku lasu 
suczkę i… niewidomą klacz uratowaną 
z transportu do rzeźni we Włoszech.
Naszą misją jest ratowanie bezdomnych 
kotów. Dzikie odławiamy do sterylizacji. 
Tym oswojonym szukamy bezpiecz-
nych oraz odpowiedzialnych domów 
stałych. Od 2013 roku pomogliśmy 
i daliśmy schronienie ponad 500 kotom. 
Wiedza i doświadczenie założycielek 
grupy pozwalają polecić kota idealnego 
do oczekiwań przyszłych opiekunów 
i charakteru zwierząt, którymi już się 
opiekują. Szukając kotom nowych 
domów, zwracamy szczególną uwagę 
nie tylko na odpowiednie traktowanie 
zwierzęcia, profilaktykę czy żywienie, 
lecz również na jego bezpieczeństwo, 
dlatego zwierzęta trafiają do domów 
z zabezpieczonymi balkonami i oknami. 
Poza pomocą bezdomnym kotom 
i karmicielom zajmujemy się również 
edukacją i zwracamy uwagę ludzi 
na trudne tematy dotyczące odpowied-
niego traktowania zwierząt. Służą temu 
m.in. bożonarodzeniowa kampania 
„Zwierzę to nie rzecz, nie dawaj go 
na prezent”, w którą zaangażowały się 
znane z mediów osoby; edukacyjne 
kocie grafiki poruszające takie zagadnie-
nia jak: konieczność sterylizacji zwierząt 
domowych i wolno żyjących, wypadki 
z udziałem kotów wynikające z braku 
zabezpieczeń czy chowania się pod auta 
w okresie zimowym, otwieranie okien 
piwnicznych, stawianie budek dla kotów 
wolno żyjących. Wraz z behawiorystami 

z CatsExpert prowadzimy też kampa-
nię edukacyjną #NieJestemZłośliwy 
obalającą mity na temat kociej złośli-
wości i zwracającą uwagę na problemy 
behawioralne kotów.
Prowadzimy także sprzedaż charytatyw-
ną, z której dochód w całości przeka-
zywany jest na leczenie i utrzymanie 
podopiecznych.
Zapraszamy do odwiedzin naszej strony 
internetowej www.kocialapka.viva.org.pl 
oraz fanpage na Facebooku: www.face-
book.com/DTKociaLapka.

MIAUCZYKOTEK
Jesteśmy niewielką grupą działającą 
od 2009 roku na rzecz zwierząt, głównie 
kotów, na terenie powiatu pabianic-
kiego. Odławiamy koty wolno żyjące 
do kastracji, by zmniejszyć ich niekontro-
lowany rozród, pomagamy osieroconym 
kociętom, zwierzętom po wypadkach 
i porzuconym, prowadzimy domy 
tymczasowe dla kotów wymagających 
opieki człowieka, a następnie szukamy 
dla nich domów na całe życie. Niekiedy 
trafiają do nas także psy, jeże i ptaki. 
Przedstawiamy mieszkańcom pozytyw-
ny wizerunek kota i innych gatunków 
mieszkających w naszym otoczeniu, za-
chęcając do wrażliwości na ich potrzeby. 
Wykonujemy interwencje w przypad-
kach złego traktowania zwierząt. 
Jest nas garstka – sześć stałych wolon-
tariuszek i sześć dziewczyn niezrzeszo-
nych – ale przez nasze ręce przechodzi 
rocznie 120–200 zwierząt, które przyj-
mujemy do domów tymczasowych. 
Drugie tyle to koty wolno żyjące, które 
są kastrowane i ponownie wypuszczane 
do miejsc bytowania. 
Wierzymy we współpracę, dlatego 
podejmujemy wspólne przedsięwzięcia 
z pokrewnymi organizacjami, m.in. 
wspieramy akcje zbierania podpisów 
pod petycjami. Nasze wolontariuszki 
współtworzą nieformalną grupę „Frodo 
kroczy do domu” działającą w gminie 
Pabianice, która już dwukrotnie otrzy-
mała grant na lepszy start na realizację 
projektów promujących zapobieganie 
bezdomności zwierząt. Z kolei wspólnie 
z Fundacją Kundel Bury i Stowarzy-
szeniem Nowoczesność dla Rozwoju 
przeprowadziłyśmy projekt promujący 
wolontariat na rzecz zwierząt w Pabia-
nicach. Staramy się też współpracować 
z lokalnymi urzędami w celu poprawy 
sytuacji zwierząt na podległych im 

obszarach. Dotychczas podjęłyśmy takie 
działania w mieście i gminie Pabianice, 
a także w gminie Ksawerów, gdzie opi-
niujemy programy opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi. Zabiegamy m.in. 
o stworzenie w Pabianicach miejskiej 
kociarni, która służyłaby mruczkom 
w tarapatach. W gminie Pabianice udało 
się przekonać radnych do wprowadze-
nia programu darmowej kastracji psów 
i kotów właścicielskich oraz czipowania 
psów.
Żeby zwiększyć możliwości operacyjne, 
wynajęłyśmy lokal użytkowy. Przed nami 
dużo pracy przy jego remoncie i wypo-
sażeniu. Docelowo będzie to przestrzeń 
edukacyjna, a latem mały „pałac” dla po-
trzebujących burasów.
Aby Miauczykotek funkcjonował, wkłada-
my weń mnóstwo swojego zaangażowa-
nia, lecz nie dałybyśmy rady bez pomocy 
z zewnątrz. Utrzymujemy się z darowizn 
(w tym z 1%) oraz sprzedaży drobnych 
przedmiotów. Komitet społeczny Przy-
jaciele Miauczykotka prowadzi zbiórkę pu-
bliczną na rzecz grupy. Zapraszamy także 
szkoły i przedszkola do wspierania nas da-
rami (karma, koci żwirek) czy zbieraniem 
surowców wtórnych, które spieniężamy, 
a gotówkę przeznaczamy na obsługę 
weterynaryjną. Pieniędzy, karmy i żwirku 
jednak zawsze jest zbyt mało w stosun-
ku do potrzeb. Aktualnie poszukujemy 
również ofiarodawców materiałów i firm, 
które pomogłyby nam w remoncie lokalu. 
Każda pomoc się liczy! 
Zapraszamy do odwiedzin naszej strony 
internetowej www.miauczykotek.viva.
org.pl oraz fanpage na Facebooku: www.
facebook.com/grupa.miauczykotek.

VIVA! GRYZONIE 
Gryzoń to najczęściej pierwsze zwierząt-
ko, które dorośli kupują dziecku. Prawie 
każdy miał kiedyś pod swoją opieką 
chomika czy świnkę morską. Są malutkie, 
puchate i w założeniu mają nie sprawiać 
problemów. Powszechnie panuje przeko-
nanie, że taki zwierzak niewiele potrze-
buje, nie absorbuje zbytnio, prawie go 
nie widać i prawie nic nie trzeba przy nim 
robić. W rzeczywistości jest zupełnie 
inaczej. Gryzonie, tak samo jak psy i koty, 
przywiązują się do swojego opiekuna, 
reagują na imię, a nawet uczą się różnych 
sztuczek. Tak samo mają konkretne po-
trzeby bytowe. I wreszcie, a tak naprawdę 
przede wszystkim, tak samo czują ból, 
głód i strach. 

Grupa Viva! Gryzonie to głos tych naj-
drobniejszych naszych braci mniejszych, 
którzy są często traktowani przedmioto-
wo. Doradzamy i edukujemy o potrze-
bach gryzoni domowych, wyjaśniamy 
i pomagamy tym, którzy chcą jeszcze 
lepiej opiekować się swoimi podopiecz-
nymi.
Gryzonie, tak samo jak inne zwierzęta, 
bywają ofiarami ludzkiej głupoty, beztro-
ski i chciwości. Odbieramy je ze złych 
warunków, nielegalnych hodowli lub gdy 
po prostu komuś się znudziły lub nagle 
zaczęły przeszkadzać. Często przyjmuje-
my zgłoszenia o gryzoniach zostawionych 
w lecznicy, oddawanych do schroniska 
czy wręcz wyrzucanych na śmietnik lub 
wypuszczonych na ulicę czy do parku. 
Bywa też i tak, że ktoś sobie nie radzi 
z agresją swojego pupila i decyduje się 
go oddać, bo brakuje mu już cierpli-
wości i chęci pracy z nim. Pomagamy 
wszystkim, w miarę naszych możliwości, 
a nierzadko nawet ponad nie. 

Pod naszą opiekę trafiają wszystkie do-
mowe gryzonie, między innymi chomiki, 
szczury, koszatniczki, a czasem nawet zda-
rzają się inne, bardziej egzotyczne gatunki. 
Nasi wolontariusze przyjmują je pod swój 
dach, odkarmiają je i leczą, oswajają i uczą 
na nowo tego, że człowiek jest ich przy-
jacielem. Dla większości z tych gryzoni 
znajdujemy nowych, odpowiedzialnych 
opiekunów. Niektóre jednak zostają 
na zawsze w domach tymczasowych – 
wtedy, gdy ich stan zdrowia lub problemy 
behawioralne nie pozwalają na adopcję. 
Viva! Gryzonie to zespół kilkunastu 
wolontariuszy, którzy prowadzą domy 
tymczasowe, jeżdżą na interwencje, 
doradzają i edukują. Wszystko to robimy 
po szkole, po pracy, w czasie wolnym, 
bo tak trzeba, bo warto pochylić się nad 
każdym, najdrobniejszym nawet zwierzę-
ciem w potrzebie. 
Aktualnie czynnych jest 12 domów 
tymczasowych, które przyjmują gryzonie 
z całego kraju. Pracy jest nieustająco dużo, 
ale też dużo udało nam się dokonać. 
W pierwszej połowie 2017 roku pod 
naszą opieką znajdowało się 300 gryzoni, 
z tego dla 184 szczęśliwie udało się zna-
leźć nowe domy. Te liczby zmieniają się 
z dnia na dzień, codziennie przyjmujemy 
nowe zgłoszenia…
Można nas znaleźć na stronie www.gry-
zonie.viva.org.pl lub na Facebooku www.
facebook.com/VivaGryzonie.
Można nas wesprzeć przelewem: 
– na konto: 88 2030 0045 1110 0000 0255 
5150
Fundacja Międzynarodowy Ruch 
na Rzecz Zwierząt - Viva! (Viva! Gryzonie)
– przez PayPal: gryzonie.interwencje@
viva.org.pl
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PODSUMOWANIE ROKU 2017

Pomysłowe stroje i maski zwie-
rząt, banery z hasłami „Zostań 
wege”, „Wolność dla zwierząt”     
czy „V – nie zabijaj”, balony z na-

pisem „Kocham – nie zjadam”, kolorowe 
tabliczki mówiące, że „Ryba to nie warzy-
wo” – tak wyglądała pierwsza w Polsce 
parada obrońców i obrończyń praw 
zwierząt – Animal Love Parade.
Od dwóch lat w Szczecinie BASTA! 
Inicjatywa na Rzecz Zwierząt organizo-
wała ogólnopolskie demonstracje na rzecz 
praw i wyzwolenia zwierząt. W tym 
roku zmieniono miejsce oraz formułę 
akcji. Koalicja organizacji prozwierzęcych 
na czele z Vivą! i Bastą! zaprosiła wszyst-
kich na pierwszy w Polsce pozytywny 
przemarsz dla zwierząt do Poznania. 
W rytm muzyki elektronicznej i w to-
warzystwie bębniarzy z poznańskiej 
Samby Hałastra około 300 osób przeszło 
i przetańczyło ulicami Poznania, aby pro-
mować empatię i szacunek do zwierząt. 
Wśród uczestników parady znaleźli się 
weganie i wegetarianie, aktywiści i akty-
wistki organizacji prozwierzęcych z całej 
Polski, opiekunowie adoptowanych czwo-

ronogów, rodziny z dziećmi, członkowie 
grupy Poznaniacy Przeciwko Myśliwym 
oraz obrońcy Puszczy Białowieskiej. Vivę! 
reprezentowali wolontariusze z grup 
lokalnych z Łodzi, Piły, Poznania, Leszna, 
Krakowa oraz Warszawy.

Animal Love Parade stała się także 
zjazdem działaczy na rzecz zwierząt 
z całej Polski. To okazja, by się spotkać, 
wymienić poglądy, zmotywować się 
do dalszej pracy i wspólnie pobawić. 
Nikt, kto mógł obserwować nasz 
kolorowy pochód, już nigdy nie zapyta, 
skąd bierzemy białko i skąd mamy siłę. 
Energiczny i roztańczony przemarsz oba-
lił mity o smutnych i słabych weganach 
i wegetarianach. Chociaż nasza codzien-
na działalność wiąże się z wieloma trud-
nymi sprawami, to nie brak nam pogody 
ducha i w doborowym towarzystwie 
potrafimy mówić o prawach zwierząt 
nawet przy dźwiękach bębnów i głośnej 
muzyki.
Nowa formuła demonstracji spotkała 
się z pozytywną reakcją mieszkańców 
i gości Poznania, którzy chętnie foto-
grafowali i filmowali barwny pochód 
oraz dołączali do przemarszu. Nasi 
wolontariusze rozdawali przechodniom 
ulotki z przepisami wege i zachętą do za-
pisów do programu „Zostań Wege na 30 
dni” oraz zbierali podpisy pod petycja-
mi, m.in. przeciwko odstrzałowi dzików 
w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Na Starym Rynku hymn parady 
odśpiewał FloFireMan – utwór rozbujał 
kolorowy tłum w rytmie reggae. 

Marsze na rzecz zwierząt organizowane 
są na całym świecie, a ich popularność 
stale rośnie. W roku 2016 pierwszy 
londyński Oficjalny Marsz na rzecz 
Praw Zwierząt zgromadził 2,5 tys. osób, 
w tym roku w Londynie pojawiło się 
już 5 tys. obrońców zwierząt. Najwięk-
szą podobną demonstracją siły ruchu 
praw zwierząt pozostaje jednak marsz 
w Tel Avivie, który w sierpniu 2017 roku 
zgromadził ponad 30 tys. osób. 

Biorąc pod uwagę niewątpliwy sukces 
tegorocznej pionierskiej parady, nie mo-
żemy się już doczekać następnej. Chętnie 
powtórzymy tę niesamowicie pozytyw-
ną inicjatywę i ruszymy do wspólnego 
wesołego marszu. Będziecie z nami?

czy poprzez Dobrą zabawę można 
realizować oDpowieDzialne cele, jakimi 
są ochrona i wyzwolenie zwierząt? 
16 września 2017 r. w poznaniu 
uDowoDniliśmy, że tak! w kolorowej 
paraDzie wzięli uDział zarówno 
wieloletni zapaleni obrońcy praw 
zwierząt, jak i osoby oD nieDawna 
interesujące się tym tematem, ale łączyło 
ich jeDno – los zwierząt nikomu nie był 
obojętny! 

Animal Love 
Parade
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VIVAZDROWIE

Kampania VivaZdrowie ruszyła w paź-
dzierniku 2016 roku. Ma na celu promocję 
diety roślinnej głównie poprzez eduka-
cję opartą na dowodach naukowych. 
Od początku działania kampanii udało się 
już wiele zrobić, m.in.: 
• podczas Tygodnia Wege 2017 zorga-

nizować dwa wykłady: „Udar mózgu: 
Jak zmniejszyć ryzyko jego wystąpie-
nia” poprowadzony przez dr. n. med. 
Dariusza Szabelę, neurologa i „Mleko 
– dlaczego je pijemy i czy wychodzi 
nam to na zdrowie?” z poczęstunkiem 
dla gości oraz możliwością degustacji 
roślinnego nabiału; 

• nawiązać stałą współpracę z dwiema 
blogerkami kulinarnymi, czego efektem 
jest produkcja materiałów wideo na po-
trzeby strony www i profilu na Facebo-
oku z roślinnymi przepisami kulinarny-
mi. Dla VivaZdrowie gotują Katarzyna 
Słowińska i Karolina Szewczyk; 

• nawiązać stałą współpracę z Małgorzatą 
Wojas, autorką bloga i vloga 2 metry 
zdrowia, w celu produkcji materia-
łów wideo o tematyce żywieniowej 
i chorób jelit. Dlaczego zajmujemy się 
szczególnie właśnie tymi schorzeniami? 
Dlatego, że w naszym odczuciu są 
to wciąż tematy tabu, wciąż niewy-
starczająco wyczerpująco i często 
poruszane, a coraz bardziej powszechne 
u coraz młodszych osób. Dolegliwości 
związane z zespołem jelita drażliwego 
mocno zaniżają komfort życia i nierzad-
ko są powodem wstydu. Zależy nam, 
aby o jelitach mówić swobodnie, bez 
skrępowania i w przystępny sposób, 
ponieważ to w nich zaczyna się wiele 
chorób; 

• ruszyć z sześciomiesięcznym autorskim 
programem Zdrowa Rewolucja, podczas 
którego dwie, wybrane drogą rekrutacji, 
uczestniczki przechodzą metamorfozę 
pod okiem dietetyka i trenerów. Każda 
z uczestniczek na początku programu, 
po konsultacji ze specjalistką, otrzymała 

spersonalizowane zalecenia dietetycz-
ne, a po każdym kolejnym miesiącu 
odbywał się pomiar składu ciała w celu 
sprawdzenia postępów. Uczestniczki 
obowiązywały trzy treningi tygodnio-
wo: w przypadku jednej z nich tylko 
treningi z odważnikami kulowymi  
(kettlebells), natomiast u drugiej z do-
datkowym treningiem biegowym. Oby-
dwie uczestniczki od początku trwania 
programu miały zapewnione darmowe 
konsultacje i zabiegi u stylistki fryzur 
Anny Olczyk, u której też nastąpi 
zwieńczenie metamorfozy. Zarówno 
uczestniczki, jak i cały zaangażowany 
zespół otrzymali produkty od firmy Pri-
mavika: m.in. masła orzechowe, pastę 
sezamową tahini, hummus i pasztety, 
niesłodzone napoje na bazie herbaty, 
wody kokosowe od Healthy People 
oraz zupy od firmy Zielone Pojęcie. 
Dodatkowo Zielone Laboratorium, spe-
cjalizujące się w produkcji naturalnych 
roślinnych kosmetyków, podarowało 
uczestniczkom zestawy do pielęgnacji 
włosów, natomiast firma Punk Parrot 
sportowe koszulki. W trakcie pisania 
tego tekstu jesteśmy już na finiszu 
programu, został dokładnie miesiąc 
do końca, dlatego nie możemy się jesz-
cze pochwalić ostatecznymi wynikami. 
Zapraszamy do zapoznania się z relacją, 
która będzie dostępna na naszej stronie 
www, profilu FB oraz w magazynie 
„Vege”. Jedno już wiemy: dziewczyny 
schudły, zmieniły im się proporcje ciała, 
a tym samym zmniejszył się także 
rozmiar noszonych przez nie ubrań. 
A co najważniejsze – zmieniły swoje 
nawyki żywieniowe, mamy nadzie-
ję, na stałe! Osoby zaangażowane 
w projekt to prawdziwi specjaliści: 
dietetyczka Małgorzata Sobczyk, trener 
kettlebells Marek Wierzbicki, trenerka 
biegania Alicja Szelest oraz stylistka 
fryzur Anna Olczyk z Art of True Hair-
dressing Anna i Kamil Olczyk. 

www.zdrowie.viva.org.pl

www.facebook.com/vivazdrowie 

BIAŁE KŁAMSTWA

Kampania wystartowała w lutym 
2017 roku. Od tego czasu: 
• wydaliśmy raport „Dlaczego 

nie potrzebujesz nabiału”, który 
porusza aspekty zdrowotne spo-
żywania produktów mlecznych: 
dlaczego picie mleka niesie za sobą 
negatywne konsekwencje w postaci 
rozwoju schorzeń cywilizacyjnych, 
w tym chorób serca, cukrzycy 
czy nowotworów, jakie są najlepsze 
roślinne źródła wapnia oraz aspekt 
etyczny (piszemy wprost o cierpie-
niu, jakie wiąże się z przemysłem 
mlecznym). Broszura jest do kupie-
nia w sklepiku Vivy! oraz na sto-
isku fundacji podczas wydarzeń, 
w których bierzemy udział. W pla-
nach na najbliższy rok jest wydanie 
dwóch kolejnych broszur; 

• opublikowane zostały materiały 
wideo ze śledztwa na jednej z farm 
mlecznych w woj. mazowieckim; 

• przeprowadziliśmy wywiad z lek. 
wet. Dorotą Sumińską, z którego 
materiały wideo opublikowaliśmy 
w mediach społecznościowych; 

• zorganizowaliśmy na pl. Zamko-
wym w Warszawie akcję, podczas 
której częstowaliśmy przechodniów 
mlekiem roślinnym, zachęcając 
do weganizmu; 

• wspólnie z organizacją ProVeg 
Polska zorganizowaliśmy w War-
szawie pierwszy World Plant Milk 
Day – Światowy Dzień Mleka 
Roślinnego. W październiku odbyła 
się debata ze sportowcami na diecie 
roślinnej dotycząca spożywania 
nabiału. W planach na 2018 mamy 
m.in. warsztaty z przygotowywa-
nia roślinnych serów oraz wspólne 

śledztwo z kampanią STOPKLAT-
KA. Zapraszamy do śledzenia 
najnowszych informacji na naszych 
stronach internetowych i na Face-
booku! 

www.bialeklamstwa.viva.org.pl

www.facebook.com/bialeklamstwa

Viva(t) zdrowie!
funDacja viva! nie tylko przekonuje Do poszanowania praw 
zwierząt. zachęca również Do wyboru bezmięsnej Diety, która 
nie Dość, że etyczna, to jest też zDrowa, smaczna, kolorowa 
i barDzo łatwa Do wDrożenia 
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Poznajcie nas! Aktywiści 
Fundacji Viva!

W tym numerze przed-
stawiamy pierwszych 
czworo aktywistów 
– pracowników naszej 

Fundacji. Są to osoby związane z nią 
od wielu lat. W kilku przypadkach 
przygoda z pracą w fundacji rozpoczę-
ła się od wolontariatu lub po prostu 
od pomagania zwierzętom na własną 
rękę. Każdy złapał bakcyla i tak już zo-
stało. Zaangażowani, empatyczni, mają-
cy wizję na przyszłość i wiedzący jak tę 
wizję skutecznie realizować. Oto oni: 

CEZARY WYSZYŃSKI 
prezes fundacji viva!

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z pracą na rzecz zwierząt?
Zaczęło się od zrezygnowania z je-
dzenia mięsa, a następnie wspólnie 
ze znajomymi założyliśmy Stowarzysze-
nie Empatia, by móc działać na większą 
skalę – dotrzeć do większej liczby 
osób z prowegetariańskim przekazem. 
Do największego cierpienia przecież 
dochodzi na fermach, w transporcie 
i przy uboju. Prawie równolegle trafiłem 
jako wolontariusz do Schroniska w Ko-
rabiewicach i tam poznałem problem 
bezdomności zwierząt i sposoby jej za-
pobiegania. W końcu w 2004 r. od Juliet 
Gellatley, założycielki fundacji, dosta-
łem szansę pracy w Vivie!, gdzie może-
my zajmować się najbardziej palącymi 
problemami zwierząt w naszym kraju.

Co jest dla Ciebie najważniejsze 
w tym, co robisz?
To, że udaje się wiele zmienić w świa-
domości ludzi, i ratować konkretne 
zwierzęta.

Jakie trudności napotykasz 
i jak sobie z nimi radzisz?
Największą trudnością jest ko-
nieczność cierpliwego prowadzenia 
działań, ponieważ z reguły zmia-
ny nie następują z dnia na dzień 
– czy to w świadomości ludzi, 
czy w prawie dotyczącym zwierząt. 
Pomaga mi patrzenie wstecz na osią-
gnięcia fundacji i jej wolontariuszy. 
Kiedy podsumowujemy dany rok, 
to zawsze cieszymy się z rosną-
cej liczby uratowanych zwierząt 
czy działających z nami wolonta-
riuszy. Motywuje nas każda udana 
interwencja, wygrana sprawa sądowa 
czy skutecznie przeprowadzone 
śledztwo.

Jaki cel chcesz osiągnąć w swojej 
pracy?
Celem jest poprawa losu zwierząt 
i zmiana podejścia ludzi do nich. 
Uświadomienie każdemu, że cierpie-
nie zwierząt można wyeliminować 
poprzez prostą zmianę zachowań: 
tego, co kupujemy, jaką rozrywkę 
wybieramy, co kładziemy na talerz. 
W końcu to ludzie są powodem 
wszystkich problemów 
zwierząt. To popyt, który stworzyli-
śmy, spowodował powstanie chowu 
przemysłowego, pseudohodowli 
psów czy zamęczania koni na drodze 
do Morskiego Oka.
Jakie masz relacje z innymi akty-
wistami/wolontariuszami/współ-
pracownikami – kim dla Cie-
bie są?
Z każdym mam inne relacje. 
Dla mnie najważniejszy jest wspólny 
cel, jakim jest szeroko rozumiana 

pomoc zwierzętom i cenię każdą 
osobę, która chce pomóc go osiągnąć. 
Tym bardziej, że z reguły odbywa się 
to kosztem jej życia prywatnego, cza-
su i własnych środków finansowych. 
Tak naprawdę to współpracownicy są 
moją drugą rodziną, z którą spędzam 
więcej czasu niż z pierwszą. Stara-
my się, żeby zespół był zbudowany 
przede wszystkim na wzajemnym 
szacunku, ale z reguły też bardzo się 
lubimy i to bardzo pomaga w pracy.

IRENA KOWALCZYK
opiekun schroniska w korabiewicach

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z pracą na rzecz zwierząt?
Miałam 20 kilka lat. Zrobiłam zbiórkę 
wśród znajomych. Ku pamięci Lakie-
go – adoptowanego z Palucha. I tam-
że efekty zbiórki z bracią rowerową 
na rowerach zawieźliśmy. 

Co jest dla Ciebie najważniejsze 
w tym, co robisz?
Ludzie i wartości. Uczciwość, przej-
rzystość, zaangażowanie, pracowi-
tość, zrozumienie, spokój w sercu 
i głowie – równowaga, poczucie 
humoru. I z takimi ludźmi najchęt-
niej współpracuję, dzięki takim 
ludziom można robić wspaniałe 

mówiąc – my, funDacja viva! – kogo mamy na myśli? kim jesteśmy? co jest Dla nas 
ważne? czemu pracujemy na rzecz zwierząt i co w tej pracy chcemy osiągnąć? kilka 
prostych pytań i oDpowieDzi pozwoli wam poznać nas bliżej. zapraszamy! 

rzeczy dla zwierząt. Za pomocą 
zwierzakom stoją ludzie – aktywiści, 
wolontariusze, pracownicy, darczyń-
cy. W tej naszej „branży” bardzo 
często spotykam się z tylko lajkujący-
mi posty/udzielającymi porad/piszą-
cymi: „niech ktoś coś z tym zrobi”. 
Na wagę złota są ci ludzie, którzy 
wychodzą ze swojej strefy komfortu 
i zmieniają choć część swojego życia, 
by zmienić życie zwierząt. Widzisz, 
zawsze niestety będą zwierzęta, 
którym trzeba pomóc. Niestety 
jest za mało wartościowych ludzi, 
których los tych zwierząt realnie 
interesuje. Stawiam zatem w swojej 
pracy na dobry zespół ludzi.

Jakie trudności napotykasz 
i jak sobie z nimi radzisz?
a) Brakuje mi czasu, aby zrobić 
to wszystko, co chciałabym zrobić 
– za pomocą moich supermocy wy-
dłużam dobę. A na poważnie, staram 
się uczyć innych/dzielić się wiedzą, 
aby nowe osoby mogły przejąć część 
inicjatyw, wprowadzam zasady/
procedury/procesy/excele. To też 
ma zapewnić płynność działania 
placówki w razie sytuacji losowej, 
która dotknęłaby mnie osobiście (np. 
choroba uniemożliwiająca mi pracę), 
a zatem obszaru mojej pracy.
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b) Brakuje mi ludzi do pracy – szcze-
gólnie wolontariuszy zdalnych, pracu-
jących projektowo, brakuje zaangażo-
wanych wolontariuszy do efektywnej 
promocji zwierząt na Facebooku, 
takich, którzy systematycznie będą 
działać.
c) Brakuje pieniędzy na prowadzenie 
schroniska, podnoszenie standardu. 
Są coraz większe wymagania wobec 
nas. Na ten punkt potrzebuję więcej 
czasu i więcej ludzi do pracy.

Jaki cel chcesz osiągnąć w swojej 
pracy?
Zastałam drewniane schronisko, 
zostawię murowane. Ale celem 
nadrzędnym, a może nawet wizją 
jest to, że chciałabym uczynić Ko-
rabiewice schroniskiem, do którego 
będą przyjeżdżać ekipy urzędników, 
by wprowadzić jego zasady pracy 
w swoich gminach (w zasadzie 
to już przyjeżdżają).

Jakie masz relacje z innymi akty-
wistami/wolontariuszami/współ-
pracownikami – kim dla Cie-
bie są?
Nasze środowisko jest o tyle trudne, 
że jest jednopłciowe – kobiece, co ma 
plusy i minusy. Jestem córką woj-
skowego. Komunikuję się najczęściej 
przez pryzmat faktów, a nie emocji. 
A prowadzi do B. To nie wszystkim 
musi odpowiadać. 
Relacje, jak w rodzinie, są róż-
ne – bliższe, dalsze (patrz pkt 2).  
Nie na wszystkie relacje mam 
czas. Przychylę nieba ludziom, 
którzy myślą szeroko, a nie działają 
przez pryzmat swojego „ja”. Jestem 
wymagającą i asertywną osobą, 
oczekuję rozwiązywania problemów, 
a nie ich mnożenia. Pracownicy Kora-
bek nazywają mnie mamusią. Chcę, 
żeby w miarę możliwości (czyli na-
rzędzi motywacji, jakimi dysponuję) 
byli zadowoleni, wypoczęci, nie po-
padali w rutynę. W przeciwnym 
razie ludziom zmienia się optyka 
i zaczynają udawać pracę, nie widzą 
niepokojących zmian w zachowaniu/
wyglądzie zwierząt. Uwielbiam wo-
lontariuszy, którzy są wewnętrznie 
sterowalni – czynią dobro, bo tak 
im nakazuje sumienie. Na drugi plan 
schodzi np. potrzeba przynależności 
do grupy, pochwały.

MARTYNA KOZŁOWSKA
koordynatorka kampanii antyfutro 
oraz sekretarz redakcji magazynu vege

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z pracą na rzecz zwierząt?
Od zawsze czułam, że wykorzystywa-
nie zwierząt przez człowieka nie jest 
w porządku. Kiedy miałam 12 lat, 
przeszłam na wegetarianizm i odkry-
łam forum animal-liberation. Im więcej 
czytałam, tym bardziej przerażał mnie 
ogrom cierpienia, jakiego doświadczają 
przez ludzi zwierzęta. Gdy powstała 
Viva! i dorwałam książkę Juliet Gellatley 
„Milcząca arka”, przeszłam na weganizm 
i zaczęłam organizować pierwsze pikie-
ty, pokazy filmów i wykłady. Zaczęło 
się od demonstracji przeciwko futrom 
w moim rodzinnym Radomiu.

Co jest dla Ciebie najważniejsze 
w tym, co robisz?
Skuteczność. Staram się ciągle uczyć 
czegoś nowego i analizować moje 
dotychczasowe działania, żeby to, 
co robię, rzeczywiście przekładało się 
na pomoc zwierzętom, a nie było „dzia-
łaniem dla działania”.

Jakie trudności napotykasz i jak so-
bie z nimi radzisz?
Przede wszystkim zmęczenie 
i bezsilność. W przypadku zakazu 
chowu zwierząt na futra czasami 
czuję, że to sytuacja zero-jedynkowa ‒ 
albo jest zakaz, albo go nie ma. Można 
się cieszyć z sukcesów po drodze, 
ale z tyłu głowy zawsze kołacze się py-
tanie: „czy to mnie naprawdę przybliża 
do celu?”. To mi na szczęście zazwyczaj 
szybko mija. Trudnością jest też czasami 
brak jakichś umiejętności. Wychodzę 
jednak z założenia, że jeśli nie znajdę 
do pomocy osoby, która te umiejętności 
posiada, to jeśli się zaprę, wszystkiego 
mogę się nauczyć i każdy, nawet bardzo 
ambitny projekt da się zrealizować.

Jaki cel chcesz osiągnąć w swojej 
pracy?
Chciałabym, by udało się wprowadzić 
zakaz chowu zwierząt na futra w Pol-
sce. Jak pomyślę, ile udało się w tej 
sprawie osiągnąć w ciągu ostatnich lat, 
myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. 
Na razie to mój jedyny cel. Dopiero 
kiedy uda się go osiągnąć, pojawi się 
kolejny.

Jakie masz relacje z innymi akty-
wistami/wolontariuszami/współ-
pracownikami – kim dla Ciebie są?
Tak jak w życiu prywatnym ‒ z jed-
nymi się lubię, z innymi trochę mniej. 
Dla wszystkich jednak najważniejsza 
jest pomoc zwierzętom i na co dzień 
na tym się skupiamy. Z niektórych 
relacji przez lata wywiązały się przy-
jaźnie. Myślę, że w życiu ogólnie mam 
szczęście do ludzi i jest wokół mnie 
wiele osób, na których mogę polegać 
niezależnie od sytuacji.

PAWEŁ ARTYFIKIEWICZ 
koordynator grupy viva! interwencje

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z pracą na rzecz zwierząt?
Wydaje mi się, że wrażliwość na los 
zwierząt miałem w sobie od zawsze. 

Jako dziecko rozważałem wegetaria-
nizm, ale skutecznie mnie od tego 
odwiedziono. Realne zaangażowanie 
w pomoc zwierzętom przyszło dużo 
później, razem z psem Ahmedem, 
który w pewien ciemny, listopadowy 
wieczór pojawił się znikąd pod moim 
domem, zwinął w kulkę i został 
już na zawsze. Po około roku pomaga-
nia jako prywatna osoba dołączyłem 
do Vivy!, współtworząc jej grupę 
interwencyjną. 

Co jest dla Ciebie najważniejsze 
w tym, co robisz?
Poza samym faktem ratowania 
zwierząt, który jest wartością samą 
w sobie, cieszę się, że mogę robić coś, 
co ma znaczenie. Staram się każdą 
sprawę rozwiązać z jak najlepszym 
skutkiem dla zwierząt.

Jakie trudności napotykasz 
i jak sobie z nimi radzisz?
Największą zewnętrzną trudnością, 
jaką spotyka się w tej działalności, 
jest mała lub zerowa wrażliwość 
instytucji i urzędników (oczywi-
ście nie wszystkich!) na cierpienie 
zwierząt. Doświadczenie zdobyte 
w tej pracy często pozwala znaleźć 
rozwiązania, jak skłonić te instytucje 
do działania. 

Wewnętrznie zaś trudno jest pogo-
dzić się z tym, że ciągle nie da się 
pomóc wszystkim potrzebującym 
zwierzętom i o wielu nigdy się nawet 
nie dowiemy. Trudne jest również 
konfrontowanie się z rzeczywistością 
pełną cierpienia, którego w danej 
sytuacji nie dostrzega nikt poza 
nami, tak jak dzieje się to na targach 
czy podczas transportów zwierząt. 
Jedyny sposób, aby sobie z tym po-
radzić, to pamiętać, że moje odczucia 
są drugorzędne, że liczy się przede 
wszystkim działanie tu i teraz. 

Jaki cel chcesz osiągnąć w swojej 
pracy?
Marzy mi się społeczeństwo, które 
będzie piętnowało przejawy znęcania 
nad zwierzętami i taki świat, w któ-
rym zwierzęta gospodarskie nie będą 

cierpiały, bo nie będą potrzebne 
do produkcji mięsa czy mleka. Myślę, 
że im bardziej będziemy uwrażliwiać 
ludzi na ten problem i mówić o nim 
głośno w mediach, tym większe 
jest prawdopodobieństwo, że osią-
gniemy ten cel. Schodząc na ziemię, 
chciałbym, aby nasza grupa mogła 
jeszcze lepiej działać, ratować jeszcze 
więcej zwierząt. Cały czas pracujemy 
nad wszystkimi czynnikami, które 
mają na to wpływ, szczególnie nad 
poszerzaniem grupy o nowe, oddane 
sprawie osoby.

Jakie masz relacje z innymi akty-
wistami/wolontariuszami/współ-
pracownikami – kim dla Cie-
bie są?
W grupie interwencyjnej Vivy! 
mam zaszczyt pracować z osoba-
mi, dla których najważniejsze jest 
skuteczne niesienie pomocy, a nie re-
kompensowanie sobie kompleksów 
czy inne złe motywacje, dlatego 
bardzo cenię je za zaangażowanie 
i poświęcanie swojego czasu i energii 
zwierzętom. Nie umiem dobrze 
nazwać takich relacji, ale myślę, 
że wielu z nas uważa się za przyja-
ciół, bo w gorszych chwilach może-
my na siebie liczyć, a w lepszych pić 
razem piwo.
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Schronisko w Korabiewicach, 
które prowadzi Fundacja Viva!, 
przyzwyczaiło wszystkich 
do tego, że jest inne. Dzięki 

temu, że prowadzą je pasjonaci kochający 
zwierzęta i mający pomysł na działanie, 
placówka może się wyróżniać wysokimi 
standardami opieki weterynaryjnej, dużą 
liczbą przemyślanych adopcji, przestron-
nymi boksami i wspaniale rozwiniętym 
wolontariatem. Jest jeszcze coś, co je wy-
różnia – oprócz psów i kotów schronienie 
i miłość znajdują w nim również zwierzę-
ta gospodarskie oraz konie.

KONIE
Korabiewickie stado składa się głównie 
z koni starych i schorowanych, najczę-
ściej wyeksploatowanych przez pracę 
w polu lub szkółkach jeździeckich. W tym 
roku w naszym gospodarstwie znalazły 
schronienie także dwa odebrane przez nas 
interwencyjnie źrebaczki. Najstarszy nasz 
podopieczny, Kajtek, ma 30 lat, a najmłod-
sza klacz 1 rok. 
Nasze konie mają różne doświadczenia 
z ludźmi, niestety nie zawsze pozytywne. 
Często mamy do czynienia z różnymi 
lękami i nie znamy ich podłoża, dlatego 
codzienna opieka, obserwacja i praca 
ze zwierzętami jest kluczowa w zrozu-
mieniu często trudnego lub nietypowego 
zachowania. Do tej pory udało nam 
się wzbudzić zaufanie u większości 
koni. Nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie nasi wolontariusze, którzy regularnie 
przyjeżdżają i z pełnym zaangażowaniem 
pracują z naszymi końmi. Praca ta polega 
na czyszczeniu, utrzymaniu bezpośrednie-
go kontaktu z człowiekiem – spacerach, 
oklepywaniu, głaskaniu oraz bliskości. 
Efektem takiej konsekwentnej pracy jest 

wyeliminowanie lęku przed człowiekiem, 
co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeń-
stwo i koni, i ludzi.

KOZY I OWCE
W tym roku przyjęliśmy pod opiekę 15 
kóz odebranych podczas interwencji, 
przez co liczebność naszego stada zwięk-
szyła się trzykrotnie. W związku z tym 
musieliśmy trochę przeorganizować nasze 
gospodarstwo, wydzielić odpowiednie 
dla nich miejsce i doszkolić się nieco 
z opieki nad kozami. 
W miejscu, z którego je odebraliśmy, 
zwierzęta nie miały dostępu do wody, 
odpowiedniego pożywienia ani żadnego 
schronienia. Podczas interwencji obecna 
na miejscu lekarz weterynarii stwierdziła, 
że wszystkie kozy wymagają leczenia. 
U większości stwierdzono kulawizny, 
biegunki, wyłysienia i rany. Ponadto 
wszystkie były wychudzone. 
Leczenie trwało kilka miesięcy, lecz w tej 
chwili wszystkie kozy są już zdrowe, 
zadbane i czyste. A przede wszystkim 
stają się coraz bardziej ciekawe człowieka, 
przestają się go bać. Stały się ulubieńcami 
wolontariuszy i gości. 
Razem z kozami mieszkają owieczki. 
Owce trafiły do nas także z interwencji, 

są jeszcze mało przekonane do człowieka, 
ale już bezpieczne, a przede wszystkim 
zdrowe i zadbane.

ŚWINKI
Może się wydawać, że świnie zajmują 
sporą część schroniska, gdyż świnkowych 
wybiegów jest całkiem sporo. Dokład-
nie siedem – rozrzuconych po różnych 
częściach placówki, więc gdzie spojrzeć, 
tam świnia! 
Pod naszą opieką jest osiem dorosłych i 12 
rocznych świń. Mieszka u nas także świn-
ka wietnamska. Jest to knur Bekon i mimo 
swojego niewielkiego wzrostu jest chyba 
najbardziej odważną i bojową świnką 
w Korabiewicach. W tym roku planujemy 
postawić jeszcze kilka domków i wygro-
dzić kilka nowych wybiegów, bo nasze 
dzieciaki szybko rosną i trzeba rozdzielić 
towarzystwo na mniejsze grupy. 

KROWY
Cztery dorosłe krowy tworzą bandę, 
na której wybieg raczej nie należy wcho-
dzić w pojedynkę. Zza siatki wyglądają 
uroczo i niewinnie, ale tak naprawdę 
to brykające, uwielbiające ludzi i w związ-
ku tym bardzo nachalne, rogate łobuzy! 
Wszystkie krowy zostały przez nas 
uratowane przed rzeźnią, ale w różnych 
okolicznościach. Najmłodszą, Florę, 
odebraliśmy interwencyjnie z pewne-
go minizoo jako kilkutygodniowego 
cielaczka. Wychowaliśmy ją na butelce 
i bardzo rozpieściliśmy... Jest u nas także 
Kazia, krowa uwolniona z ciasnej i ciem-
nej obory, w której stała od urodzenia 
na odchodach sięgających około 1,5 metra 
wysokości. 
Niestety w tym roku pożegnaliśmy naszą 
Pączusię zwaną też Melą. Do samego 
końca była otoczona ludźmi, którzy ją ko-
chali zupełnie bezinteresownie tylko za to, 
że była szczęśliwa. Pączusia miała 19 lat. 
Marzy nam się, by wszystkie krowy 
mogły dożywać tak pięknego wieku. 
Bardzo chcielibyśmy powiększyć wybieg 
naszych krówek, aby miały więcej miejsca 
do biegania, a my… do sprzątania.

KURY
Obecnie w schronisku nie mieszkają 
żadne kury, ponieważ niedawno doszło 
do nietypowej adopcji. Do domu stałego 
pojechały kury, kogut i kaczka, czyli cała 
ekipa z naszego kurnika. Ptasi wybieg jest 
więc pusty, ale nowi podopieczni na pew-
no się na nim niebawem pojawią.

OPIEKA
Odpowiednia, dostosowana do trybu 
życia i wieku dieta jest kluczowa, jeśli 
chodzi o utrzymanie zwierząt w dobrej 
kondycji i zapobieganie chorobom. 
Regularne karmienie, stałe pory posiłków 
i pasza dobrej jakości znacznie w tym 
roku ograniczyły schorzenia kolkowe. 
Miesięcznie nasze zwierzaki zjadają ponad 
3 tony warzyw, 1,2 tys. kostek siana 
i ponad 1,5 tony owsa.
Opiekę zapewnia im dwóch lekarzy 
weterynarii, specjalista chorób koni, 
specjalista od zwierząt gospodarskich, 
a także dostępny przez 24 godz. na dobę, 
wyposażony i w pełni samowystarczal-
ny mobilny gabinet. W związku z tym 
wykonanie pilnego USG bądź RTG jest 
możliwe od ręki.
Regularnie szczepimy konie przeciwko 
grypie i tężcowi, a także odrobaczamy 
wszystkie zwierzęta dwa razy do roku.
Nasze konie regularnie (co 6–8 tygodni) 
odwiedza kowal. Sprawdza także stan 
racic pozostałych zwierząt i w miarę po-
trzeby przeprowadza korektę. Współpra-
cujemy z prawdziwym fachowcem, co jest 
nie bez znaczenia, ponieważ przebywa-
jące u nas konie często mają problemy 
z kopytami, np. po ochwacie.

CELE NA PRZYSZŁOŚĆ
Głównym celem jest rozbudowa pla-
cówki o nowy budynek dla koni, a także 
powiększenie wszystkich wybiegów 
zwierząt gospodarskich i dostawienie 
dla nich nowych domków. Chodzi mam 
o to, by móc uratować jak najwięcej zwie-
rząt. Nasze pomysły i marzenia związane 
z rozwojem gospodarstwa nie mają granic. 
Ograniczają nas jedynie fundusze.

Schronisko inne niż inne 
schronisko w korabiewicach to azyl wielu gatunków 
zwierząt. obecnie przebywa tu 31 koni, 21 świń, 
20 kóz, 4 owce,  4 krowy i byk, którymi zajmuje się 
troje opiekunów
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Każda z organizacji poza-
rządowych szuka różnych 
sposobów na zdobywanie 
środków finansowych 

na potrzeby działalności. Fundacja 
Viva! prowadzi m.in. sklep interneto-
wy, którego oferta jest bogata i skie-
rowana do szerokiego grona osób 
o różnorodnych zainteresowaniach.
Sklep działa od 2006 roku i cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem 
nie tylko sympatyków fundacji, ale 
także osób, które po prostu chcą ku-
pić ciekawe produkty. Świadomość, 
że cały dochód ze sprzedaży jest 
przeznaczany na potrzeby zwie-
rząt będących pod opieką fundacji, 
przyciąga wciąż nowych klientów. 
Ponieważ asortyment jest bardzo 
różnorodny, każdy może znaleźć coś 
dla siebie i swoich bliskich. 
Na wakacje możemy kupić na przy-
kład kosmetyki wegańskie marki Zie-
lone Laboratorium. Są łatwe w uży-
ciu, w wygodnych opakowaniach, 
mają piękne kompozycje zapachowe. 
Warto dodać, że firma ta przekazuje 
5% ze swoich dochodów na wsparcie 
wybranych organizacji prozwierzę-
cych działających na terenie Polski 
(na etykiecie każdego kosmetyku 
widnieje logo fundacji, której prze-
kazywana jest część środków z jego 
sprzedaży). 
Sklep jest doskonałym rozwiązaniem 
dla osób zmagających się z dyle-

matami związanymi z prezentami, 
a przecież okazji do obdarowywania 
jest mnóstwo w ciągu całego roku. 
Począwszy od Dni Babci i Dziadka, 
poprzez Dzień Zakochanych, Dzień 
Kobiet, Matki, Dziecka, potem Dzień 
Ojca, wreszcie Mikołajki i zaraz 
po nich Gwiazdka. Pamiętajmy też 
o wszystkich jubileuszach, urodzi-
nach, imieninach czy sukcesach 
bliskich, które chcemy podkreślić. 
Szukając prezentu, warto zastąpić 
bieganinę po sklepach stacjonarnych 
internetowymi zakupami z przesła-
niem. 
Propozycje sklepiku są różnorod-
ne i każdy, niezależnie od wieku, 
znajdzie coś interesującego. Lubiącym 
gotowanie, poznawanie nowych po-
traw i eksperymentowanie polecamy 
książki: „Nowa Jadłonomia”, „Atelier 
smaku. 108 potraw bezglutenowej 
kuchni wegańskiej” czy „Naturalną 
kuchnię wegetariańską”. Dla dbają-
cych o zdrowie mamy „Nowocze-
sne zasady odżywiania”, „Kuchnię 
dla serca” albo „Kuchnię dla biega-
czy”. Ciekawe przepisy opatrzone 
pięknymi ilustracjami zadowolą 
każdego smakosza.
Na długie jesienne wieczory świetną 
lekturą będzie np. książka leśniczego 
– Petera Wohllebena pt. „Sekretne 
życie drzew”, w której autor snuje fa-
scynujące historie o zdumiewających 
zdolnościach drzew.

Opiekunów domowych czworono-
gów skusi notiOne – lokalizator ko-
munikujący się z telefonem poprzez 
Bluetooth, a osoby zainteresowane 
genezą zachowań zwierząt mogą 
zatopić się w lekturze takich pozycji 
jak „Zrozumieć kota”, Oczami psa” 
albo „Tajemnice umysłów zwierząt. 
Ewolucja, zachowanie i procesy 
poznawcze”. Rodzice mogą spędzać 
czas ze swoimi pociechami, prze-
glądając karty wyjątkowej książki 
obrazkowej adresowanej do małych 
i dużych przyjaciół zwierząt – „Ura-
tuj mnie!”. Książeczka w  prostej 
formie ujmuje tak ważny temat, 
jakim jest prawo każdej żywej istoty 
do wolności. Podobną tematykę 
poruszają autorzy książek „Dlatego 
nie jemy zwierząt” oraz „Mamo,  
Tato – Dlaczego nie jemy zwierząt? 
Czyli o tym, jak dzieci ratują  
świat”.
W ofercie są też koszulki damskie, 
męskie i dla dzieci oraz cała masa 
gadżetów – pendrive'y w kształcie 
zwierząt, przypinki, niebanalne 
kosmetyczki, plecaki, torby „listo-
noszki” oraz bardzo popularne duże 
i małe torby „3D” z motywem zwie-
rząt, które mają odstające uszy. 
Wszystkie wymienione produkty – 
i wiele więcej – są dostępne w skle-
pie internetowym Fundacji Viva! 
na stronie www.sklepik.viva.org.pl. 
Zapraszamy do zakupów!
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Dobre zakupy
prawie każDy oDczuwa przyjemność zakupów. pomaganie jest 
również miłym uczuciem. czy jest możliwe połączenie tych 
Dwóch przyjemności – sklepik funDacji viva! jest najlepszym 
przykłaDem na to, że tak!

  zamów tutaj: 
www.schronisko.info.pl/ 
kalendarz2018

  zamów tutaj:  
www.viva.org.pl/kalendarz

  zamów tutaj: 
www.sklepik.viva.org.pl

sprezentuj 
swoim bliskim 
miłość. kup 
charytatywny 
kalenDarz 
na 2018  
rok i pomóż 
zwierzętom
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Wszystkie działania, 
o których mieli Pań-
stwo okazję przeczytać 
w tym numerze gazetki 

„Viva! Life”, tak naprawdę są możliwe 
dzięki Wam – darczyńcom. Chcemy 
Wam ogromnie podziękować w imieniu 
naszych zwierząt, ale też prosić, abyście 
o nich nie zapominali. Zachęcamy 
do wsparcia naszych działań. Oto kilka 
możliwości: 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ 
• dla przelewów w Polsce na nasze 
konto główne 53 1500 2080 1220 8000 
0100 0000
• dla przelewów z zagranicy 
IBAN/BIC: 
PL53150020801220800001000000
swift: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK, ul. Targowa 49/51, 
03-733 Warszawa
Co ważne, darowiznę możesz odliczyć 
od podatku lub przychodu. Z takiego od-
liczenia skorzystać mogą osoby rozlicza-
jące się według zasad ogólnych (stawka 
18% do dochodu w wysokości 85 528 zł 
oraz 32% do nadwyżki) oraz ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych.

PRZEKAŻ 1% 
Co roku składając w urzędzie skarbo-
wym swój PIT, możesz przekazać 1% 
swojego podatku na wybraną organiza-
cję pożytku publicznego. Aby wspomóc 
Fundację Viva!, wystarczy, że wpiszesz 
numer KRS 0000135274 w odpowiednie 
pole na formularzu. 
Przekazanie 1% nic nie kosztuje – 
do Ciebie należy decyzja, kogo chcesz 
wesprzeć tą kwotą. Wsparcie potrze-
bujących zwierząt jest bardzo dobrym 
pomysłem! 
Darowizna i przekazanie 1% podatku 
to dwa różne sposoby wsparcia zwie-
rząt. Warto skorzystać z obu, aby na-
szym braciom mniejszym żyło się lepiej! 

KUPUJ 
NA CHARYTATYWNYM 
ALLEGRO
Nasze przedmioty do licytacji znaj-
dziesz na www.charytatywni.allegro.pl, 
wpisując: Fundacja Viva! przy wyszuki-
waniu i zmieniając zakres wyszukiwania 
na OPP. 
Możesz również przekazać fanty na cha-
rytatywną licytację – kontakt: biuro@
viva.org.pl

KUPUJ W SKLEPIKU 
VIVY! 
Mamy świetne prezenty dla najbliż-
szych na wiele okazji! 
Wybierać możesz spośród 250 produk-
tów! www.sklepik.viva.org.pl

KUPUJ W KEKO
Pomóż przy okazji zakupów dla swo-
jego zwierzęcego przyjaciela w sklepie 
stacjonarnym Keko w Konstancinie lub 
na stronie internetowej www.keko.pl.

WYPŁACAJ 
W EURONECIE
Przy okazji wpłaty lub wypłaty go-
tówki z bankomatu Euronetu możesz 
łatwo przekazać darowiznę na naszą 
fundację.
 
PRZEŚLIJ SMS 
Wyślij wiadomość tekstową o treści: 
SCHRONISKO na numer: 
91983 – koszt wysłania SMS wynosi 
19,00 zł 
79567 – koszt wysłania SMS wynosi 
9,00 zł 
76567 – koszt wysłania SMS wynosi 
6,00 zł 

74567 – koszt wysłania SMS wynosi 
4,00 zł 
73601 – koszt wysłania SMS wynosi 
3,00 zł 
72051 – koszt wysłania SMS wynosi 
2,00 zł 
71051 – koszt wysłania SMS wynosi 
1,00 zł 
Podane ceny są netto i nie zawierają 
23% VAT.

PRZYGOTUJ TESTAMENT
Fundacja Viva! może być również 
spadkobiercą w testamencie. O tym, 
jak go przygotować, możesz przeczytać 
na www.napisztestament.org.pl. 
Więcej sposobów pomocy znajdziesz 
na stronie internetowej www.viva.org.
pl/pomoc_finansowa.html
Zapraszamy do wsparcia naszych 
działań!

Wsparcie daje nam moc 
dla zwierząt! 

fundacja viva! 
może działać 
przede wszystkim 
dzięki wpłatom 
darczyńców. 
dziękujemy, 
że nie jesteście 
obojętni na los 
zwierząt! 
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