
WIELKIE POTRZEBY
Zajmujemy się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizujemy przez cały wachlarz działań - od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia 
spraw sądowych przeciwko ich oprawcom, przez szkolenia instytucji państwowych, aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych 
propagujących etyczne traktowanie zwierząt. Zachęcamy też do adopcji zwierząt ze schronisk. Działamy dzięki 1% oraz darowiznom od osób prywatnych.
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Grupa opieki 
nad zwierzętami
• domy tmczaSowe
• adopcje
• Sterylizacje i leczenie
• opieKa nad Kotami 
    wolnożyjącymi
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aktywisów
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• pomorSKi Koci dom tymczaSowy 
• miau-adopcje

Cała Polska
• gryzonie
• interwencje
• ratuj Konie
• Sznaucery w potrzebie

 Adopcje
2536  zwierząt znalazŁo 
nowe, Kochajace domy

 Koty wolnożyjące
opieKą otaczamy 1804 
Koty wolno żyjące

 Leczenie i sterylizacje
• opŁaciliśmy 1778
Sterylizacji i 1199 KaStracji,
• dla 5659 zwierząt 
SFinanSowaliśmy pomoc 
weterynaryjną

 Wolontariat
zrzeSzamy 429 wolontariuSzy 
- oSób Stale wSpóŁpracujących 
z Fundacją

 Domy Tymczasowe
wSpóŁpracujemy z 216 domami
tymczaSowymi (miejSca 
czaSowego pobytu zwierząt)

 Zwierzęta pod opieką
3794 zwierząt znalazŁo Schronienie 
w domach tymczaSowych i hotelach,  
w tym 682 pSy, 1977 Kotów,  
1135 innych czworonogów

Trójmiasto
grupa loKalna

 Gryfice
pomorSKi Koci dom tymczaSowy

 Ostrołęka
grupa loKalna

Krasnystaw
grupa 

KraSnoStawSKa

Rumia
bezbronne zwierzęta

 Kampanie
• prowadzimy 15 Kampanii 
na rzecz praw zwierzat
• bezpŁatnie dyStrybuujemy
200 000 uloteK
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Aby zwiększyć społeczną wraż-
liwość na tematy związane 
ze zwierzętami, regularnie 
prowadzimy kampanie 

informacyjnie, prelekcje w szkołach, 
organizujemy pikiety i manifestacje. 
Koncentrujemy się na działaniach 
promujących opiekę nad zwierzętami 
i ochronę ich praw. Jednym z naszych 
priorytetów jest to, aby nasze akcje 
obejmowały całą Polskę, a nie tylko 
Warszawę, w której mamy siedzibę. 
Dlatego posiadamy w kilkunastu 
miastach grupy lokalne zrzeszające 
wolontariuszy aktywnie realizujących 
założenia naszej organizacji.
Współpracujące z nami lokalne grupy 
aktywistyczne mogą:
• organizować pikiety, protesty i hap-

peningi,
• organizować wegańskie imprezy 

kulinarne,
• rozdawać ulotki,
• organizować pokazy filmów i wy-

kłady,
• prowadzić prelekcje w szkołach,
• przeprowadzać interwencje,
• pomagać w adopcjach zwierząt,
• prowadzić lokalny fanpage o tematy-

ce prozwierzęcej.

Wolontariuszem grupy lokalnej może 
zostać każdy, komu leży na sercu dobro 
zwierząt – bez względu na wiek, płeć 
czy poglądy. Koordynatorem grupy 
lokalnej może zostać osoba pełnoletnia, 
która pozostaje na diecie roślinnej. 
Ważne, aby miała w sobie cechy lidera, 
umiała się komunikować, pracować 
w zespole i dobrze czuła się w roli 
organizatora.
Poniżej przedstawiamy aktualną 
mapkę grup, które czynnie włączają się 
w kampanie prowadzone przez naszą 
fundację. W pozostałych miastach 
grupy szukają koordynatorów lub są 
na etapie rekrutacji wolontariuszy.

OGÓLNOPOLSKIE  
GRUPY VIVY! 

VIVA! INTERWENCJE
To grupa naszych inspektorów, którzy 
od 2010 r. jeżdżą po całym kraju w celu 
ujawniania i ścigania przestępstw 
i wykroczeń określonych w ustawie 
o ochronie zwierząt. Współpracujemy 
z instytucjami administracji publicznej 
i organami ścigania. Składamy zawia-
domienia o popełnieniu przestępstwa, 
odwołania, zażalenia i występujemy 
w roli oskarżyciela posiłkowego w po-
stępowaniach sądowych.
W styczniu 2015 roku nasi inspektorzy 
wraz z programem TVN „Uwaga!” 

przeprowadzili głośną interwencję 
w hodowli Jarosława R. Odebrali 
ponad 100 psów, które w większości 
były zamknięte w drucianych, pozba-
wionych podłoża klatkach. Psy znalazły 
tymczasowe schronienie w prowadzo-
nym przez naszą fundację Schronisku 
w Korabiewicach, a obecnie większość 
przebywa w domach stałych lub tym-
czasowych.
We wrześniu równie głośna okazała 
się interwencja na nielegalnej fermie 
lisów, z której inspektorom udało się 
uratować cztery zwierzęta, które także 
zamieszkały w Korabiewicach.
We współpracy z niemiecką organizacją 
Animals’ Angels International Viva! 
Interwencje kontrolują także warunki 
sprzedaży zwierząt rzeźnych na tar-
gach. O wynikach tej pracy możecie 
przeczytać na stronie polskitarg.pl
Na co dzień inspektorzy pomagają 
również zwierzętom bezdomnym, 
wolno żyjącym i dzikim oraz aktywnie 
promują adopcje swoich interwencyj-
nych podopiecznych.
kontakt e-mail: 
interwencje@viva.org.pl

VIVA! GRYZONIE
Grupa oficjalnie działa od 2011 roku. 
Wolontariuszy łączy miłość do gryzoni 
i chęć walki o ich dobro. W rozsianych 
po całej Polsce domach tymczasowych 
ratują rocznie setki zwierząt. Pod ich 
opieką znajdują się niezliczone szczury, 
chomiki, norniki, myszoskoczki, 
szynszyle, koszatniczki, zdarzały się 
również jeże pigmejskie i koty.
kontakt e-mail: gryzonie.wolonta-
riat@viva.org.pl

RATUJ KONIE:
Grupa Ratuj Konie działa od kwietnia 
2011 roku. Prowadzi ośrodek dla koni 
w Pigży koło Torunia. Przez cztery lata 
działalności wolontariusze uratowali 

wiele końskich istnień. Część z nich 
wykupili z rzeźni, część uratowali 
dzięki przeprowadzonym interwen-
cjom. Każdego dnia walczą o prawa 
koni i innych zwierząt gospodarskich. 
Wierzą, że te działania mają sens, choć 
czasem przychodzą chwile zwątpienia. 
W pracy grupy Ratuj Konie każdy 
dzień, każdy tydzień czy miesiąc jest 
jedną wielką niewiadomą. Mając pod 
opieką tyle koni, nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć, co przyniesie kolejny 
dzień.
kontakt e-mail: info@ratujkonie.pl 

AKTYWISTYCZNE 
GRUPY VIVY! DZIAŁAJĄ 
W MIASTACH:
• viva! akcja dla zwierząt – Łódź  

– grupa działająca od 2011 roku, 
mocno zaangażowana w kampanie 
Cyrk bez Zwierząt oraz antyfutro.
pl. Jej działacze są członkami Komisji 
Dialogu Obywatelskiego przy Urzę-
dzie Miasta Łodzi. Grupa organizuje 
liczne happeningi, m.in. z okazji 
Dnia Bez Futra, Dnia Cyrku bez 
Zwierząt, wykłady z cyklu „Prawa 
zwierząt po ludzku”, wegańskie 
imprezy kulinarne – Wege Piknik 

i Vegilię, warsztaty kulinarne. 
Wolontariusze aktywnie pomagają 
w Schronisku w Korabiewicach.

kontakt : lodz@viva.org.pl

• viva! akcja dla zwierząt – 
katowice 
– grupa działająca od 2010 
roku. Najbardziej zaangażowana 
w kampanię Cyrk bez Zwierząt 
i antyfutro.pl. Na co dzień 
najbardziej skupia się na promocji 
diety wegańskiej, zarówno poprzez 
akcje uliczne, jak i projekcje 
filmów, spotkania czy pomoc przy 
Kuchniach Społecznych. Co roku 
z okazji świąt organizuje Veganoc 
i Vegilię. Grupa prowadzi także 
Katowicki Dom Tymczasowy dla 
kotów i gryzoni oraz uczestniczy 
w programie „Adopciaki.pl".

kontakt: katowice@viva.org.pl

• viva! akcja dla zwierząt –  
zawiercie  
– grupa powstała w 2013 roku. 
Jej działalność opiera się głównie 
na szeroko pojętej edukacji empa-
tycznej na temat zwierząt, również 
hodowlanych. Grupa organizuje zaję-
cia w szkołach i przedszkolach oraz 
akcje uliczne w ramach kampanii 
antyfutrzarskiej oraz kampanii Cyrk 
bez Zwierząt. Promuje także dietę 
wegańską i wegetariańską.  
W 2014 roku wolontariusze z Za-
wiercia zorganizowali: 15 lekcji edu-
kacyjnych, akcję na Dzień Bez Futra, 
akcję Zerwijmy łańcuchy, Cyrk bez 
Zwierząt, Wegańską Kuchnie Spo-
łeczną, wzięli udział w Vege Rajdzie, 
Dniu Zwierząt Domowych oraz 
Pikniku Organizacji Pozarządowych.  
Grupa współpracuje ze Schroniskiem 
dla Bezdomnych Zwierząt w Za-
wierciu oraz Wegańskim Ruchem 
Obrońców Zwierząt z Katowic.

kontakt: zawiercie@viva.org.pl

Grupy aktywistyczne Vivy
od 2000 roKu SKupiamy oSoby, Którym nie jeSt obojętny loS zwierząt i jaKo 
Fundacja międzynarodowy ruch na rzecz zwierząt viva! dziaŁamy na terenie polSKi.
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Żeby zdobyć środki na tak po-
trzebną działalność, organizacja 
prowadzi sklep internetowy, 
w którym można zrobić zakupy 

do domu czy do biura, kupić prezenty. 
Całkowity dochód wspiera działania 
fundacji na rzecz potrzebujących zwierząt. 
Sklep działa już od 2006 roku i cieszy się 
coraz większą popularnością wśród klien-
tów. Wychodząc naprzeciw zmieniającym 
się realiom zakupów internetowych, 
w listopadzie 2015 r. zaprezentowaliśmy 

nową, unowocześnioną odsłonę strony 
sklepu, dzięki której zakupy są szybsze 
i łatwiejsze.
Prezenty kupujemy przez cały rok. 
W styczniu zastanawiamy się, czym ob-
darować dziadków w ich święta, w lutym 
myślimy o walentynkowych prezentach 
dla ukochanej/ego, a zaraz potem niektó-
rzy panowie rozglądają się za ciekawszym 
od kwiatów podarkiem na Dzień Kobiet. 
Kolejno przychodzą: Dzień Matki, Dzień 
Dziecka, Dzień Ojca. Nie zapominaj-

my też o wszystkich urodzinach czy 
imieninach, na które też wypada wręczyć 
jubilatom i solenizantom drobny podarek. 
W końcu przychodzi grudzień i zaczy-
namy sobie stawiać te same pytania. 
Czym obdarować swoich najbliższych? 
Gdzie szukać odpowiednich prezentów? 
Odsuwając od siebie te pytania, ryzyku-
jemy jedynie, że idealnego prezentu już 
nie znajdziemy. Dlatego zachęcamy do po-
święcenia czasu, by zagłębić się w ten 
temat i rozważyć możliwości zakupów 
z wartością dodaną. 
Asortyment jest skierowany do wszyst-
kich szukających inspiracji gotowymi pro-
duktami, którzy chcieliby równocześnie 
pomóc naszym braciom mniejszym. 
Jeżeli szukacie prezentów dla osób uwiel-
biających gotowanie, poznawanie nowych 
potraw i ciekawych przepisów polecamy 
„Jadłonomię”, „Wegańskie pyszności”, 
„Zieloną kuchnię 24/7”, „Atelier smaku. 
108 potraw bezglutenowej kuchni we-
gańskiej”. To pięknie zilustrowane książki 
z ciekawymi przepisami i na pewno 
spodobają się miłośnikom dobrej wegań-
skiej kuchni.
Szukacie prezentu dla osoby ciekawej 
świata? Idealne będą „Tajemnice umysłów 
zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy 

poznawcze”, „Armagedon” czy poruszają-
ca „Czarna lista firm”.
Miłośników zwierząt i gadżetów z ich 
podobiznami zachwycą torby „3D” z od-
stającymi uszami czy koszulki z kotami, 
końmi albo krówkami.
Jeżeli osoba, dla której szukamy po-
darunku, nie wpasowuje się w żaden 
z powyższych opisów, to zawsze można 
się zdecydować na bardziej tradycyjne 
prezenty, np. kosmetyki. Wegańskie, natu-
ralne produkty o pięknych kompozycjach 
zapachowych proponuje Zielone Labora-
torium. Firma dodatkowo przekazuje kilka 
procent swoich dochodów na wsparcie 
różnych organizacji działających na terenie 
Polski (każdy kosmetyk opatrzony jest ad-
notacją, na jaki cel przeznaczona zostanie 
kwota z jego sprzedaży).
Nie możemy też zapomnieć o najmłod-
szych. Polecamy książeczki edukacyjne, 
np. „Mamo, tato – dlaczego nie jemy 
zwierząt?” czy księgarski przebój „Tosia 
i Pan Kudełko: Jedzeniowe dylematy”.  
Dla starszych dzieci dobrą propozycją 
mogą być piękne pendrive’y-zwierzątka 
lub komiks „Trawienie zwierzeń”.
Wszystkie wymienione produkty – i wiele 
więcej – są dostępne w sklepie Fundacji 
Viva! na stronie: sklepik.viva.org.pl

• viva! akcja dla zwierząt –  
Świdnica 
– grupa powstała w październiku 
2015 roku. Priorytetowo traktuje 
kampanię Cyrk bez Zwierząt, 
w czerwcu zorganizowała dużą 
akcję na Dzień Cyrku bez Zwierząt 
z udziałem lokalnych artystów i ku-
glarzy. W listopadzie przygotowała 
happening z okazji Dnia bez Futra.  
Grupa poszukuje wolontariuszy, 
aby móc aktywniej działać na rzecz 
zwierząt.

kontakt: swidnica@viva.org.pl

• viva! akcja dla zwierząt – lublin 
– grupa wspierała materialnie 
schronisko w Rachowie Starym 
oraz prowadziła zajęcia dla dzieci 
i młodzieży w szkołach. W ramach 
Tygodnia Wegetarianizmu wolon-
tariusze organizowali spotkania 
z lekarzami, dietetykami i rodzicami 
dzieci na diecie roślinnej połączone 
z degustacjami potraw.  
Mieszkańcy Lublina miło wspomina-
ją cykliczną akcję Ciasto w Miasto, 
podczas której można było spró-
bować wielu pysznych roślinnych 
wypieków.  
Obecnie wolontariusze z Lublina 
poszukują koordynatora grupy.

kontakt: magda.j@viva.org.pl

•  viva! akcja dla zwierząt – kielce 
 – grupa działa od 2009 roku, 
dystrybuuje ulotki oraz zbiera 
podpisy pod petycjami, organizuje 
imprezy okolicznościowe z okazji 
Dnia Ryby czy Dnia bez Futra, 
promuje akcje i kampanie poprzez 
organizowanie koncertów, spotkań, 
pikiet, happeningów, przemarszów. 
Wolontariusze grupy często organi-
zują wegańskie imprezy kulinarne 
– kuchnie społeczne.

kontakt: kielce@viva.org.pl

Grupy, które rozpoczynają swoją dzia-
łalność i poszukują wolontariuszy:
• Poznań (poznan@viva.org.pl)
• Trójmiasto (gdansk@viva.org.pl)
• Ostrołęka (ostroleka@viva.org.p)
• Leszno (leszno@viva.org.pl)
• Piła (pila@viva.org.pl)

JAK ZAŁOŻYĆ GRUPĘ 
W SWOIM MIEŚCIE?
Los zwierząt leży Ci na sercu i chcesz 
razem z nami promować ich prawa? 
Uważasz, że masz w sobie cechy lidera, 
umiesz komunikować się w zespole 
i dobrze czujesz się w roli organizatora?
Zostań koordynatorem i stwórz lokalną 
grupę w swoim mieście! Namów 
do działania kilka osób i napisz do na-
szej koordynatorki: magda.j@viva.org.pl

CO OFERUJEMY 
GRUPOM LOKALNYM?
• szkolenia z zakresu przeprowadzania 

interwencji na rzecz zwierząt, podej-
mowania działań w ramach założeń 
programowych fundacji, w tym 
organizowania kampanii i akcji 
informacyjnych na rzecz etycznego 
traktowania zwierząt oraz propagują-
cych dietę roślinną,

• stałe wsparcie i doradztwo koordy-
natora grup lokalnych,

• darmowe materiały promocyjne 
(ulotki),

• pomoc w organizacji cyklicznych 
imprez Vivy,

• użyczenie subkonta do zbierania 
lokalnych funduszy,

• pomoc prawną.

CZEGO OCZEKUJEMY 
OD GRUP LOKALNYCH?
• podpisania umów wolontariackich,
• organizacji przynajmniej jednej akcji 

na dwa miesiące,
• pozostawania w stałym kontakcie 

z koordynatorem i informowania go 
o podejmowanych działaniach.

Zachęcamy wszystkich, którzy mają 
odrobinę wolnego czasu, trochę chęci, 
szczyptę energii i morze empatii wobec 
zwierząt, do działania razem z nami!

Wartościowe zakupy
organizacja, Która prowadzi tyle różnorodnych dziaŁań ile Fundacja viva!, 
wciąż poSzuKuje SpoSobów, by móc SKutecznie prowadzić Kampanie, leczyć 
i utrzymywać Swoich podopiecznych.
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W całej Polsce działa 25 
lokalnych grup wolon-
tariuszy Fundacji Viva!, 
które opiekują się bez-

domnymi zwierzętami, kotami wolno 
żyjącymi i innymi małymi zwierzętami. 
Codziennie opieką otaczamy prawie 
3 tys. zwierząt (głównie koty i psy), 
zapewniamy im utrzymanie, wyży-
wienie, a tym, które tego wymagają, 
udzielana jest pomoc weterynaryjna. 
Ważna jest także sterylizacja i kastracja 
zwierząt bezpańskich, by jak najbar-
dziej ograniczyć bezdomność. Wolon-
tariusze prowadzą domy tymczasowe, 
zajmują się poszukiwaniem domów 
adopcyjnych dla zwierząt, prowadzą 
wizyty adopcyjne, prowadzą akcje 
m.in. poprzez portale społecznościowe 
i strony internetowe. Wykorzystują całą 
swoją kreatywność, aby te działania 
były jak najbardziej skuteczne. Każda 
grupa ma stronę w internecie lub 
na Facebooku, gdzie opisuje swo-
ją działalność i zamieszcza zdjęcia 
podopiecznych. Aby pokryć wysokie 
koszty karmy i leczenia, grupy zbierają 
darowizny na subkonta.
Większość wolontariuszy ma długolet-
nie doświadczenie w pomocy zwie-
rzętom. Często przez wiele lat działali 
na własną rękę, opiekując się bezdom-
nymi zwierzętami ze swojej okolicy, 
poświęcając im własny czas i pieniądze. 
Osoby te niosą pomoc z potrzeby 
serca, a ich praca jest bardzo trudna 
i pełna poświęceń i emocji. Dzięki dołą-
czeniu do grupy wolontariatu Fundacji 
Viva! mogą wzmocnić swoje działania 
i prowadzić je bardziej profesjonalnie. 
Fundacja udostępnia grupom lokalnym 
zaplecze biurowe, pomoc księgową, 
wzmocnienie działań marketingowych, 
niezbędne narzędzia do promocji dzia-
łań, pomoc w pozyskiwaniu środków 
oraz szkolenia.
Obserwujemy spore zaangażowanie 
ludzi w pomoc bezdomnym zwierzę-
tom. Dzięki wpłatom od darczyńców 
oraz pieniądzom uzbieranym z 1% dla 
organizacji pożytku publicznego udaje 
się finansować bieżące potrzeby zwie-
rząt. Dla skuteczniejszego i szerszego 
działania grupy prowadzą również 
sprzedaż charytatywną na Allegro 
i inne aukcje internetowe. Pomysłowość 
wolontariuszy w zdobywaniu środków 
jest ograniczona tylko obowiązującymi 
przepisami! Mimo to niektóre grupy 
borykają się z trudnościami finansowy-

mi – potrzeby wśród zwierzaków są 
ogromne i wciąż rosną.
Zapraszamy Państwa do zapoznania 
się w Internecie z działalnością naszych 
grup!
 

4DOGS 
Grupa działa w Warszawie 
i okolicach. Opiekuje się 
bezdomnymi psami. 
www.sos4dogs.pl

 
BEZBRONNE 
ZWIERZĘTA 
Działa na terenie Rumii 
i całej Polski. Otacza opieką 
bezdomne koty i psy. 
www.bezbronnezwierzeta.pl

DOM TYMCZASO-
WY U MAGDY
DT u Magdy działa w War-
szawie i okolicach. Zajmuje 
się opieką nad bezdomnymi 
kotami (kładzie duży nacisk 
na ograniczanie populacji 
kotów wolno żyjących). 
kotyumagdy.wordpress.com

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, działa dla 
polepszania warunków by-
towych kotów w schronisku 
w Szczecinie. 
fb: fundacja viva oddziaŁ 
szczecin

KOCIA ŁAPKA 
Terenem działania jest War-
szawa i Pruszków. Wolon-
tariusze opiekują się kotami 
wolno żyjącymi i bezdom-
nymi. 
fb: dtkocialapka

KOTY I SPÓŁKA 
Działa na rzecz kotów bez-
domnych i wolno żyjących 
z terenu Warszawy.
www.kocieadopcje.blox.pl

KOTY SPOD 
MOSTU 
Opiekuje się kotami wolno 
żyjącymi, głównie w pobliżu 
mostu Grota-Roweckiego 
oraz z obszaru zakładów Po-
lfy Tarchomin w Warszawie.
fb: koty spod mostu

KOTY.SOS 
Grupa działa na terenie Byd-
goszczy. Opiekuje się kotami 
wolno żyjącymi i bezdomny-
mi. 
www.kotysos.org

MAMY KOTA
Wolontariusze działają na 
terenie Krakowa. Opieką ota-
czają koty bezdomne i wolno 
żyjące.
www.mamykota.org

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

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

MRAU
Grupa działa w Warszawie. 
Prowadzi opiekę nad kotami 
bezdomnymi i wolno żyjący-
mi. Działa głównie w ko-
ciarni na terenie schroniska 
na Paluchu, gdzie zajmuje 
się szukaniem domów dla 
trafiających tam kotów. 
www.mrau.com.pl

PROFELIS
Otacza opieką koty  
bezdomne i wolno żyjące 
w Warszawie.
fb: vivaprofelis

PRUSZKOWSKI DT 
Zajmuje się opieką nad 
kotami bezdomnymi i wolno 
żyjącymi z Pruszkowa.
fb: pruszkowski dom tym-
czasowy

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

PSY NICZYJE
Wolontariusze opiekują się  
psami bezdomnymi z War-
szawy i okolic.
www.psyniczyje.pl

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

TYLKO PRZYJA-
CIELE ZWIERZĄT 
– OPOCZNO 
W Opocznie grupa osób 
otacza opieką psy bezdomne, 
a także współpracuje z lokal-
nym schroniskiem w poszu-
kiwaniu domów dla psów.
tpz-opoczno.blogspot.com

ZWIERZAKI 
Z MIŃSKA
 Terenem działania jest 
Mińsk Mazowiecki i okolice. 
Wolontariusze opiekują się 
kotami i psami bezdomnymi 
oraz kotami wolno żyjącymi.
www.zwierzakizminska.pl

ZWIERZĘTA 
Z MAZOWSZA
Grupa opiekuje się bez-
domnymi psami z okolic 
Warszawy.

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

Dzięki wolontariuszom bezdomne 
zwierzęta mają swoje tymczasowe 
schronienie gdzie czekają na adopcję 
do domu stałego. Mają zapewnioną dia-
gnozę weterynaryjną, opiekę i leczenie. 
Każdą z grup można wesprzeć przez 
przekazanie darowizn lub 1% podatku, 
w celu szczegółowym wpisując nazwę 
grupy. Każda wpłata ratuje życie!

Siła w wolontariacie!
od 2000 roKu SKupiamy oSoby, Którym nie jeSt obojętny loS zwierząt i jaKo 
Fundacja międzynarodowy ruch na rzecz zwierząt viva! dziaŁamy na terenie caŁej 
polSKi. aby zwięKSzyć SpoŁeczną wrażliwość na tematy związane ze zwierzętami, 
regularnie prowadzimy Kampanie.



5www.viva.org.pl

JAK DZIAŁAMY 
We własnych mieszkaniach tworzymy 
domy tymczasowe, w których znajdują 
schronienie najbardziej potrzebujące 
koty. Ponieważ jednak jest ich o wiele 
więcej niż miejsc dla nich, podjęliśmy 
wyzwanie i wynajęliśmy przestronny, 
słoneczny lokal, by urządzić w nim 
kociarnię. Włożyliśmy mnóstwo pracy 
i serca w zbudowanie tego miejsca. 
Udało nam się stworzyć przytulny, 
ciepły, niemal domowy azyl, w którym 
koty panują niepodzielnie. To dla nich 
są kanapy i parapety, drapaki i za-
bawki, dla nich widok z okna i plama 
słońca na podłodze, dla nich półki 
na ścianie, biurko i ława. Wszystko dla 
nich. 
Kociarnia stała się naszym najwięk-
szym domem tymczasowym – pełnimy 
w niej dyżury i sprawujemy opiekę 
nad jej mieszkańcami, mając nadzieję, 
że jest im tam dobrze i że dzięki temu 
miejscu nie odczuwają zbyt dotkliwie 
braku prawdziwego domu. 
Aby zwiększyć ich szanse na adop-
cję, przystąpiliśmy też do programu 
Adopciaki.pl. W ten sposób staramy 
się pokazywać naszych podopiecznych 
i zachęcać do ich adopcji.
Współpracujemy także z Łódzkim 
Schroniskiem dla Zwierząt, wspierając 
jego podopiecznych karmą i w miarę 
możliwości zabierając potrzebujące 
koty. Pomagamy też karmicielom 

w dożywianiu kotów wolno żyjących 
i w ich sterylizacji, budujemy też 
kotom budki na zimę.
Czasem niestety przegrywamy walkę 
z kocimi chorobami, ale wierzymy, 
że dzięki naszym działaniom świat jest 
dla kotów choć odrobinę lepszy.
Działamy od 2007 roku, a od końca 
2008 roku w ramach Fundacji Między-
narodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 
– Viva!

JAK NAS WESPRZEĆ 
Wszyscy jesteśmy wolontariuszami, 
nie pobieramy wynagrodzenia za 
pracę w fundacji, a środki na naszą 
działalność zdobywamy dzięki dobroci 
i hojności darczyńców:
• z darowizn przekazywanych na na-

sze konto bankowe,
• z wpływów z 1% podatku,
• z aukcji charytatywnych,
• z odsprzedaży gadżetów fundacyj-

nych – parasoli i eKOToreb,
• ze sprzedaży rękodzieła, które sami 

tworzymy,
• ze sprzedaży kalendarza „Na ratunek 

porzuconym”.

OGROM PRACY
Rok 2015 był pracowity i trudny. 
Nasza nowa kociarnia dała schronienie 
ponad 130 potrzebującym kotom i choć 
koszty jej utrzymania są ogromne, 
to właśnie dzięki niej mogliśmy pomóc 
wielu kocim nieszczęśnikom, którym 
los zafundował bezdomność. Więk-
szość z nich udało nam się wyleczyć. 
Wszystkie zostały przez nas wystery-
lizowane, zaszczepione, zaczipowane, 
większość też znalazła nowe, kochające 
domy.
Nasze nieliczne domy tymczasowe 
pracowały pełną parą, ratując niesamo-
dzielne kocięta, socjalizując zestreso-
wane podrostki, lecząc i opiekując się 
chorymi maluszkami. Dzięki pracy 
tymczasowych opiekunów udało się 

pomóc kolejnym 50 małym kocim 
istnieniom.
Nasz hotelik przyjmował nie tylko koty 
bezdomne, które po kilku tygodniach 
pobytu znajdowały nowych opieku-
nów, lecz również wolno żyjących 
pensjonariuszy, którym zapewniał dach 
nad głową, leczenie i opiekę w czasie 
choroby, by po rekonwalescencji mogły 
wrócić do swoich miejsc bytowania. 

Jak zawsze opiekowaliśmy się też stad-
kami kotów wolno żyjących, sterylizu-
jąc je i dokarmiając. Dzięki wsparciu 
darczyńców mogliśmy regularnie poma-
gać m.in. kotom Starszego Pana, Pani 
Marzenki, Joli Dworcowej, Bałuckiemu 
Podwórku czy kotom z zakładu pracy.
Miniony rok obfitował w chwile 
radości i smutku, dał nam ogrom 
wzruszeń, ale też przysporzył wielu 
trosk. Nie uchroniliśmy się przed dra-
matami i choć odejście kilku naszych 
podopiecznych złamało nam serca, 
to wygrana walka o zdrowie i nowy 
dom tych pozostałych przywracała 
nam siły i pomagała nie zwątpić w sens 
naszych działań.

DLA NICH WSZYSTKO, 
CO NAJLEPSZE
12 takich kocich historii znajdziecie 
z naszym tegorocznym kalendarzu 
charytatywnym „Na ratunek porzuco-
nym”. Wydajemy go już od kilku lat, 
przedstawiając w nim losy naszych 
podopiecznych, starając się jednocze-
śnie edukować i wskazywać drogi 
rozwiązywania kocich problemów. Cza-

sem wystarczy naprawdę niewiele, by 
los kotów, które żyją wokół nas, stał się 
lepszy i mniej naznaczony cierpieniem. 
Koty są naszą miłością, a pomoc tym 
skrzywdzonym naszą pasją. KOTYlion 
stworzony został właśnie po to – by 
pomagać. Każdy z nas jest osobą czyn-
ną zawodowo, a kotom pomagamy, 
poświęcając swój wolny czas, po to, 
by potem zobaczyć uśmiechnięte kocie 
pysie, by zobaczyć przemianę z cho-
rego, pozbawionego nadziei istnienia 
w pełnego życia, szczęśliwego pupila. 
To naprawdę uskrzydla.

zapraszamy na naszą stronę.
kotylion.pl oraz na nasz fanpage fb

Koci Azyl 
Kotylion to grupa 

KilKunaStu oSób, 
Które poŁączyŁ 

jeden cel – pomoc 
Kotom porzuconym, 

niechcianym, niczyim. 
jeSteśmy z Łodzi 

i pomagamy przede 
wSzyStKim Kotom 
z naSzego MiaSta 

i oKolic. 
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PODSUMOWANIE ROKU 2015

Koty 
ze stoczni 
pomorSKi Koci dom tymczaSowy 
to grupa wolontariuSzy z trójmiaSta. 
opieKujemy Się Kotami bezdomnymi 
i wolno żyjącymi.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
W momencie powstania w 2009 r. 
Pomorski Koci Dom Tymczasowy (PKDT) 
był niewielką grupą sympatyków kotów, 
która zajmowała się pomocą kilku potrze-
bującym zwierzętom. Koty przyjmowa-
liśmy do swoich prywatnych domów. 
Członkowie PKDT byli dla siebie grupą 
wsparcia, a głównym medium do przeka-
zywania informacji o naszych interwen-
cjach i wzajemnego kontaktowania się 
było forum Miau.pl.
Obecnie PKDT to kilkunastoosobowa 
grupa działaczy. Wszyscy pracujemy 
zawodowo w bardzo różnych miejscach – 

w szpitalu, szkole, biurach. Zwierzętami 
zajmujemy się jako wolontariusze. Działa-
nie w grupie pozwala nam pomóc więk-
szej liczbie zwierząt oraz stworzyć lepsze 
warunki opieki. Dzięki temu możliwa jest 
na przykład współpraca z liczniejszymi 
lecznicami, szersza wymiana informacji 
i doświadczeń. Ponadto wzajemne wspar-
cie dodaje sił i rozwija możliwości.

SKALA CORAZ WIĘKSZA
Tworzymy również sieć domów tymcza-
sowych – koty zabieramy do własnych 
mieszkań, zapewniamy im opiekę i wa-
runki takie same jak naszym prywatnym 
futrzakom. Nawiązaliśmy współpracę 
z 16 lecznicami i dwoma hotelami dla 
zwierząt. Pod naszą opieką przebywa 
zawsze około 150 kotów. Co roku około 
300 zwierząt znajduje nowe domy.
Potrzebujące zwierzęta leczymy i przy-
gotowujemy do adopcji. Zabieramy koty 
porzucone na ulicach i z domów od 
właścicieli, którzy nie potrafią się nimi 
należycie zaopiekować. Przyjmujemy 
także zwierzęta po wypadkach komunika-
cyjnych. Trafiają do nas też koty pozosta-
wiane w lecznicach, kiedy opiekunowie 
domagają się eutanazji, bo „już nie chcą 
kota” lub nie zamierzają go leczyć. Przygo-

towujemy do adopcji kocięta rodzące się 
pod blokami. Chcemy je uchronić przed 
trudnym i niebezpiecznym życiem. 
Nasi podopieczni często trafiają do nas 
w strasznym stanie. Pomoc tym najbar-
dziej potrzebującym kociakom to mnó-
stwo pracy, ale też ogrom satysfakcji.
Naszym priorytetem jest sterylizacja 
kotek. Kastracja samic to metoda po-
zwalająca zapobiec groźnym chorobom, 
takim jak ropomacicze czy nowotwór 
listwy mlecznej. To też jedyna skuteczna 
broń w walce z bezdomnością zwierząt. 
Co roku na zabiegi zawozimy około 800 
kotek. Dzięki temu na świat przychodzi 
kilka tysięcy mniej maluchów, które 
na miejskich ulicach czekałby straszny los.
Zapewniamy także opiekę weterynaryjną 
kotom wolno żyjącym. Chore zwierzęta 
trafiają do naszych lecznic. Wszystkim 
gwarantujemy pełną opiekę lekarską. 
Nie ma dla nas różnicy pomiędzy kotem 
domowym a dzikim. Współpracujący 
z nami weterynarze leczą „dzikuski” 
z kociego kataru, operują po postrzałach, 
przeszczepiają skórę... Jeśli konieczna jest 
amputacja kończyny czy oka i zwierzę 
staje się mniej sprawne, szukamy mu bez-
piecznego miejsca, np. w domu, stadninie, 
by nadal mogło żyć na wolności, jednak 
pod czujnym okiem człowieka.

NAKARMIĆ STOCZNIĘ
Naszym największym zobowiązaniem jest 
opieka nad kotami bytującymi na tere-
nach gdyńskich stoczni (dawne Stocznia 
Gdynia SA oraz Stocznia Nauta SA). 
Na terenie Stoczni Gdynia działamy od 
2009 roku. Na jej obszarze po upadku 
zostało około 350–400 głodnych kotów. 
Zamknięto stołówki, zniknęły śmietniki 
i życzliwe ręce, które dokarmiały zwierzę-
ta. Opiekujemy się tymi kotami od sześciu 
lat, udzielając im pomocy weterynaryjnej 
oraz dokarmiając je. 
W 2011 roku podjęliśmy się też opieki nad 
stadem ze Stoczni Nauta, gdzie żyje około 
100 kotów. Na terenach stoczniowych 
prowadzimy sterylizacje, poddajemy koty 
leczeniu, zabieramy te po wypadkach, 
szukamy nowych domów dla kotów 
oswojonych. Budujemy budki mieszkal-
ne i karmniki. Kilka razy w tygodniu 
jeździmy „karmić stocznię”. W sumie 
objeżdżamy 78 ha, na których w 17 karm-
nikach zostawiamy 40 kg karmy suchej, 

80 puszek karmy mokrej i wodę. Robimy 
to trzy razy w tygodniu. To ciężka praca. 
Koty są głodne niezależnie od pogody. 
Większość dokarmiających to dziewczyny. 
Dźwigają 10-kg. worki z karmą, ciężkie 
zgrzewki puszek i torby pełne butelek 
z wodą. Karmniki osłonięte są paletami 
i blachą, żeby do jedzenia nie dobrały się 
mewy. Wszystkie te konstrukcje trzeba 
najpierw rozbroić, a potem ustawić 
na nowo.
Trzeba podkreślić, że ta praca wywołuje 
w nas dużo emocji. Dla nas to nie jest 250 
bezimiennych kotów. To Ruda, Smuki, 
Bajka… Patrzymy regularnie na tyle zna-
nych nam kocich bied, które głodne biegną 
do miski. To często przytłaczające. Tamten 
chory, ten znowu kuleje. Ktoś inny nie po-
jawia się trzeci dzień na karmieniu, dla-
czego? Kotka w wysokiej ciąży nie chce 
wejść do klatki-łapki, co będzie, jak urodzi 
w kanale i wyprowadzi maluchy, kiedy 
będą już w fatalnym stanie? Będzie trzeba 
zabrać kolejne kociaki bez oczu. Do tego 
ktoś znowu wyrzucił oswojonego kota 
w myśl podejścia „poradzi sobie”…
Czasami jest ciężko, ale znajdujemy siły. 
Nie chcemy pozostawić tych zwierząt bez 
opieki.

PRACY NIGDY DOŚĆ
Poza bezpośrednią pracą ze zwierzętami 
pomagamy osobom prywatnym, które 
opiekują się kotami w swojej okolicy. 
Zbieramy karmę, finansujemy leczenie. 
Wspieramy również działania formalne, 
które z takiej opieki wynikają. Czasem 
potrzebna jest policyjna interwencja, 
a sprawy często kończą się w sądach. Tam 
również nie pozostawiamy opiekunów 
społecznych samym sobie.
Równie istotne są dla nas działania eduka-
cyjne. Przyjmujemy zaproszenia do szkół, 
prowadzimy zajęcia wychowawcze. Cie-
szy nas, że coraz częściej pedagodzy za-
praszają nas do siebie, a dzieci i młodzież 
angażują się w akcje na rzecz zwierząt. 
Niedawno braliśmy również udział w ra-
towaniu około 70 porzuconych kotów ze 
zlikwidowanej fermy lisów w Gdańsku. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Nasze działania finansowane są z da-
rowizn. Działamy, poświęcając nasz 
prywatny czas, a środki finansowe zbie-
ramy tylko dzięki ludziom dobrej woli, 

którzy dokonują wpłat na nasze konto lub 
przekazują nam 1% podatku. Zwierzęta 
w większości domów tymczasowych 
utrzymywane są z naszych prywatnych 
środków. Jeszcze kilka lat temu nie przy-
szłoby nam do głowy, że będziemy 
działać na taką skalę. Często borykamy 
się z problemami finansowymi, a każde 
podsumowanie miesięcznych kosztów 
(15–25 tys. zł) przyprawia o zawrót 
głowy. Nie mamy stałych funduszy, więc 
jutro jest zawsze niepewne. 
Bierzemy udział w grantach i korzystamy 
z funduszy miejskich wyłącznie na zabiegi 
sterylizacji. Pozwalają one pokryć koszty 
około 1/4 wykonanych przez nas rocznie 
zabiegów.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Wszyscy członkowie PKDT to wolontariu-
sze. Każdy z nas ma swoje życie osobiste, 
pracę, rodzinę. Jesteśmy przeciętnymi 
ludźmi. Wyróżnia nas co najwyżej to, 
że po zakończeniu pracy zawodowej 
nie wracamy do domu, nie idziemy 
do kina ani na siłownię. Wolontariat stał 
się naszym sposobem na życie.
Każdy z nas zaczynał od pomocy jed-
nemu, dwóm kotom. To trochę tak jak 
w krążącym po sieci haśle „koty są jak 
chipsy, nie można skończyć na jednym”. 
Kiedy okazuje się, że są narzędzia i możli-
wości, żadne z nas nie potrafi już przejść 
obojętnie koło potrzebującego zwierzęcia.
Wolontariat jest jak drugi etat. To go-
dziny przy klatce-łapce, za kierownicą, 
w lecznicach weterynaryjnych. To pobud-
ki o godz. 4.30 rano, żeby przed pracą 
oporządzić domowe stado. Wieczory 
spędzane przy komputerze – ogłosze-
niach, rozliczeniach. To trudne decyzje 
o eutanazji, nieprzespane noce, czujny 
sen przy chorej kotce. Pożegnania z tymi, 
których uratować się nie da.
Z drugiej strony to mnóstwo radości: ob-
serwacja kocich maluchów goniących za 
własnymi ogonami, zimny nos budzący 
bladym świtem, szorstki język przypomi-
nający o porannej wyżerce, przytulanie 
kota, któremu kilka miesięcy wcześniej 
nikt nie dawał szansy na życie.
Odzyskujące siły zwierzę, kociak, którego 
oko udało się uratować, odkarmiony 
bezdomniak na kanapie u nowych opie-
kunów – dlatego to robimy. Dla nich. 
Tych, którzy się o siebie nie upomną. 
To ogromna radość i satysfakcja móc 
im pomagać. Na początku i końcu tego 
łańcuszka – ciężkiej pracy, obciążeń 
psychicznych, wielu chwil radości, 
ogromnej satysfakcji – zawsze jest kocia 
osoba. Oswojony miziak, syczący dziku-
sek – to nie ma znaczenia. Każdy z nich 
zasługuje na godne życie, zdrowie, pełną 
miskę, na pomoc. www.pkdt.pl
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Niestety do tej pory nie wpro-
wadzono w Polsce zakazu 
hodowli zwierząt na futra, 
dlatego nasze protesty mają 

swoją kontynuację i na stałe wpisały się 
do naszego aktywistycznego kalendarza. 
Podczas happeningu 28 listopada 2015 r. 
nasi aktywiści zamknęli się w symbolicz-
nej klatce oraz stanęli z tablicami przed-
stawiającymi zdjęcia zwierząt z polskich 
ferm. Podczas akcji zebraliśmy ponad 300 
podpisów pod petycją na rzecz zakazu 
hodowli zwierząt futerkowych. Zaintere-
sowały się nią także lokalne media.
Koniec 2011 roku to także pierwsza 
zorganizowana przez łódzką Vivę Vegilia 
– wegańskie spotkanie wigilijne. W Łodzi 
nigdy nie brakowało amatorów kuchni 
roślinnej, dlatego Vegilia dołączyła do na-
szych corocznych akcji i przybrała charak-
ter dużego kiermaszu, na którym znani 
i lubiani wegewystawcy dali łodzianom 
możliwość nabycia ciekawych świątecz-
nych upominków oraz zrobienia zapasów 
pysznego jedzenia.
Z początkiem 2012 roku łódzka Viva ru-
szyła pełną parą. Poza regularnym wolon-
tariatem w schronisku w Korabiewicach 
zaczęliśmy organizować cykl wykładów 
„Prawa zwierząt po ludzku”. Podczas 
spotkań łodzianie mogli wysłuchać m.in. 
prezentacji dr Katarzyny de Lazari-Radek 
na temat Animal Studies czy Dariusza 
Gzyry.
Nasze wsparcie schroniska w Korabiewi-
cach nie ograniczyło się jedynie do wo-
lontariatu. Dwukrotnie organizowaliśmy 
imprezy benefitowe z udziałem łódzkiej 
gwiazdy estrady – Elektrycznego Węgorza 

– które cieszyły się dużym powodzeniem. 
Wielokrotnie organizowaliśmy i wspierali-
śmy zbiórki darów dla naszych podopiecz-
nych.
Zima 2012 roku to także czas, kiedy 
poszerzyliśmy swoją działalność o inter-
wencje i kontrole dobrostanu zwierząt. 
W odpowiedzi na apele łodzian odwiedzi-
liśmy m.in. wiele sklepów zoologicznych 
i pouczaliśmy prowadzących na temat 
opieki nad zwierzętami. Od tamtej pory 
regularnie jeździmy na interwencje doty-
czące dobrostanu zwierząt.
Wiosną 2012 roku rozpoczęliśmy także 
cykl niezwykle udanych imprez plene-
rowych – Wege Pikników. Już pierwsza 
edycja przyciągnęła setki łodzian. Kolejne 
cieszyły się rosnącą popularnością. Pod-
czas ostatniego pikniku kilkuset łodzian 
i łodzianek mogło spróbować wegańskich 
pyszności od kilkudziesięciu różnych 
wystawców z całego kraju. Na imprezie 
nie zapomnieliśmy o promocji cyrku bez 
zwierząt – gości zabawiali nasi zaprzyjaź-
nieni kuglarze z grupy Carnival.
W marcu 2013 roku zaangażowaliśmy 
się w nowe formy pomocy zwierzętom. 
Po pierwsze rozpoczęliśmy sterylizację 
kotów wolno żyjących. W porozumieniu 
z karmicielami udało się nam skutecznie 
ograniczyć problemy związane z niekon-
trolowanym rozrodem zwierząt w kilku 
rejonach naszego miasta. Obecnie co naj-
mniej raz w miesiącu zawozimy do stery-
lizacji kilka kotów wolno żyjących.
Po nieudanych próbach nawiązania 
współpracy z inspekcją weterynaryjną 
w sprawie nadzoru nad dobrostanem 
zwierząt cyrkowych zdecydowaliśmy się 

rozpocząć pikietowanie przed cyrkami. 
W 2013 roku zaczynaliśmy od kilkuosobo-
wych pikiet, natomiast dziś nasze protesty 
gromadzą kilkadziesiąt osób i są szeroko 
relacjonowane w lokalnych mediach.
W efekcie naszych działań i aktywności 
radnych Bartosza Domaszewicza i Urszuli 
Niziołek–Janiak w Łodzi od września 
obowiązuje zakaz występowania i promo-
cji cyrków wykorzystujących zwierzęta 
na terenach miejskich. Naszym celem 
pozostaje oczywiście ogólnopolski zakaz 
tresury zwierząt w cyrkach, do którego 
dążymy, czynnie włączając się w działania 
Koalicji Cyrk bez Zwierząt.
W czerwcu 2014 zorganizowaliśmy hucz-
ne obchody Dnia Cyrku bez Zwierząt. 
Naszą akcję zasilili łódzcy kuglarze – żon-
glerzy, szczudlarze oraz akrobaci. Podczas 
akcji ponad 400 łodzian podpisało się pod 
petycją w sprawie zakazu wykorzystywa-
nia zwierząt w cyrkach.
W 2013 roku wraz z innymi łódzkimi 
organizacjami utworzyliśmy Komisję 
Dialogu Obywatelskiego ds. zwierząt przy 
Urzędzie Miasta Łodzi. Pod tą nazwą kry-
je się społeczny organ doradczy, który ma 
za zadanie współpracować z urzędnikami 
w zakresie ochrony zwierząt. Wielogo-
dzinne dyskusje, niezliczone strony prze-
czytanych przepisów prawa i wysłanych 
dokumentów pozwoliły zdecydowanie 
poprawić opiekę miasta nad zwierzętami, 
np. wolno żyjącymi kotami. Jesteśmy 
także w trakcie tworzenia urzędowej bazy 
karmicieli i nowego serwisu internetowe-
go, który pomoże mieszkańcom pomagać 

zwierzętom w awaryjnych sytuacjach. 
W 2013 roku zainicjowaliśmy także 
happeningi i akcje kulinarne pod hasłem 
„Wielkanoc bez jaj”. W okresie świątecz-
nym zachęcamy mieszkańców Łodzi 
do refleksji nad ich świątecznym menu, 
a w szczególności do zastanowienia się 
nad smutnym losem kur niosek. Podczas 
naszych wielkanocnych akcji łodzianie 
chętnie degustują roślinne odpowiedniki 
typowych świątecznych dań, a także 
przyjmują przygotowane przez nas ulotki 
z przepisami.
Czynnie włączamy się też w ogólnopol-
skie obchody Tygodnia Wegetarianizmu 
– organizujemy pokazy filmów, wykłady 
i degustacje.
Od grudnia 2015 r. łódzka Viva poszerzy-

liśmy swoją działalność o cykl spotkań 
„Gotuj z Vivą” – wegańskich warsztatów 
kulinarnych. Pierwsze spotkanie odbyło 
się pod hasłem „roślinny nabiał” i cieszyło 
się tak dużym zainteresowaniem łodzian, 
że miejsca zostały zajęte w kilka godzin 
po opublikowaniu przez nas zaproszenia. 

JAK MOŻESZ  
NAM POMÓC?
Dołącz do nas. Po przeczytaniu tego 
tekstu wiesz już pewnie, że rzadko się 
nudzimy, a pomoc zwierzętom i promo-
cja ich praw obejmuje naprawdę szeroki 
zakres działań. Dlatego potrzebujemy 
specjalistów w różnych dziedzinach, a tak-
że wolontariuszy po prostu gotowych 
do ciężkiej, lecz dającej satysfakcję pracy. 
Działając z nami możesz sprawdzić się w: 
• organizacji eventów i happeningów, 
• rozmowach z ludźmi na naszym 

stoisku,
• pisaniu tekstów np. na naszego bloga, 
• prowadzeniu stron internetowych 

i facebookowych, 
• gotowaniu wegańskich pyszności,
• walce z bezdomnością zwierząt 

w Łodzi,
• pomocy zwierzakom ze schroniska 

w Korabiewicach.
Po odpowiednim przeszkoleniu możesz 
dołączyć też do naszych inspektorów 
i uczestniczyć w interwencjach.

nie zwlekaj i napisz do nas! Łódzka 
ekipa czeka wŁaŚnie na ciebie!
lodz@viva.org.pl

Aktywiści z Łodzi 
w obronie zwierząt
ŁódzKa grupa Fundacji viva! zawiązaŁa Się w pod Koniec 2011 
roKu. pierwSzą aKcją, Którą zorganizowaliśmy we wSpóŁpracy 
z innymi aKtywiStami, byŁ dzień bez Futra – happening pod 
jedną z galerii handlowych, podczaS Którego zapalono znicze, 
a Sztuczne Futro zoStaŁo Symbolicznie oblane Krwią. 
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Opiekujemy się zwierzętami, 
których życie zaczęło się 
w rożnych miejscach Polski, 
w warunkach dalekich od 

tych, które można by uznać choćby za 
dostateczne. Wszystkie łączy wspólny 
mianownik – przyszły na świat dla ludz-
kiej zachcianki. Właśnie to łączy np. lisa 
z fermy futrzarskiej i kurczaka hodowlane-
go z fermy kurzej.
Kiedy przyjechały do nas kurczaki-brojle-
ry, byliśmy zdruzgotani tym, jak źle może 
wyglądać zwierzę i do jakiego stopnia 
może być niesprawne. Utuczone do granic 
możliwości, na sztywnych, zdeformo-
wanych nogach, nie były w stanie zrobić 
kroku. Nikt nigdy nie dbał o ich zdrowie, 
bo niby po co zdrowie i sprawność zwie-
rzęciu, które za chwilę trafi do ubojni?
Podjęliśmy szybkie działania, aby ura-
tować je od śmierci. Przede wszystkim 

wdrożona została odpowiednia dieta. 
Utworzyliśmy dla nich wybieg gwaran-
tujący świeże powietrze, ruch i bodźce 
wokół, jak choćby sąsiedztwo innych 
zwierząt (kury mieszkają ze świnkami). 
Kury odzyskały swoją tożsamość. Z broj-
lerów stały się Hanią i Samsonem, które 
uwielbiają towarzystwo innych zwierząt, 
ludzi, są ze sobą niesamowicie zżyte, ob-
darzają się czułościami, dzielą jedzeniem, 
po prostu cieszą się życiem.
Wspomniane wcześniej lisy przyjechały 
do nas z interwencji na nielegalnej fermie 
futrzarskiej. Było ich pięć, niestety jedną 
lisicę w najgorszym stanie, bez kawałka 
łapy i z kikutem ogona, z ranami, w któ-
rych gnieździły się setki larw zjadających 
ją za życia, musieliśmy niestety uśpić. 
Zostały nam cztery przerażone stworzenia 
przekonane, że nic dobrego nie może się 
już wydarzyć, bo człowiek to tylko ból 
i strach.
Na szczęście to już tylko wspomnienie. 
Minęło kilka tygodni, a my nie możemy 
się nadziwić, jak te dzikie, do tej pory źle 
traktowane zwierzęta odpowiadają na na-
sze starania. Okazuje się, że miłość i szacu-
nek zmieniają obie strony. My, opieku-
nowie, bogatsi o nowe doświadczenia 
i uczucia, jakie towarzyszyły przemianie 
lisów, i one: ciekawskie, energiczne, skore 

do zabaw i psot, cudowne stworzenia 
wciąż odkrywające przed nami kolejne 
lisie sekrety.
Jesteśmy również opiekunami dwóch 
najsłodszych na świecie klaczy. To mama-
-kucyk i jej maleńka córeczka, które cieszą 
oczy wszystkich bywalców schroniska. 
Zamieszkały na wybiegu z kucykiem płci 
męskiej, który jest dla źrebaka niczym 
ojciec i przyjaciel jednoczenie. Jak więk-
szość zwierząt, które do nas przyjeżdżają, 
koniki były w ciężkim stanie fizycznym 

i psychicznym. Dziś nie ma po tym śladu. 
Opiekunki koni zadbały o ich piękny 
wygląd, odżywienie, zdrowe kopyta 
i widoczne na pierwszy rzut oka szczę-
ście. Od razu widać pozytywną zmianę 
w życiu tych zwierząt.
Zwierzę, które nie jest traktowane jak 
zabawka, jak przedmiot, zaczyna być sobą 
i tylko wtedy można mówić o tym, że się 
je zna. My właśnie doświadczamy tego 
cudu poznania, pozwalając im wszystkim 
na naturalne zachowanie nieskrępowane 
tresurą i strachem. 
Nie jest ważne, jak długo zwierzę było 
hodowane. Jeśli było tylko rozrywką albo 
było wykorzystywane tylko do pracy 

fizycznej, nie ma możliwości, aby właści-
ciel mógł je naprawdę poznać. Nie sam 
czas, tylko jakość spędzanego wspólnie 
czasu stanowi o prawdziwym charakterze 
i usposobieniu naszych podopiecznych. 
My mamy szczęście odkrywania ich 
prawdziwej natury, której istnienia ich 
poprzedni właściciele nie byli nawet 
świadomi.
Dotyczyło to także byłego właściciela 
jałówki, która przyjechała do nas po inter-
wencji na fermie dyń. Właściciel założył, 

Nowi mieszkańcy 
Korabiewic
w ciągu oStatnich KilKu mieSięcy naSza zwierzęca gromadKa 
bardzo Się powięKSzyŁa, gŁównie o zwierzęta odebrane 
nieodpowiedzialnym wŁaścicielom podczaS interwencji. 
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Powyższa rada weganom i we-
getarianom z dłuższym stażem 
wydaje się banalnie prosta. Aż 
nazbyt oczywista. Dla ludzi, 

którzy stawiają pierwsze kroki na drodze 
do życia bez wykorzystywania zwierząt, 
jest jednak dość trudna w realizacji. Trzeba 
się tyle nauczyć o żywieniu, orientować 
się, co jest czym, pod jakimi nazwami 
mogą kryć się odzwierzęce składniki… 
– myślą. By ułatwić im decyzję i praktycz-
nie pomóc w codziennych wyzwaniach 
Fundacja Viva! od z górą pięciu lat wydaje 
miesięcznik „Vege”.
– Bombardowani przez reklamy parówek 
czy serów pokazywanych jako niezbędny 
składnik pokarmowy, przyzwyczajeni 
do stereotypu „zdrowej polskiej kuchni”, 
w której dominuje mięso, ludzie się nie-
pokoją, czy porzucając je, nie nabawią się 
„niedoborów”. To słowo klucz w większo-
ści rozmów tych, którzy już mięsa i nabia-
łu nie jadają, z rodzinami, znajomymi, ba!, 
nawet lekarzami i dietetykami-tradycjona-
listami. Nasze pismo stawia sobie za cel 
nie tylko rozwiać takie obawy, lecz także 
pokazać, jak przyjemne może być zgodne 
z zasadą „nie rób drugiemu, co tobie 
niemiło” – mówią w redakcji „Vege”.
Dlatego właśnie w miesięczniku stałe ru-
bryki mają doświadczeni kucharze. Dzielą 
się przepisami na nieskomplikowane dania 
na co dzień i wysublimowanym odświęt-
nym menu. Dla każdego coś dobrego! 
Stałymi gośćmi na łamach są też uznani 
dietetycy wyspecjalizowani w żywieniu 
roślinnym.
„Vege” ma charakter magazynu, dlate-
go co miesiąc znajdą w nim Państwo 
mnóstwo porad, które nie tylko pomogą 
początkującym weganom i wegetarianom 
w planowaniu diety, zwrócą uwagę 
na aspekty zdrowotne, lecz również 
przyniosą sporą dawkę wiedzy z zakresu 

psychologii – najczęściej tej, która przydaje 
się w radzeniu sobie z nieakceptującym 
takiego stylu życia otoczeniem, ale nie tyl-
ko. Do tego w miesięczniku pojawiają się 
regularnie ciekawostki ze świata zwierząt 
(nie tylko hodowlanych), recenzje lokali 
gastronomicznych, które oferują roślinne 
menu, relacje podróżnicze – w których 
zwraca się uwagę nie tylko na sprawy 
zwierząt i kuchni – czasem z bardzo 
egzotycznych miejsc, czasem z pobliskich 
szlaków, na które można wybrać się bez 
większych nakładów finansowych.
– Nie jesteśmy tylko przewodnikiem 
po świecie roślinnej diety. To duża część 
naszych zainteresowań, ale nie jedyna! 
Przecież ludzie, którzy nie jedzą mięsa 
czy nabiału, nie zajmują się przez cały 
czas tylko tym, co zjedzą, a czego nie! 
Mają swoje pasje, podróżują, zajmują się 
dziećmi, czytają książki… Tak samo jest 
u nas: nie ograniczamy się do tematyki 
żywieniowej i prozwierzęcej, chcemy 
pokazywać wszystkim zainteresowa-
nym, że świat nie kończy się na talerzu 
– mówi redaktor naczelny miesięcznika. 
– Nie chcemy szczegółowo omawiać 
okropieństw, które dzieją się na fermach, 
staramy się, by nasze pismo nie ociekało 
krwią, nie o to nam chodzi. Są oczywiście 
sprawy, o których milczeć nie można, 
więc angażujemy się w ważne kampanie, 
takie jak zakaz uboju bez ogłuszenia czy 
walka o zmiany prawa łowieckiego albo 
o ochronę zwierząt doświadczanych. 
To jednak nie jest w naszym magazynie 
najważniejsze, najcenniejsze wydaje nam 
się pokazywanie dobrych stron życia (tak 
właśnie brzmi podtytuł „Vege”), których 
jest więcej niż trudnych i złych.
Każdy numer miesięcznika firmuje okład-
ka z gwiazdą, lecz nie wystarczy nie jeść 
mięsa, by się na niej znaleźć. Trzeba być 
dobrym w tym, co się robi. Rozmowy 
z bohaterami z okładki nie ograniczają się 
do ich diety.
– Chodzi nam o to, by nasi czytelnicy 
przekonywali się, że nie są sami. Wśród 
naszych bohaterów byli zarówno ludzie 
powszechnie kojarzący się z życiem wege, 
jak Maja Ostaszewska, Patrik Babo-
umian czy Drak, lecz również ci, którzy 
na co dzień o tym nie informują, np. Han-
na Bakuła. Są aktorzy, muzycy, pisarze, 
bardzo mocna jest reprezentacja sportow-
ców. I nie muszą to być gwiazdy znane 
z tabloidów, choć i takie się zdarzają. Dla 
nas ważne jest to, co nasi bohaterowie 
mają do powiedzenia.
Autorzy i redakcja pracują bez wyna-
grodzeń. Oddają czas i umiejętności, by 
pomagać i zwierzętom, i ludziom. 
www.vege.com.pl

NAGRODA DLA 
NIEPRZECIĘTNYCH
Grand Prix „Vege” to honorowe wyróż-
nienie, które redakcja przyznaje ludziom 
i organizacjom nadzwyczajnie zasłu-
żonym dla wegetarianizmu. Czasami 
spieramy się, kto najbardziej zasłużył 
na nie w tym roku, czasami wybór jest 
oczywisty. Wśród laureatów są m.in. 
zespół Hunter za teledysk „Imperium 
uboju”, który w artystycznej produkcji 
pokazał prawdę o rzeźni ludziom, któ-
rzy na co dzień odwracają wzrok, czy 
wegański klub sportowy Vege Runners 
– za udowadnianie każdym startem, 
że weganie są sprawniejsi od niejednego 
mięsożercy. Wielkim nagrodzonym 
w roku 2015 został prof. Andrzej 
Elżanowski, człowiek, który obala ste-
reotyp naukowca. To, że jest po naszej 
stronie, pomaga całemu środowisku we 
wszystkich ważnych kampaniach: od 
tej na rzecz karpi po ochronę zwierząt 
doświadczalnych, od sprzeciwu wobec 
polowania po problem uboju bez 
ogłuszenia…
Andrzej Elżanowski jest zoologiem 
i paleontologiem. Z racji zawodu wie 
o zwierzętach więcej niż ktokolwiek 
z nas – zna ich biologię i to na niej 
buduje najważniejszy dla nas przekaz: 
zwierzęta czują dokładnie tak jak my! 
Jego wkład w przekonywanie Polaków, 
że zwierzę nie jest rzeczą, jest nieocenio-
ny, ponieważ prof. Elżanowski powołuje 
się zawsze na wiedzę, a argumenty 
naukowe docierają do wielu ludzi lepiej 
niż abstrakcyjne pojęcie empatii. 
Wręczając mu Grand Prix „Vege”, poczu-
łem, jak ważne jest jej istnienie. 
– Jestem wam wdzięczny, bo doskonale 
wiem, jak to jest być dysydentem – 
powiedział prof. Elżanowski, który za 
zaangażowanie w sprawę praw zwierząt 
płaci cenę większą niż inni: cenę niemal 
całkowitego niezrozumienia we wła-
snym środowisku zawodowym. Także 
dlatego warto dziękować takim ludziom 
jak on! Maciej Weryński

Dobre strony życia
KochaSz zwierzęta i obchodzi cię ich loS, nie chceSz Się 
przyczyniać do ich cierpienia, ale nie wieSz, jaK zmienić 
Swoje życie na bardziej przyjazne dla „braci mniejSzych”? 
na począteK przeStań je zjadać. 

że mające około sześć tygodni cielę 
stworzone jest do zabawiania tłumów 
ludzi z dziećmi. Nie miał pojęcia o jego 
potrzebach psychicznych, fizycznych, 
doprowadził jałówkę do stanu zagrażają-
cego zdrowiu, a później zapewne życiu 
zwierzęcia.
Przyjechała do nas maleńka, zrezygnowa-
na i słabiutka krówka. Było jej wszystko 
jedno, czy jest dotykana czy popychana, 
nie miała już na nic siły. Jeszcze w noc 
przyjazdu dostała kroplówki, antybiotyki, 
ciepłe mleko i opiekę. Stała się dla kogoś 
ważna, ktoś bardzo chciał, aby przeżyła, 
była zdrowa i żeby poczuła się u nas jak 
w domu.
Udało się. Dziś znamy naszą krów-
kę i wiemy, że nie lubi być głaskana 
po głowie (lubi po szyi), nie cierpi hałasu 
i jest typem niesfornego urwisa, który 
najbardziej cieszy się, biegając po wybiegu. 
Wiemy także, że jej choroba sieroca, którą 
mają wszystkie cielaki odbierane matkom 
po porodzie, może znaleźć ukojenie 
w przyjaźni.
Przyjaźń miała okazję pojawić się niedługo 
po tym, jak nasza jałówka zaaklimatyzo-
wała się w nowym domu. Druga mała 
krówka przyjechała z innej hodowli 
jako cielę, w które dłużej nie opłacało się 
inwestować. Jej były właściciel był znie-
cierpliwiony słabym przyrostem masy, 
postanowił więc wysłać ją do rzeźni wraz 
z hodowanymi tylko w tym celu bykami. 
Mała w wieku siedmiu miesięcy była 
mniejsza od naszej, wtedy siedmiotygo-
dniowej Flory. Matka, która jak twierdził 
właściciel, „rodziła takie karły”, trafiła 
do rzeźni wcześniej, zdążyliśmy ocalić 
jedynie jej dziecko. Krówki polubiły się 
od razu, starsza i drobniejsza, bardziej wy-
straszona i nieufna, tylko dzięki obecności 
Flory pomalutku otwiera się na obecność 
człowieka. Proces oswajania jest długi 
i na pewno jeszcze potrwa, ale wiemy, 
że zakończy się sukcesem, bo nie może 
być inaczej. Wszyscy tu jesteśmy dla nich 
i zrobimy wszystko by im w tym pomóc.  
www.schronisko.info.pl
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PODSUMOWANIE ROKU 2015

TRZEBA DZIAŁAĆ 
Adopciaki to realizowany przez Fun-
dację Viva! program odpowiedzialnej 
adopcji, który ma zapewnić maksymalne 
bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Dzięki 
wyszukiwarce na stronie internetowej 
Adopciaki.pl potencjalny wlaściciel określa 
na jakich cechach przyszłego ulubieńca 
zależy mu najbardziej. Na tej podstawie 
zaproponujemy zwierzę do adopcji. 
Każde z wytypowanych zwierząt przeby-
wa od minimum trzech tygodni w domu 
tymczasowym, pod opieką i stałą 
obserwacją przeszkolonych przez COAPE 
wolontariuszy Viva! (doradców adopcyj-
nych). Zwierzę jest przebadane weteryna-
ryjnie, zdiagnozowane behawiorystycznie 
i gotowe do adopcji. Aby zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo, przed 
adopcją prosimy potencjalnego włąściciela 
o wypełnienie ankiety, przeprowadzamy 
z nim rozmowę, a także organizujemy 
spotkania ze zwierzakiem. 
Adopciak przychodzi do nowego domu 
wraz z pakietem na start, który zapew-
niają partnerzy programu. W każdej 
chwili można skontaktować się z jego 
opiekunem tymczasowym, który zna 
zwierzę i najlepiej doradzi w razie pytań 
i wątpliwości. Jeżeli u psa lub kota wy-
stąpią jakieś problemy wychowawcze lub 
zdrowotne, można skorzystać ze wsparcia 
lekarza weterynarii i behawiorysty. Do-
datkowo właściciel otrzymuje bezpłatny 
poradnik adopcyjny przygotowany przez  
behawiorystów z COAPE Polska, który 
pomoże w adopcji i odpowie na pytania 
jak przygotować się do adopcji i jak postę-
pować ze zwierzakiem w nowym domu. 

Na przełomie czerwca i lipca 2015 r. 
zorganizowaliśmy wraz z COAPE (firma 
prowadząca szkolenia dla opiekunów 
w zakresie behawioru zwierząt) szkolenia 
dla naszych wolontariuszy. Spotkania 
z najlepszymi w Polsce behawiorystami 
zaowocowały podjęciem współpracy 
z ponad 60 domami tymczasowymi 
zrzeszonymi w grupach lokalnych Fun-
dacji Viva!. Na początku września 2015 r. 
rozpoczęliśmy akcję z 30 zwierzakami. 
Regularnie dodawane są nowe i oczywi-
ście „zdejmowane” te, które już znalazły 
szczęśliwy dom. Do końca listopada, czyli 
zaledwie w trzy miesiące, udało nam się 
znaleźć dom dla 36 zwierzaków z 94 
dostępnych na stronie. To ogromny suk-
ces, który zawdzięczamy zaangażowaniu 
wszystkich wolontariuszy.
Każda adopcja to inna historia zarówno 
zwierzaka, jak i domu, który chce go przy-
jąć. Wszystkie zaczęły się od strony www.
adopciaki.pl Dostępny tam konfigurator 
pomaga znaleźć zwierzaka o charakterze 
i upodobaniach dopasowanych do stylu 
życia potencjalnego domu stałego. W trak-
cie całej procedury przyszły opiekun może 
liczyć na wsparcie ekspertów – behawio-
rystów, dietetyków zwierzęcych oraz 
lekarzy weterynarii. Fachowa pomoc spra-
wia, że nawet niedoświadczony opiekun 
jest w stanie zapewnić bezpieczny dom 
czworonogowi po różnych życiowych 
przejściach.

NASZE ADOPCIAKI 
W SWOICH RODZINACH 
Jednym z naszych podopiecznych, którym 
udało się skutecznie pomóc i znaleźć 
kochający dom, jest pies White. Pogodny 
psiak, który z roku na rok gasł w oczach, 
bo w schronisku był od bardzo dawna. 
Smutno było na to patrzeć. W domu 
tymczasowym odżył i stał się kontak-
towym, otwartym na ludzi psem. Pod 
koniec września zakochała się w nim 
idealna dla niego rodzina. White jest 
teraz rozpieszczany, przytulany, miziany 
i bardzo kochany.
Kotka Sisi kiedyś miała swój kochający, 
dobry, ciepły dom. Niestety jej pani umar-
ła, a kotka została wyrzucona na podwór-
ko. Zaopiekowała się nią nasza wolonta-
riuszka, a Sisi dziś szczęśliwie grzeje się 
na kolanach swojej nowej pani.
www.adopciaki.pl

Adoptuj przyjaciela
zwierzę w domu poStrzegane jeSt jaKo przyjaciel, domowniK, 
towarzySz zabawy. dziSiaj decyzja o powięKSzeniu rodziny 
o pSa czy Kota jeSt najczęściej podyKtowana emocjami. Kieruje 
nami gŁównie potrzeba wiernego, bezwarunKowo oddanego 
przyjaciela. przyjaźni nie można Kupić, jednaK dla więKSzości 
oSób Sprowadzenie do domu czworonoga jeSt jednoznaczne 
z zaKupem raSowego SzczeniaKa czy KociaKa. dlaczego tylu 
miŁośniKów zwierząt taK bardzo obawia Się adopcji? 

WIELKIE POTRZEBY
Szacuje się, że obecnie w Polsce około 100 
tys. zwierząt w schroniskach oczekuje 
na nowego opiekuna. Skala bezdomności 
może być jednak nawet 10 razy większa 
–duża część zwierząt przebywa w azy-
lach i schroniskach, które nie prowadzą 
ewidencji. W Polsce mieszka tylu ludzi, 
że większość czworonogów powinna 
mieć szansę odnaleźć nowy, kochający 
dom. Adopcja to nie tylko nadzieja dla 
zwierząt na lepsze życie, lecz także okazja 
dla ludzi, by zyskać oddanego przyjaciela.

PRZEŁAMAĆ STEREOTYP
Potencjalni nowi opiekunowie często 
szybko rezygnują z adopcji, nawet jeśli 
początkowo ją rozważają. Obawiają 
się, że pies lub kot okażą się chore lub 
nieposłuszne. Osoby te, nie znając historii 
zwierzaka, boją się problemów związa-
nych z jego zachowaniem. Obawiają się, 
że jeśli pies był w przeszłości bity, to teraz 
może być agresywny wobec domowni-
ków lub obcych. A może był zamykany 
w domu na długie godziny czy nawet 
dni i z lęku przed ponownym opuszcze-
niem pod naszą nieobecność zniszczy 
nam mieszkanie? Często spotykamy się 
z opiniami, że bezpieczniejsze wydaje 
się wychowanie szczeniaka lub kociaka 
od początku. Osoby, które tak twierdzą, 
zapominają, że bez odpowiedniej wiedzy 
mogą popełnić wiele błędów w wychowa-
niu i szkoleniu.
Ostatecznie decydują się na zakup 
zwierzęcia rasowego, licząc, że będzie 
to gwarancja zdrowego i nie stwarzającego 
problemów ulubieńca. Nie wszyscy jed-
nak podchodzą odpowiedzialnie do wybo-
ru hodowli, nie sprawdzają jej rejestracji 

ani nie zwracają uwagi na warunki, 
w jakich przebywają zwierzęta. Skuszeni 
atrakcyjną ofertą często trafiają na pseu-
dohodowle. Pochodzące z nich zwierzęta 
nieraz są o wiele bardziej obciążone niż te 
bezdomne. Borykają się z problemami. 
Przyjęcie do domu każdego zwierzaka 
to ogromna odpowiedzialność, na którą 
przyszli opiekunowie nie zawsze są przy-
gotowani. Codzienne spacery, wydatki 
na karmę i regularne szczepienia czy wizy-
ty kontrolne u lekarza weterynarii – trze-
ba to przewidzieć w domowym budżecie 
oraz planie dnia. Tylko świadoma adopcja, 
w której zwierzę i opiekun mają szansę 
się poznać i nabrać wobec siebie zaufania, 
zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Takie 
założenie patronuje nowemu programowi 
Adopciaki.pl organizowanego przez Fun-
dację Viva!. Program może istnieć dzięki 
pomocy partnera strategicznego Nestle 
Purina oraz przy wsparciu merytorycz-
nym COAPE Polska. 
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Dzięki prowadzonemu przez 
Fundację Viva! portalowi 
zwierzetamajaprawo.pl 
dowiemy się krok po kro-

ku, jak możemy się zachować w takich 
sytuacjach, jak reagować, żeby pomoc 
była skuteczna, ale jednocześnie tak, by 
samemu nie narazić się na niebezpieczeń-
stwo lub nieprzyjemności. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ
Portal jest skierowany zarówno do osób 
fizycznych, czyli wszystkich obywateli 
(ponieważ każdy z nas może być świad-
kiem przemocy), jak i do kilku tysięcy 
małych organizacji, które działają w zakre-
sie ochrony zwierząt, jednak z powodów 
finansowych nie mogą sobie pozwolić 

na pomoc prawną. Organizacje te 
znajdą na portalu wskazówki, jak należy 
postąpić, jeśli otrzymają zawiadomienie 
o podejrzeniu znęcania się nad zwierzę-
ciem i w trakcie interwencji. 

KROK PO KROKU
Jeśli jesteśmy świadkami niepokojącej 
sytuacji, przede wszystkim należy spróbo-
wać porozmawiać z opiekunem zwie-
rzęcia i ustalić przyczyny. Powody złego 
stanu zwierzęcia mogą być bardzo różne, 
ale w każdym przypadku należy zareago-
wać. Czasami wychudzony pies może 
być po prostu chory, a właściciel może 
nie mieć środków finansowych na jego 
leczenie. Należy zawiadomić policję lub 
straż miejską oraz organizację pozarządo-

wą, której statutowym celem działania 
jest ochrona zwierząt. Przedstawiciele 
organizacji przyjadą na miejsce w celu do-
konania interwencji, która będzie polegała 
na udzieleniu pomocy weterynaryjnej. 
Często niestety wychudzenie i widoczne 
choroby zwierzęcia są efektem świadome-
go zaniedbania i głodzenia. Wtedy sprawę 
zgłaszamy tym samym organom. 
Jeśli życie lub zdrowie zwierzęcia są za-
grożone, organizacje mają prawo odebrać 
zwierzę właścicielowi. Jeśli natomiast pod-
czas interwencji stwierdzą, że nie ma ta-
kiej potrzeby, mogą pomóc właścicielowi 
należycie zaopiekować się zwierzęciem, 
służą radą, a nawet pomocą finansową. 
O interwencji w sprawie zwierzęcia mają 
obowiązek powiadomić wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta oraz zgłosić 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa na policję. Może to zrobić 
zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja, 
wykorzystując łatwy do wypełnienia 
formularz ze strony www.zwierzetamaja-
prawo.pl.
Aby nasze zgłoszenie było jak najbardziej 
skuteczne, warto udokumentować je 
za pomocą zdjęć lub filmów nagranych 
nawet amatorskimi sposobami. Każdy ma-
teriał, na którym widać nieodpowiednie 
traktowanie zwierzęcia lub niedostateczne 

zapewnienie warunków bytowych, będzie 
bardzo cenny i pomoże odpowiednim 
organom podjąć szybką i skuteczną 
interwencję!
Wiele z interwencji kończy się sukcesem 
i wielu zwierzętom udaje się pomóc 
– a to każdorazowo wielka ulga dla 
zwierzęcia, któremu dzieje się krzywda. 
Dlatego warto wiedzieć, że każdy ma 
moc sprawczą i wystarczy odrobina czasu 
i chęci, aby zwierzętom żyło się lepiej. 
 
BAZA WIEDZY 
Szczególnie interesującą częścią portalu 
jest baza grafik pokazujących, jak reago-
wać na przemoc wobec zwierząt, jakie 
są obowiązki gminy w zakresie opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami, wyma-
gania dotyczące prowadzenia schroniska 
dla zwierząt, wymogi stawiane targom 
ze zwierzętami, a także jak przebiega 
odebranie zwierzęcia w trybie natychmia-
stowym.
Na portalu można również znaleźć akty 
prawne, materiały edukacyjne, opinie 
ekspertów, opinie prawne oraz wyroki 
sądów. W każdej powyższej kategorii 
możemy zaznaczyć w wyszukiwarce,  
czy chodzi nam np. o przypadek znęcania 
się nad zwierzęciem, uśmiercenia go, 
niewłaściwych warunków bytowych oraz 
gatunek, na którego temat materiały nas 
interesują. 

PORTAL DLA 
AKTYWNYCH OBYWATELI
Strona spotkała się z dużym zainteresowa-
niem społecznym. Od początku odwiedzi-
ło ją prawie 30 tys. internautów. Najwię-
cej osób zainteresowanych było tematem, 
jak reagować na przemoc, oraz szukało 
informacji o aktach prawnych. Nadal 
notujemy duże zainteresowanie prezento-
wanymi na stronie treściami.  Portal został 
zainicjowany w 2014 roku, jednak z jego 
efektów korzystają nadal organizacje oraz 
osoby fizyczne. W planach jest rozwijanie 
portalu, aby jeszcze usprawnić szybką po-
moc prawną w zakresie ochrony zwierząt. 
Zapraszamy na stronę www.zwierzeta-
majaprawo.pl, gdzie można dowiedzieć 
się więcej, obejrzeć filmy edukacyjne oraz 
infografiki.  Inicjatorem i organizatorem 
portalu jest Fundacja Międzynarodowy 
Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, a współ-
tworzą go organizacje pozarządowe 
z całej Polski, które udostępniły materiały 
z prowadzonych przez siebie postępowań 
sądowych. Portal powstał ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
www.zwierzetamajaprawo.pl

aKty przemocy wobec zwierząt Są 
nieStety bardzo częStym zjawiSKiem. 
Każdy z naS może być ich świadKiem. 
zauważyć wychudzonego pSa na zbyt 
KrótKim Łańcuchu, uczeStnicząc 
w wydarzeniach z udziaŁem zwierząt, 
doStrzec ich niewŁaściwe traKtowanie 
lub widoczne zaniedbanie, lub zwyczajnie 
uSŁySzeć niepoKojące nawoŁywania 
zwierzęcia. przede wSzyStKim nie należy 
przechodzić oboK tego obojętnie. 

Zwierzęta 
mają prawo
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JAK ZMIENIAMY 
ZWIERZĘCY ŚWIAT
Dzięki naszym działaniom ograniczamy 
cierpienie zwierząt. Doświadczamy 
ich niezwykłej przemiany z chorych, 
pozbawionych chęci życia istot w ży-
wiołowe zwierzaki z uśmiechniętym 
pysiem. Ograniczamy ich bezdomność 
i codziennie napełniamy głodne brzuszki 
wartościową karmą. Leczymy złamane 
po wypadkach łapki i ratujemy przed 
śmiercią zwierzęta skazane na rzeź. Te, 
które miały mniej szczęścia do ludzi, od-
bieramy od złych właścicieli i oddajemy 
w dobre, sprawdzone i kochające ręce, 
aby uwierzyły, że człowiek może być 
przyjacielem. Akcjami i happeningami 
wpływamy na świadomość społeczną 
i uwrażliwiamy ludzi na potrzeby 
i prawa zwierząt. Nie jesteśmy w stanie 
zmienić świata ich wszystkich, ale dla 
każdego z nich zmienimy jego własny 
świat.

POTRZEBY SĄ OGROMNE
Bezdomność zwierząt, szczególnie 
w miastach, jest wciąż dużym proble-
mem. Przepełnione schroniska nie są 
w stanie przyjmować wszystkich potrze-
bujących zwierząt. Dlatego prowadzimy 

własne schronisko w Korabiewicach, 
gdzie opiekę i schronienie znalazło 
około 300 zwierząt. W naszych domach 
tymczasowych na wymarzony własny 
kąt czeka prawie 3 tys. zwierząt. 
Inny problem to znęcanie się nad 
zwierzętami. One nie obronią się same, 
nie mogą nic zrobić, żeby poprawić 
swój los. Mogą jedynie liczyć na ludzi, 
którzy zainterweniują w odpowiednim 
momencie, zanim będzie za późno. 
Regularnie odbieramy alarmujące tele-
fony i prowadzimy akcje interwencyjne 
w całej Polsce.

DLACZEGO WARTO 
PRZEKAZAĆ 1% 
NA NASZE DZIAŁANIA
Od 15 lat pomagamy zwierzętom 
w całej Polsce. Dzięki naszym działa-
niom zwierzęta zamiast ciężkiego losu 
w schroniskowym boksie lub na ulicy 
znajdują swoje własne, kochające domy. 
Dla tych wciąż czekających tworzymy 
domy tymczasowe, gdzie w dobrych wa-
runkach oczekują na stałego opiekuna. 
Bezdomne psy i koty nie chodzą głodne 
i chore – opiekuje się nimi 30 grup 
wolontariackich koordynowanych przez 
naszą fundację. Karmimy je, leczymy 

i budujemy ciepłe schronienia. 
Zmieniamy wrażliwość społeczną 
dotyczącą praw zwierząt poprzez 15 
prowadzonych przez nas kampanii, 
m.in. na rzecz zakazu hodowli zwierząt 
futerkowych, ratujące konie gospodar-
skie i te z Morskiego Oka.

JAK PRZEKAZAĆ 1%
Jest to bardzo proste. Zajmie to kilka 
sekund, a nasze zwierzęta będą wdzięcz-
ne za każdą przekazaną przez Państwa 
złotówkę, mając zapewnioną opiekę 
na cały rok. Mogą to zrobić wszyscy, 
którzy płacą podatek dochodowy od 
osób fizycznych, osoby opodatkowane 
ryczałtem od przychodów ewidencjo-
nowanych, prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą, a także emeryci 
i renciści, pod warunkiem, że zgłoszą 
do ZUS chęć samodzielnego wypeł-
nienia PIT-37. Wystarczy wpisać nasz 
numer KRS 0000135274 i wnioskowaną 
kwotę stanowiącą 1% podatku do rocz-
nego zeznania podatkowego.
Przekazane pieniądze wspomogą 
wszystkie wspomniane powyżej 
działania. Fundacja może je realizować 
głównie dzięki wpłatom z 1%. Ze 
względu na specyfikę działań, które 

nie podlegają innym dotacjom, to wła-
śnie 1% podatku jest głównym (niemal 
jedynym) źródłem finansowania dla 
naszej organizacji.

JAK ROZLICZYĆ SIĘ 
SZYBCIEJ I PROŚCIEJ
Zachęcamy Państwa do skorzystania 
z rozliczenia on-line lub ściągnięcia 
darmowego programu do rozliczania 
PIT (do pobrania na stronie internetowej 
1procent.viva.org.pl). Program w bar-
dzo prosty sposób przeprowadza krok 
po kroku przez elektroniczny formularz 
PIT i podpowiada najlepsze rozwiązania. 
Jest intuicyjny i łatwy w obsłudze nawet 
dla kogoś, kto rozlicza się samodzielnie 
po raz pierwszy.
Zapraszamy na naszą stronę interneto-
wą www.viva.org.pl, gdzie znajdują się 
odnośniki do prowadzonych przez nas 
kampanii, jak również na nasz fanpage 
na Facebooku (Fundacja Międzynaro-
dowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!), 
na którym można zobaczyć zwierzęta, 
którym pomagamy, które leczymy 
i oddajemy do dobrych domów, a także 
śledzić akcje na rzecz zwierząt, które 
prowadzimy dzięki Państwa pomocy! 
www.viva.org.pl, 1procent.viva.org.pl

Czy wiesz, że Twój 1% 

• napeŁni moją 
miskę, kiedy jestem 
gŁodny,

• wyleczy mnie,  
gdy będzie bolaŁo,

• ogrzeje w bardzo 
zimne dni,

• pomoże mi znaleźć 
swojego czŁowieka


