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PODSUMOWANIE ROKU 2019

Głównym celem programu 
było zachęcenie osób, które 
znajdą zwierzę na ulicy, by 
nie oddawały go do schro-

niska lub pod opiekę lokalnych 
organizacji zajmujących się ochroną 
praw zwierząt, ale same stawały się 
opiekunami stałymi lub tymczasowy-
mi znalezionego zwierzęcia. 
Niestety w Polsce, jeśli ktoś znajdzie 
bezdomnego psa lub kota, to w pierw-
szej kolejności zgłasza takiego 
zwierzaka do schroniska lub fundacji. 
W Polsce jest ok. 300 000 bezdomnych 
psów. Ile jest kotów? Tego napraw-
dę nikt nie wie, ponieważ na dzień 
dzisiejszy, z powodu braku obowiąz-
kowego czipowania zwierząt, nie ma 
absolutnie żadnej możliwości, by 
zmierzyć problem bezdomności kotów, 
tym bardziej, że mruczki (z powodu 
stresu wywołanego porzuceniem) stają 
się lękliwe, nie podchodzą do ludzi 
i przez to są klasyfikowane jako „wol-
no żyjące”. Dopiero kiedy słabe i chore 
trafiają pod opiekę ludzi, okazuje się, 
że miały kiedyś dom. 

Zarówno schroniska, jak i inne orga-
nizacje (fundacje i stowarzyszenia) są 
bardzo przepełnione. Zbyt często też 
borykają się z dużymi problemami 
finansowymi i nie są w stanie w od-
powiedni sposób zająć się każdym 
takim biedakiem. Nas również dotyka 
ten problem. Z drugiej strony jako 
fundacja rozumiemy, że przyjęcie 
odpowiedzialności za nowego, często 
chorego czworonoga jest ponad siły 
większości osób. Ludzie nie wiedzą, 
jak zwierzęciem się zająć, do jakiego 
lekarza pojechać, a koszty leczenia 
wydają się ogromne. Dlatego szu-
kaliśmy sposobu, aby przynajmniej 
częściowo rozwiązać te problemy.
Program Zaginął Dom wszystkie 
sprawy organizacyjne wziął na siebie. 
Jeśli tylko osoba zgłaszająca zwierza-
ka wyraża chęć współpracy, to my 
szukamy najbliższego gabinetu we-
terynaryjnego, ustalamy z lekarzami 
ceny i program leczenia, organizuje-
my zbiórkę na pokrycie tych kosztów, 
a na koniec pomagamy w poszukiwa-
niu domu.

DLACZEGO LUDZIE 
NIE LECZĄ ZWIERZĄT?
W bardzo krótkim czasie od rozpo-
częcia działalności do akcji zaczęły 
zwracać się z prośbą o pomoc osoby, 
które mają własne zwierzę, jednak 
z powodu trudnej sytuacji finansowej 
nie stać ich na opłacenie jego leczenia.

Kim są te osoby?
• emeryci i renciści
• osoby bezrobotne
• osoby bezdomne
• osoby przechodzące chwilowe 

trudności finansowe oraz osoby 
mało zarabiające 

• rodzice samotnie wychowujący 
małoletnie dzieci

• inni
Jako Fundacja stanęliśmy w obliczu 
ogromnego społecznego proble-
mu, który w naszym kraju nie jest 
w żaden sposób poruszany. Okazuje 
się, że Polsce bardzo wiele zwierząt 
nie jest leczonych. To zaniedbanie 
często nie wynika z braku chęci, 
odpowiedzialności czy braku miłości 
opiekuna do swojego psa lub kota. 
Wielu osób zwyczajnie nie stać na le-
czenie zwierząt. 
Psy i koty to jedni z najbliższych 
przyjaciół polskich rodzin. W aż 52% 
domów mieszka jakiś czworonóg 
i choć brakuje statystyk, śmiało moż-
na założyć, że ok. 3/4 z tych zwierząt 
nie jest leczona! Za większość takich 
przypadków winę ponoszą sami opie-
kunowie, którzy nie leczą zwierząt. 
Nieudzielenie pomocy weterynaryjnej 
zwierzęciu i skazanie go na cierpie-
nie albo nawet na śmierć w wyniku 
nieleczonej choroby jest nie tylko 
naganne, ale też jest przestępstwem 
wynikającym z Ustawy o Ochronie 
Zwierząt. Są jednak osoby, które 
pomimo ogromnej miłości do swoje-
go zwierzaka nie mają jak udzielić mu 
pomocy. Koszt podstawowej wizyty 
w gabinecie weterynaryjnym zaczyna 
się od 100 zł. Kiedy do tego docho-
dzą badania, opiekun musi zapłacić 
od 300 do 500 zł. Koszty zabiegów 
chirurgicznych wynoszą od 1000 
do kilku tysięcy złotych, a jeśli nasz 
zwierzak choruje przewlekle, np. 
na serce, musimy się liczyć z kosztem 
ok. 300 zł miesięcznie przez wiele lat 

– do końca życia zwierzaka. Ogląda-
nie cierpienia ukochanego czworono-
ga jest ogromną traumą dla opiekuna. 
Lekarze weterynarii starają się poma-
gać, ale też nie są w stanie oferować 
swoich usług za darmo.

ZMIANA NAZWY 
PROGRAMU 
TO ROZSZERZENIE 
DZIAŁALNOŚCI
Okazało się, że inicjatywa naszej 
Fundacji, która miała za zadanie 
zachęcać postronne osoby do tworze-
nia domów tymczasowych, stała się 
programem zapobiegającym utracie 
domów przez zwierzaki, których 
opiekunowie sami nie mogą urato-
wać. Nie tylko ratujemy domy – my 
ratujemy miłość, sprawiając, że zwie-
rzak ma szansę pozostać w domu, 
wśród ludzi, których kocha! Dlatego 
w 2019 r. postanowiliśmy zmienić 
nazwę z Zaginął Dom na Ratuj Przy-
jaciela. Nowa nazwa lepiej oddaje 
charakter naszych działań. Powstała 
też nowa strona ratujprzyjaciela.pl, 
na której można wpłacać darowizny 
na poszczególne zwierzaki.
Tylko w samym roku 2019, od stycz-
nia do listopada, zebraliśmy na le-
czenie i pomoc zwierzętom ponad 
211 tysięcy złotych, dzięki czemu 
pomogliśmy 100 psom i 56 kotom! 
Obecnie współpracujemy z kilkoma 
lecznicami, które same wysyłają 
do nas swoich ubogich pacjentów. 
Jesteśmy dla nich ostatnią deską 
ratunku. Od początku istnienia 
programu pomogliśmy ponad 1300 
zwierzętom i wydaliśmy na tę pomoc 
blisko półtora miliona złotych. 
Czy zapomnieliśmy o zwierzętach 
bezdomnych? Oczywiście, że nie. 
Współpracujemy z wieloma wolon-
tariuszami, którzy dzięki nam sami 
mogą pomagać. Gdyby nie zbiórki 
i wspólne działania, nie daliby sobie 
rady. Razem można zdziałać dużo 
więcej!

Program 
Ratuj 
Przyjaciela
fundacja międzynarodowy ruch 
na rzecz zwierząt – viva! powołała 
program „zaginął dom” w 2010 roku. 
celem tej inicjatywy było wsparcie 
osób niezrzeszonych w żadnych 
organizacjach w pomocy zwierzętom 
bezdomnym. akcja trwa do dzisiaj 
pod nazwą „ratuj przyjaciela”
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W Fundacji Viva! co roku 
znajdujemy nowe 
domy dla ponad 2 000 
zwierząt – mieszkańców 

schroniska w Korabiewicach oraz domów 
tymczasowych stworzonych przez na-
szych wolontariuszy w całej Polsce. Taka 
liczba robi wrażenie, jednak w codzien-
nej pracy stawiamy przede wszystkim 
na jakość, nie na liczbę adopcji. Przepro-
wadzamy pełen proces adopcyjny po to, 
aby dobrze poznać przyszłych opiekunów 
i mieć pewność, że nasz podopieczny 
trafi do najlepszego z możliwych domów. 
Zwracamy uwagę na to, czy nowi opieku-
nowie decydują się na adopcję świadomie, 
czy są otwarci na proces wprowadzania 
zwierzęcia w swój świat i pracy z nim 
w razie potrzeby. Proces adopcyjny 
obejmuje m.in. ankietę adopcyjną, zapo-
znawcze spotkania przyszłych opiekunów 
ze zwierzakiem oraz wizytę w miejscu 
zamieszkania przyszłego podopiecznego. 
Kończy go podpisanie umowy adopcyjnej. 
Poznajcie szczęśliwe historie sześciorga 
zwierząt. 

NORMA, PUMEX I OTTER

Norma i Pumex zostali odebrani inter-
wencyjnie. Byli w bardzo złym stanie 
fizycznym, nie wiedzieliśmy, czy przeży-
ją... Na szczęście kociaki walczyły dzielnie 
i szybko stały się zdrowymi, rozbrykany-
mi dzieciakami. Ottera znaleziono w rekla-
mówce. Musiał być karmiony buteleczką 
i ogrzewany w inkubatorze. Dzięki cało-

dobowej opiece naszych pracowników on 
także wygrał życie!
Kociaki w schronisku czekały na dom, 
dzieląc koci pokój. Młoda para naszych 
wolontariuszy planowała adopcję Normy 
i Pumeksa, ale nie chcieli zostawić samego 
Ottera... Wtedy zapadła decyzja: bierzemy 
trzy! Adopcja cieszy, ale potrójna cieszy 
jeszcze bardziej.
Dzieciaki-rozrabiaki dzielnie zniosły 
podróż. W mieszkaniu najodważniejszy 
okazał się Pumex, Norma najbardziej nie-
śmiała. Gdy zabawki poszły w ruch, cała 
trójka wykazała ogromne zainteresowanie. 
Mając swoje towarzystwo, kotki szybko 
oswoiły się z nowym miejscem.

PRALINKA
Pralinka to suczka, która urodziła się 
w „starych” Korabiewicach – miejscu, 
w którym panowały głód, mróz i codzien-
na walka o przetrwanie. Strach, a także 
widok zwłok psów, był na porządku 
dziennym. W takich warunkach Pralinka 
żyła wiele lat. Być może nigdy nie miała 
domu, nigdzie nie czuła się bezpiecznie. 
Prawdopodobnie schronisko to jedyne 
miejsce, jakie znała. Gdy w 2012 roku 
Fundacja Viva! przejęła schronisko, zmie-
niły się panujące w nim warunki. Zmienili 
się też ludzie. Nikt jednak nie był w stanie 
zmienić przeszłości psów. Nie dało się 
wymazać z pamięci okropności, które wi-
działy. Jedyne, co można było robić, to bu-
dować zaufanie do człowieka na nowo, 
co w warunkach schroniskowych jest 
niezwykle trudne. Tutaj zwierzęta nigdy 
nie odpoczywają. Czuwają, bo nie wiado-
mo, co może się stać za sekundę. Ciągłe 
szczekanie wszystkich psów wyczerpuje 
psychicznie. Mnóstwo stresu, a w tym 
wszystkim niewidzialna Pralinka. Smutna, 
zrezygnowana, czaiła się za swoim dom-
kiem, patrząc nieśmiało w stronę człowie-
ka. Spacery, dotyk… nic nie sprawiało jej 
radości. Ona się poddała... Na szczęście 
wystarczyła jedna osoba, która zauważyła 
suczkę. Pralinka pojechała z panią Asią 
do Niemiec i dołączyła do dwóch psia-
ków, które jak ona potrzebowały pomocy. 
Pani Asia ma doświadczenie z psami 
lękowymi. Doskonale zdaje sobie sprawę, 
że w  przypadku suni potrzeba dużo 
cierpliwości i czasu. Codziennie Pralinka 
coraz bardziej się otwiera. Pierwszego dnia 
czuwała w nocy, dziś jest w stanie poło-

żyć się na boku i tyłem do ludzi zasnąć. 
Spacery stają się coraz ciekawsze. Pralinka 
częściej węszy, mniej się stresuje. Dostaje 
wsparcie od Atosa i Kory oraz oczywi-
ście od wspaniałych opiekunów, którzy 
nie mają wobec niej żadnych wymagań. 
„Uczą się jej” i chcą pomóc w codziennym 
funkcjonowaniu. To jest piękne! Pani Asia 
zobaczyła psa, którego przez wiele, wiele 
lat nie dostrzegał nikt.

ROSÓŁ
Rosół całe życie spędził w schronisku. 
Nie znał innego świata niż ten widzia-
ny przez kraty. Rosół, który urodził się 
w „starych” Korabiewicach, gdzie nikt 
nie panował nad populacją zwierząt, a psy 
biegały wolno. Zwierzętom za schronie-
nie robiły wykopane przez siebie dziury 
w ziemi. Walczyły o jedzenie, a człowieka 
znały z najgorszej strony. Ten niepozorny 
pies o oczach przepełnionych smutkiem 
i strachem nerwowo reagował nawet 
na spojrzenie człowieka. Wolontariusz-
ka opiekująca się Rosołem cierpliwie 
walczyła o to, by rosły jego szanse 
na znalezienie domu. Wychowanek robił 
postępy, ale pojawiały się też chwile 
zwątpienia: zdarzało się, że Rosół cofał 
się przed ręką i nie pozwalał się dotknąć. 
Kobieta wytrwale pracowała, by założyć 
mu szelki, smycz i wyjść na spacer, ponie-
waż tylko pies, który na to pozwala, ma 
szansę na normalny dom. Po latach pracy 
udało się! Rosół znalazł najpierw miejsce 
w domu tymczasowym, a potem pojechał 
do domu stałego. Nowa opiekunka 
wypatrzyła psa na Facebooku. Przyjechała 
do Warszawy, gdzie przebywał Rosół, by 
zapoznać się z tym nietypowym psem. 
Psem, który prawdopodobnie nigdy 
nie będzie kanapowcem, nie będzie skakał 
z radości, a jedyną oznaką jego zado-
wolenia będzie delikatne drganie ogona. 
Przyjechała i zakochała się.
Mimo wielu przeszkód, bo to „nieoczywi-
sty” pies, Rosół pod koniec października 
wraz z wolontariuszkami wyruszył 
w podróż po nowe życie. Dziś wiemy, 
że wybór był dobry dla obu stron. Spokój 
i cierpliwość opiekunki i cichy dom 
w spokojnej okolicy to było dokładnie to, 
czego Rosół potrzebował i choć podej-
rzewamy, że  na zawsze już pozostanie 
dzikuskiem, to w jego oczach już nie ma 
strachu.

ALBERT
Alberta w schronisku znali wszyscy. 
Duży, wesoły pies, witający merdaniem 
ogona każdego napotkanego człowie-
ka. Wszyscy go kochali i jak mantrę 
powtarzali: „Co taki superpies nadal robi 
w schronisku?!”. No właśnie... Mimo 
niewątpliwego uroku Albert miał jedną 
„wadę”: był naprawdę wielki, a kiedy się 
cieszył, skakał na ludzi. Przy wadze 34 kg 
nierzadko (oczywiście zupełnie niechcący) 
zdarzało mu się zrobić komuś krzywdę, 
co skutecznie odstraszało kolejne osoby 
zainteresowane adopcją. Wreszcie Albert 
dostał szansę. Praca włożona w ujarz-
mienie psa przyniosła pozytywne efekty 
i pod koniec 2018 roku był gotowy, by 
zamieszkać w domu tymczasowym.
Dom tymczasowy to przystanek 
w drodze do domu stałego, miejsce, 
w którym pies uczy się życia w rodzinie, 
w normalnych, domowych warunkach. 
Albert w domu tymczasowym spędził 
prawie rok. W tym czasie nikt o niego 
nie pytał. Nikt nie był zainteresowany 
adoptowaniem psa na stałe, choć ten 
bardzo się zmienił: wyciszył, zaprzyjaźnił 
z psami rezydentami, stał się pieskiem 
kanapowym. Przy okazji nie stracił swojej 
pogody ducha. Cały czas był „uśmiechnię-
ty” i pozytywnie nastawiony.
W lipcu 2019 roku na stronie internetowej 
wypatrzyła go para aktywnych młodych 
ludzi ze Śląska. Mimo że zauroczyli 
się od pierwszego wejrzenia, poczekali 
z wysłaniem ankiety, aż ich sytuacja się 
ustabilizuje, ponieważ nie chcieli, by pies 
wszedł w ich życie w trakcie przygotowań 
do ślubu i remontu. Woleli zapewnić mu 
spokojny start w nowym miejscu. Tak 
też się stało. Albert zamieszkał z nową 
rodziną dopiero w listopadzie.
Adopcja to związek na lata, dlatego 
jeśli o niej myślisz, nie kieruj się tylko 
porywem serca. Niech o wyborze pupila 
nie decydują jego wygląd czy nadchodzą-
ca okazja prezentowa. Niech to będzie 
przemyślana decyzja, bo od niej zależy 
życie zwierzaka. 

Kącik szczęśliwych 
adopcji
każda adopcja to wyjątkowa historia, tak jak wyjątkowe 
są zwierzęta... i ludzie. mimo że w każdej historii pojawiają 
się człowiek i zwierzę, przyjaźń, oddanie i troska, 
to za każdym razem jest to zupełnie nowa opowieść
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Ze wszystkich lasów na świecie 
tropikalny las deszczowy Bor-
neo jest jednym z najstarszych 
i najpiękniejszych. Żyjące tam 

gatunki są jednymi z najliczniejszych 
na świecie. Dziesiątki tysięcy gatunków 
owadów, setki gatunków ptaków i tysiące 
różnych ssaków zamieszkują to archaicz-
ne środowisko będące jednym z sześciu 
regionów świata o najwyższej różnorod-
ności biologicznej. Orangutany, pantery, 
tygrysy, lamparty, słonie, niedźwiedzie 
i wiele innych stworzeń zamieszkuje gęstą 
dżunglę śródlądowego Borneo.
Warunki klimatyczne panujące na tym 
terenie sprawiają, że jest on bardzo dobry 
do uprawy olejowca gwinejskiego (palmy 
olejowej), z którego owoców produkuje 
się masowo olej palmowy. Na tym najbar-
dziej zróżnicowanym biologicznie terenie 
powstają wielkoobszarowe, intensywnie 
użytkowane monokulturowe plantacje pal-
my olejowej. Pod nie karczuje się i wypala 
lasy deszczowe. Pyły i zanieczyszczenia 
spowodowane pożarami przyczyniają się 
do chorób i śmierci lokalnych mieszkań-
ców. Na plantacjach stosuje się pestycydy 
i środki ochrony roślin bez żadnej kontroli. 
Jedyne kryterium to wydajność plonów.

TANI, ALE NIEZDROWY
Olej palmowy to najpowszechniejsze i naj-
tańsze źródło tłuszczu na świecie. Dziś 
jest wszędzie, choć 50 lat temu nikt o nim 
nie słyszał i nikomu nie był potrzebny. 

Występuje w paliwie, karmie dla zwierząt, 
chemii, lekach, kosmetykach, w ciastecz-
kach, chipsach, margarynie, czekoladzie, 
produktach instant... jest jak ropa naftowa. 
Unia Europejska zajmuje drugie miejsce 
na świecie pod względem wielkości 
importu oleju palmowego, a jej przeciętny 
mieszkaniec konsumuje rocznie od 3 do 4 
kilogramów tego produktu, często nawet 
nie będąc tego świadomym. Wysoko 
przetworzony (tylko takiego używa się 
w przemyśle), rafinowany, częściowo 
lub całkowicie utwardzony jest bardzo 
niezdrowy, zawiera nasycone kwasy 
tłuszczowe oraz izomery trans. Pomimo 
negatywnego wpływu surowca na zdro-

wie człowieka i środowisko szacuje się, 
że popyt na olej palmowy już do 2020 
roku wzrośnie dwukrotnie, a do 2050 
roku nawet trzykrotnie.

PRODUKCJA OLEJU 
PALMOWEGO NISZCZY 
ŚRODOWISKO
Poza Malezją i Indonezją zagrożone 
są obszary tropikalne Afryki oraz Ameryki 
Południowej i Środkowej, w tym naj-
większe obszary lasów tropikalnych 
na świecie: Dorzecze Amazonki i Dolina 
Kongo. Dla taniego, bezwartościowego 
produktu zniszczyliśmy najpiękniejsze 
lasy, najbogatsze biologicznie tereny, 
największe źródło tlenu dla planety, 
a życie cudownych zwierząt zamienili-
śmy w koszmar. Produkcja i transport 
oleju emitują olbrzymie ilości CO2. 
W Fundacji Viva! jednogłośnie uznaliśmy 
olej palmowy za produkt niewegański, 
ponieważ przy jego produkcji cierpią 
i giną zwierzęta. Dlatego wszystkimi moż-
liwymi sposobami próbujemy przekonać 
ludzi, żeby nie używali oleju palmowego 
i dokonywali świadomych zakupów. Za-
leży nam na tym, aby na żadnym etapie 
produkcji i w żadnym łańcuchu dostaw 
nie były wykorzystywane zwierzęta. 
Olej palmowy to produkt, bez którego 
możemy żyć. Doskonale go zastępują 
lokalne, niewymagające transportu  
oleje – rzepakowe, lniane czy słoneczni-
kowe.

Plantacje oleju palmowego 
są jak nowotwór
olej palmowy to dzisiaj jeden z najpopularniejszych tłuszczów 
na świecie, choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu w ogóle go 
nie używaliśmy. wykorzystuje się go w postaci utwardzonej 
w produktach spożywczych, a także w kosmetykach, paliwie, 
karmie dla zwierząt i wielu innych. dlaczego na zakupach 
powinniśmy wybierać produkty bez oleju palmowego?

W produktach spożywczych certyfi-
kowanych przez Fundację na pewno 
nie znajdziecie oleju palmowego. 
W kosmetykach (ze względu na brak 
zastępników) musimy go akceptować 
w okresie przejściowym. Jest to jednak 
tylko olej z certyfikatem RSPO, czyli 
pochodzący z certyfikowanych upraw – 
takich, pod które nie dokonuje się nowej 
wycinki lasów, a surowce pozyskiwane są 
z istniejących plantacji. Trzeba wiedzieć, 
że powstawanie kolejnych upraw bardzo 
się opłaca, ponieważ wycięcie drzew 
i sprzedaż drewna całkowicie pokrywa 
koszty założenia nowej plantacji. Jedynym 
sposobem na walkę z zaistniałą sytuacją 
jest budowanie świadomości, bo tylko 
stanowczy sprzeciw konsumentów może 
powstrzymać sprzedaż tego wysokodo-
chodowego surowca.

WYBIERAJ ŚWIADOMIE
Możemy dalej zachęcać koncerny do nisz-
czenia ostatnich skrawków lasów desz-
czowych lub wybierając zakupy bez oleju, 
zachęcać producentów do innych rozwią-
zań. Widzimy efekty naszej pracy, bo ob-
serwujemy coraz większe zainteresowanie 
społeczeństwa właśnie takim produktami, 
zwłaszcza w młodszym pokoleniu, co daje 
nam ogromną nadzieję. Trend wegański 
to już nie jest moda. To styl życia, który 
obejmuje wszystkie sfery. Najnowsze 
badania mówią, że w Polsce mamy milion 
wegan i wegetarian, a kolejne dwa milio-
ny planują zmianę diety, teraz testując, 
próbując i ograniczając mięso i inne pro-
dukty odzwierzęce. W roku 2019 naszą 
weryfikację przechodziło kilka produktów 
dziennie, co ogromnie nas cieszy, zwłasz-
cza że wśród producentów, którzy starają 
się o nasz certyfikat, pojawiają się duże, 
narodowe marki, które mają namacalny 
wpływ na rynek dostawców surowców 
i dystrybutorów. Dzięki nim etyczne 
wybory stają się masowe i łatwo dostęp-
ne. Liczba produktów certyfikowanych 
naszym znakiem rośnie co roku o 100%. 
Polskie marki, które posiadają certyfikat 
naszej Fundacji to między innymi: AA 
Oceanic, Develey, Pollena, Bielenda, Stara 
Mydlarnia, Joanna, Farmona, Mokosh, 
makarony Fabijańscy, BeBioActive i wiele 
innych.
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Kampanie reklamowe producen-
tów mleka od lat wpajają nam 
błędne pojęcie o wpływie pro-
duktów mlecznych na zdrowie 

człowieka. Ponadto wśród konsumentów 
utrwalił się obraz szczęśliwej, zrelaksowa-
nej krowy mlecznej pasącej się na łące.
Tymczasem los krów na fermach mlecz-
nych nie jest sielanką. Po sztucznym 
zapłodnieniu (inseminacji) i urodzeniu 
cielaka krowa jest przemysłowo dojo-
na. Często już wtedy zaczynają się jej 
pierwsze problemy ze zdrowiem. Cielaka 
odbiera się jego matce niedługo po poro-
dzie, zaraz po wypiciu tzw. siary, czyli 
pierwszego mleka zawierającego przeciw-
ciała. Już nigdy potem młode nie zobaczy 
swojej mamy (chyba że jest płci żeńskiej 
i za jakiś czas, już jako krowa mlecz-
na, dołączy do reszty dojnego stada). 
Matki często muczą nawet przez kilka dni 
w nadziei, że odzyskają dzieci. Maluchy 
są karmione substytutem mleka matki. 
Pierwsze miesiące spędzają odizolowane 
głównie w budkach cielęcych, tzw. igloo, 
bez szansy na kontakt z innymi osobnika-
mi. Osobniki płci żeńskiej, jak wspomnie-
liśmy, dzielą los swoich matek, a samce 
hoduje się na cielęcinę lub wołowinę. 
Krowia matka zostaje jeszcze kilka razy 
zapłodniona i tyle samo razy rodzi cielaki, 
które są jej każdorazowo odbierane. Gdy 
już nie będzie wystarczająco wydajna, 
zostanie sprzedana na ubój.

KROWY ŻYJĄ 
W STRASZNYCH 
WARUNKACH
Praktyki stosowane przy produkcji mleka 
narażają krowy na liczne, często bardzo 
dotkliwe problemy zdrowotne i urazy cia-
ła, nie wspominając o stresie, wyczerpaniu 
organizmu i cierpieniu po stracie dziecka. 
Można by długo wymieniać konsekwen-
cje obciążenia krowy ciągłą eksploatacją: 
bolesne zapalenie wymion, kalectwo 
(kulawizny) czy bezpłodność – to tylko 
kilka przykładów. Krowy są eksploatowa-
ne do granic możliwości. Ich organizmy są 
obciążone ponad miarę, musząc wyżywić 
nie tylko je same i rozwijające się w nich 
dzieci, lecz także spełnić normy hodowla-
ne zadowalające kieszeń producenta.
Celem kampanii Białe Kłamstwa jest uka-
zanie drugiej strony nabiału, niepokazy-
wanej w reklamach produktów mlecznych 
tak, aby konsument mógł samodzielnie 
zdecydować, jakie kupować produkty. 

Chcemy uczestniczyć w bardzo pozytyw-
nym trendzie związanym ze świadomym 
podejmowaniem wyborów konsumenc-
kich. Coraz więcej osób zwraca bowiem 
uwagę na składy i pochodzenie produk-
tów, opakowania, procesy produkcyjne 
czy wpływ produktów na zdrowie i śro-
dowisko. Kampania przybliża i naświetla 
pomijany przez producentów nabiału 
łańcuch praktyk, które dają nam niepraw-

dziwe i wyidealizowane obrazy bazujące 
na utartych mitach i stereotypach. Zależy 
nam na uświadomieniu konsumenta, któ-
ry znając prawdę, samodzielnie podejmie 
wybór.
W kampanii zwracamy uwagę, że to, 
że jeśli coś jest normą, nie oznacza 
jednocześnie, że jest etycznie właściwe. 
Niezależnie od warunków, w jakich zwie-

rzęta są utrzymywane za życia, na koniec 
większość z nich i tak kończy w rzeźni, 
którą poprzedza wielogodzinny transport 
oraz rozładunek, który – jak pokazują 
nasze śledztwa – często wiąże się z aktami 
okrucieństwa wobec zwierząt. Hodow-
com nie opłaca się bowiem utrzymywać 
krów, które przestają być wydajne, a tym 
samym nie przynoszą już oczekiwanych 
zysków. 

Jednocześnie mamy świadomość, 
że prawo jest niedoskonałe, a przede 
wszystkim nieprzestrzegane należycie, 
co wykazujemy w licznych publikacjach, 
w tym raportach, m.in. z targów, które są 
ostatnim etapem życia zwierząt hodowla-
nych, takich jak krowy mleczne.
O tym, że krowa mleczna po latach 
„pracy” trafia na ubój, reklamy produktów 

mlecznych nie wspominają. Odbiorcy 
reklam widzą jedynie szczęśliwe, zadbane 
krowy pasące się na zielonych łąkach, 
zadowolone z tego, że mogą „dawać nam 
mleko”.

AUTOBUSY 
I BILLBOARDY 
PRZYCIĄGAŁY UWAGĘ
Plakaty na autobusach można było 
oglądać do końca października. Udało 
się okleić pięć pojazdów, które przez cały 
miesiąc jeździły na różnych liniach 
po ulicach Warszawy. Potem przyszedł 
czas na nośniki stacjonarne. Po ogrom-
nym odzewie na zeszłoroczną kampanię 
outdoorową „Prawdziwa cena mleka” 
postanowiliśmy ponownie wykorzystać 
ten rodzaj nośników z takimi samymi gra-
fikami jak na autobusach. Nasze plakaty 
zawisły na dwunastu nośnikach, w po-
łowie przypadków w samym centrum 
Warszawy. Niezmiernie cieszymy się, 
że ponownie, dzięki naszym darczyńcom, 
udało się przeprowadzić tę kampanię 
i z tego, jak pozytywny i szeroki jest jej 
odbiór. Pokazujemy brutalną prawdę 
w kontrze do bajek sprzedawanych nam 
od najmłodszych lat – prawdę ukrytą pod 
kolorowymi, idyllicznymi obrazkami. 
Staramy się tym samym zachęcać do bar-
dziej etycznych i świadomych wyborów 
podczas codziennych zakupów. 
Wybory konsumenckie mają ogromną 
moc i kształtują otaczającą nas rzeczywi-
stość. Zachęcamy więc do tworzenia świa-
ta wolnego od wyzysku i okrucieństwa. 

AKCJA „MATKI MATKOM”
W 2019 roku wystartowaliśmy również 
z akcją #MatkiMatkom, w ramach której 
dzielimy się nadesłanymi historiami 
mam-weganek, które opowiadają o swojej 
drodze do weganizmu i pobudkach 
do zmiany, które nimi kierowały. Nade-
szło do nas bardzo wiele zgłoszeń i odzew 
jest niesamowicie pozytywny. W ramach 
akcji kładziemy nacisk na aspekt macie-
rzyństwa jako czegoś niepowtarzalnego 
i niezwykle cennego, a którego krowy – 
matki traktowane przez przemysł mleczny 
jak maszyny – doświadczają bardzo 
boleśnie w sytuacji, gdy po każdym poro-
dzie odbiera się im dzieci. Poprzez akcję 
pragniemy podkreślić, że wszystkie matki, 
niezależnie od gatunku, zasługują na moż-
liwość bycia przy swoich dzieciach, opieki 
nad nimi i przede wszystkim na szacunek. 

„Dokąd jedziesz? 
Ja jadę do rzeźni”
w 2019 roku – tym razem na autobusach komunikacji 
miejskiej i ponownie na nośnikach typu citylight znajdujących 
się na wiatach przystankowych – po raz kolejny pokazaliśmy 
mieszkańcom stolicy, jak naprawdę wygląda życie krów
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PODSUMOWANIE ROKU 2019

W  filmie wystąpili: Mo-
nika Bukowska, Marta 
Gusztab, Jarosław 
Jaruszewski (Bisz), 

Magdalena Matulka, Paweł Ochman 
(Weganon) i Dorota Sumińska. Niesa-
mowici bohaterowie filmu opowiada-
ją o prawach zwierząt przez pryzmat 
swoich doświadczeń oraz tego, 
jak kiedyś, a jak teraz postrzegają 
świat. Sześcioro ludzi w różnym 
wieku, o różnych talentach i róż-
nych zawodów łączy właśnie troska 
o zwierzęta i pragnienie zmieniania 
świata na lepsze. Monika Bukowska 
i Magda Matulka pracują w schroni-
sku w Korabiewicach. Pierwsza z ko-
biet założyła tam Lisi Azyl – miejsce, 
w którym mieszkają zwierzęta 
odebrane z ferm futrzarskich. Magda 
zajmuje się m.in. świniami, udowad-
niając, że potrafią być tak wdzięczne 
jak psy. Dla uprawiającej muaythai 
Marty Gusztab weganizm nie jest 
przeszkodą, aby osiągać sportowe 
sukcesy. Bycie na diecie roślinnej 
nie jest również wyzwaniem dla Bi-
sza, rapera, który przestał jeść mięso 
z powodów etycznych i porusza ten 
temat w swoich utworach. Kolejnym 
przykładem mężczyzny-weganina jest 
Paweł Ochman, autor popularnego 
bloga kulinarnego Weganon – jego 
sylwetka przeczy stereotypowi 
wychudzonego jarosza żywiącego się 
tylko surówkami. Ostatnia bohaterka 
filmu, Dorota Sumińska, to znana 
weterynarz, popularyzatorka wiedzy 
o zwierzętach, o których mówi, że są 
jej przyjaciółmi.

„W jak wybór” to pierwszy polski film 
edukacyjny kierowany do młodzieży 
i poruszający tematykę praw zwierząt 
oraz weganizmu. Głównym celem filmu 
jest zwrócenie uwagi młodych ludzi 
na problematykę odżywania. Film trwa 
25 minut – wystarczająco, by pokazać 
go w czasie lekcji, a potem jeszcze mieć 
czas na krótką dyskusję. Pomysłodawcy 
i twórcy filmu nie straszą odbiorców 
ani do niczego ich nie zmuszają. Poka-
zują tylko, że istnieje wybór, którego 
dokonały naprawdę różne osoby. Mło-
dy widz sam decyduje, czy chce do nich 
dołączyć.

Film jest bezpłatny i dostępny na plat-
formie Youtube na kanale Fundacji 
Viva! zarówno z polskimi, jak i an-
gielskimi napisami. W 2019 roku 
zorganizowano kilkadziesiąt pokazów 
w różnych szkołach m.in. w Szczecinie, 
Kutnie, Przemyślu, Piotrkowie Trybu-
nalskim, Opolu i Łaziskach Górnych. 
Film był także prezentowany w salach 
kinowych na pokazach organizowanych 
przez lokalne grupy Fundacji Viva! 
oraz na przeglądzie filmów o prawach 
zwierząt w Krakowie i w Kinie Nowe 
Horyzonty we Wrocławiu.

POZYTYWNE OPINIE
W szkołach, w których był już prezen-
towany, film spotkał się z pozytywnym 
odbiorem uczniów i ciekawą dyskusją 
po projekcji. Niezmiernie miło usłyszeć, 
że to, co robimy, jest ważne i otwiera 
serca młodych ludzi na problematykę 
praw zwierząt. Potwierdzają to także 
opinie udzielone w komentarzach lub 

przesłane w wiadomościach na naszym 
fanpage’u:
– Sylwia: Widziałam :-) Namawiam 
znajomych, żeby obejrzeli. Świetna pro-
dukcja. Może zainteresować nią media, 
żeby wyjść do szerszego grona odbior-
ców? Film nie jest jakiś ofensywny....
czy przerażający, a trafia w PUNKT. 
Nieoceniona treść edukacyjna. Brawo!
– Ania: Ten film ostatecznie skłonił 
mnie do zostania wege :), stawiam 
swoje pierwsze kroki.
– Karolina: Według mnie bardzo prze-
konujący film. Póki co jestem wegeta-
rianką, bo mam dopiero 15 lat, ale gdy 
już będę „na swoim” na pewno zostanę 
w 100% wege! Uważam, że nawet jeśli 
ktoś nie chce tego zrobić dla siebie, 
to niech chociaż zrobi to dla świata 
i tych biednych, cierpiących zwierząt, 
które bardzo potrzebują naszej pomocy.

ROLA EDUKACJI
„W jak wybór” to pierwszy taki projekt 
w Polsce kierowany do młodzieży. 
Twórca filmu Łukasz Musiał wskazuje, 
że edukacja jest bardzo ważnym ele-
mentem działania prozwierzęcego. Klu-
czowym, ponieważ dociera do młodych 
osób, właściwie obojętnie, na jakim 
szczeblu nauczania. Kształtuje je.  

Warto, aby młodzi mieli wiedzę na te-
mat tego, jak wykorzystuje się zwierzę-
ta, a także zobaczyli, jakimi zwierzęta 
są jednostkami. To może sprawić, 
że później niektórzy wręcz zechcą zaan-
gażować się w działania dla zwierząt. 
Dzięki filmowi uświadamiamy ludzi, 
którzy będą tworzyć przyszłość.

W młodych pokoleniach tkwi ogromy 
potencjał. To one będą decydować 
o przyszłości tego świata. Już teraz 
walczą o przyszłość swojej planety 
– jedynego domu – i liczymy, że także 
dzięki nim los zwierząt obierze lepszy 
tor. Liczymy, że świat, o jakim marzą 
wszystkie aktywistki, aktywiści, 
wolontariusze i miłośnicy zwierząt, 
będzie nie tylko marzeniem, ale powoli 
zacznie stawać się realnością. Razem 
z młodzieżą chcemy kreować świat 
przyjazny zwierzętom i m.in. dlatego 
powstał ten film. Mamy nadzieję, 
że w 2020 roku kolejne szkoły do nas 
dołączą i zorganizują u siebie pokaz 
filmu „W jak wybór”. Zapraszamy 
do współpracy!

Kontakt w sprawie filmu:
https://www.facebook.com/wjakwy-
bor, lukasz@viva.org.pl

Film „W jak wybór”
w 2019 roku zrealizowaliśmy wyjątkowy projekt edukacyjny. 
przy współpracy kilku osób zaangażowanych w działania 
na rzecz praw zwierząt i propagowania diety roślinnej 
powstał nowatorski film „w jak wybór”. pomysłodawcami 
i twórcami projektu są łukasz musiał i adam ptaszyński
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WITKOWO – 
PRZEŁOMOWE WYROKI

Trzy lata temu wspólnie z Inicjatywą 
BASTA! opublikowaliśmy raport wideo 
„Rzeźnia w Witkowie”. Zawiadomili-
śmy wtedy prokuraturę o możliwości 
popełnienia przestępstwa, byliśmy 

również stroną w sprawie i występowa-
liśmy jako oskarżyciel posiłkowy.
Na ławie oskarżonych znalazło się trzy-
naście osób. Jedna z nich dobrowolnie 
poddała się karze. Sąd rejonowy skazał 
dwóch oskarżonych na karę 5 miesięcy 
pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania. Pozosta-
łych dziesięciu oskarżonych uniewin-
niono. 
Wnieśliśmy apelację od tego wyroku, 
domagając się kary bezwzględnej, 
podwyższenia nawiązki oraz uchyle-
nia wyroku wobec uniewinnionych 
oskarżonych. Sąd Okręgowy uwzględ-
nił wnioski apelacji i uchylił wyrok 
w części warunkowo zawieszającej kary 
pozbawienia wolności, podwyższył 
nawiązki do 3000 zł oraz orzekł zakaz 
wykonywania czynności związanych 
z ubojem i transportem zwierząt do 5 
lat. Wobec pozostałych dziesięciu 
oskarżonych sprawa będzie toczyć się 
od początku.
To pierwszy taki wyrok w Polsce. 
Pierwszy raz sąd skazał na bezwzględ-
ne więzienie osoby, które znęcały się 
nad zwierzętami gospodarskimi, bijąc 

je podczas przepędzania pod rzeźnią. 
Do tej pory większość tego rodzaju 
spraw była umarzana.

NOWE ŚLEDZTWO 
W RZEŹNI
W tym roku rozpoczęliśmy kolejne śledz-
two związane z rozładunkiem zwierząt 

na terenie rzeźni. Niestety, podobnie 
jak przy poprzednich sprawach, zaobser-
wowaliśmy przemoc wobec zwierząt, 
łamanie przepisów i brak reakcji pracow-
ników Inspekcji Weterynaryjnej.
Nasi aktywiści i aktywistki śledcze 
od lipca do października obserwowali za-
kład w miejscowości Linne w wojewódz-
twie wielkopolskim. Podczas czternastu 
wyjazdów udało się udokumentować 
m.in. wykręcanie i łamanie ogonów 
krowom, kopanie, dźganie poganiaczami 
i różnymi rurami czy rażenie prądem 
po głowach. Na podstawie zebranych 
nagrań w grudniu złożyliśmy do pro-
kuratury zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa z załączonymi 
ponad siedmioma godzinami zebranego 
materiału filmowego.

KURY WYRZUCANE 
ZA PŁOT
Od marca do czerwca obserwowaliśmy 
również jedną z ferm drobiu w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Podczas 
kilkunastu wizyt zarejestrowaliśmy 
powtarzające się przerzucanie zwłok kur 
za ogrodzenie. Takie działania pokazują, 

że zwierzę dla przemysłu mięsnego jest 
jedynie produktem, którego nie opłaca 
się leczyć.
Jednego dnia podczas obserwacji okaza-
ło się, że przy płocie ferm znajdują się 
dwie żywe kury. Złapaliśmy zwierzęta 
i zabraliśmy do weterynarza. Ptaki 
zostały przebadane i trafiły w bezpiecz-
ne miejsce.
24 czerwca wezwaliśmy na miejsce 
policję. Przyjechała również Inspekcja 
Weterynaryjna. Na miejscu pomagała 
nam Inicjatywa Basta!. Technicy wyko-
nali dokumentację fotograficzną. Niestety 
Inspekcja Weterynaryjna nie pobrała 
na miejscu martwych kur do badania, 
a kontrolę fermy zapowiedziała na drugi 
dzień. Złożyliśmy w tej sprawie zawia-
domienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa.

ZARZUTY DLA 12 OSÓB!
Akta sprawy dotyczącej znęcania się 
nad zwierzętami na terenie rzeźni Agryf 
w Szczecinie mają 1300 stron. Prokurator 
postawił zarzuty znęcania się nad zwie-
rzętami ze szczególnym okrucieństwem 
12 osobom, w tym dwóm lekarzom 
weterynarii.
Znęcanie odbywało się poprzez prze-
ciąganie chorych świń za nogi i uszy 
za pomocą łańcuchów i bicie poganiacza-
mi. Zarzuty postawione weterynarzom 
dotyczą dopuszczania do takich sytuacji, 
braku reakcji i zaniechania zgłaszania 
tych faktów odpowiednim organom 
nadzoru. W tej rzeźni łańcuch przezna-
czony był do wciągania za nogi chorych 
i słabych świń, co absolutnie nie powin-
no mieć miejsca. Między innymi dlatego 
prokurator ocenił takie postępowanie 
jako szczególnie okrutne.
Do sądu trafił akt oskarżenia. Sprawę 
w naszym imieniu prowadzi adwokat 
Katarzyna Topczewska. Wszystko 
to efekt naszego dochodzenia, podczas 
którego ujawniliśmy szereg przypadków 
znęcania się nad zwierzętami w rzeźni 
należącej do firmy Animex.

INTERWENCJA 
W MICHAŁOWIE
W marcu grupa lokalna Viva! Łódź 
otrzymała anonimowe zgłoszenie 
o szczątkach zwierząt porzuconych 

Kampania 
„Stopklatka” 2019
w ramach kampanii „stopklatka” zajmujemy się sytuacją 
zwierząt hodowlanych. prowadzimy interwencje w przypadku 
łamania praw zwierząt, informujemy o szkodliwym wpływie 
przemysłowej hodowli na środowisko naturalne. promujemy 
dietę roślinną

na polu przy pobliskiej fermie lisów 
w Michałowie. Następnego dnia rano 
pojechaliśmy na miejsce zdarzenia. 
Na polu znaleźliśmy szczątki zwierząt, 
odkryciu towarzyszył drażniący nozdrza 
fetor. Natychmiast zgłosiliśmy sprawę 
policji, która przyjechała na miejsce, a na-
stępnie wezwała służby weterynaryjne. 
Na miejsce zdarzenia przyjechały urzęd-
niczki z referatu Ochrony Środowiska 
oraz media. PIW wskazał, że najprawdo-
podobniej są to szczątki lisów, które jako 
uboczne produkty pochodzenia zwierzę-
cego zgodnie z prawem powinny zostać 
oddane do utylizacji. Na polu znajdowa-
ło się sześć usypanych hałd szczątków 
zwierząt, które stanowiły zagrożenie 
epidemiologiczne i epizootyczne. Właści-
ciel fermy został zobowiązany do oczysz-
czenia pola ze szczątków. Powiatowy 
Inspektor Weterynarii skierował sprawę 
do prokuratury.

STOPKLATKA – INNE 
DZIAŁANIA
Poza sprawami sądowymi i nagłaśnia-
niem wstrząsających materiałów w me-
diach krajowych wciąż podejmujemy 
inne działania. Na początku roku złożyli-
śmy pismo i 10 000 podpisów do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
zakazu kastracji prosiąt bez znieczulenia. 
Ruszyliśmy również z petycją dotyczącą 
instalacji monitoringu wideo w ubojniach 
na terenie kraju. Dodatkowo prowadzimy 
wiele akcji ulicznych, takich jak objaz-
dowe akcje kampanii Klatkapoklatce 
(w tym roku w dwóch edycjach). Pierw-
sza edycja dotyczyła życia kur hodowa-
nych na mięso, a druga była związana 
z okrutnym przemysłem futrzarskim. 
Kolejny rok z rzędu pojawiły się spoty 
reklamowe kampanii w środkach komu-
nikacji miejskiej. W tym roku wyjechał 
również autobus miejski imitujący cięża-
rówkę klatkową wożącą kury. Wszystko 
to dzięki Waszemu wsparciu!

W 2020 roku na pewno ruszymy 
z kolejnymi akcjami ulicznymi w całej 
Polsce. Postaramy się również nagłaśniać 
okrucieństwo wobec zwierząt i stawiać 
przed sądem osoby, które się tego do-
puszczają. Wspierajcie działania kampanii 
Stopklatka!

www.stopklatka.org
www.facebook.com/stopklatka.viva



8 Wesprzyj akcje dla zwierząt - przekaż 1% podatku

PODSUMOWANIE ROKU 2019

Zawsze cieszy mnie kolejna 
uratowana istota, ale też 
czuję wielką odpowiedzial-
ność i mam świadomość, 

że będziemy ze sobą na zawsze, 
a więc to ja będę musiała podjąć każdą 
decyzję dotyczącą zdrowia, życia, 
szczęścia i spokoju zwierzęcia - opo-
wiada Monika Bukowska.
Z każdym nowym podopiecznym 
spędzam maksymalnie dużo czasu, 
całkowicie rezygnując z dni wolnych, 
żeby nauczyć się, jaki jest, jakie za-
chowania są u niego normalne, a jakie 
powinny mnie niepokoić, żebym mo-
gła rozpoznać na przykład pierwsze 
sygnały choroby.
Cały ten proces odbywa się w wa-
runkach habituacji zwierzęcia, kiedy 
ono samo uczy się tego, co w nowym 
miejscu jest normą, czego ma się 
obawiać i kiedy przede wszystkim 
postrzega człowieka jako wcielone zło 
– nie ufa mu i nie chce kontaktu.

NOWI MIESZKAŃCY 
AZYLU
W tym roku w azylu zamieszkały lisy 
Jaś, Tosia i Kajtuś oraz jenot Adaś.
Każda z tych historii to zwierzęcy 
dramat, jak również okrucieństwo 
i bezmyślność ludzi.
Jaś, rudy lisek, zabrany przez ludzi 
z lasu, został potraktowany jak za-
bawka i nie mógł wrócić na wolność. 
Wszelkie próby przywrócenia go na-

turze nie przyniosły oczekiwanych re-
zultatów i lisek, który nie bał się ludzi 
i psów, został pozbawiony możliwo-
ści życia, jakie powinno wieść dzikie 
wolne zwierzę. W azylu „adoptowała” 
go srebrna lisica Laura, z którą łączy 
Jasia prawdziwa miłość. 
Tosia, polarna lisiczka, uciekła z fermy. 
Zaprzyjaźniona organizacja dostała 
zgłoszenie, że przy ulicy biega owcza-
rek collie. Na miejscu „owczarek” oka-
zał się wygłodniałym lisim dzieckiem. 
Tosia miała bardzo poważne proble-
my gastryczne, została szczegółowo 
przebadana i cudem bezoperacyjnie 
udało się usunąć z jej żołądka kilka 
folii i śmieci. Jej odrobaczanie trwało 
miesiące. Lisy na fermach nie muszą 
być zdrowe. Wystarczy, że dożyją 
do listopada i „dadzą” futro, które 
spokojnie może skrywać zapalenie 
otrzewnej i inne problemy.
Jenota Adasia urodziła uciekinierka 
z fermy i został nam przekazany 
przez ośrodek rehabilitacji dzikich 
zwierząt. Gdyby nie to, jego piękne, 
pierwsze w życiu zimowe futerko, 
które mam codziennie szczęście podzi-
wiać, zostałoby właśnie teraz zdarte. 
Lis polarny Kajtuś został odebrany 

interwencyjnie z fermy monitoro-
wanej przez Fundację Viva! od dłuż-
szego czasu. Rok temu byliśmy tam, 
chcąc odebrać interwencyjnie kilka 
lisów, ale wtedy się to nie udało. 
Teraz kolejny raz zostały ujawnione 
potworne zaniedbania i okrucieństwo 
wobec zwierząt. Dwa lisy w najgor-
szym stanie dostały szansę na po-
moc. Dla jednego było już za późno, 
drugi – Kajtuś – po pobycie w klinice, 
w której udzielono mu najpilniejszej 
pomocy i zoperowano oczy, trafił tu, 
gdzie do końca życia będę mu wyna-
gradzać doznane krzywdy. 
Kajtuś jest szczególnie przykrym 
przypadkiem, bo ciężko stwierdzić, 
czy więcej zaznał krzywdy fizycznej 
czy psychicznej. Przyjechała do nas 
kupka nieszczęścia na wykrzywionych 
łapach, ze skręconym (prawdopodobnie 
pourazowo) ogonem. Wychudzony, 
a przecież już podkarmiono go w klini-
ce, z podrażnionymi po operacji oczami 
i dziąsłami spuchniętymi po resekcjach. 
Lis, który nie wiedział, że może czegoś 
chcieć, że przedmiot w ręku nie ozna-
cza bicia, a człowiek może bawić 
się z psowatymi, zamiast je zabijać 
na oczach innych zwierząt. 

JAK WYGLĄDA LEPSZE 
ŻYCIE
Przy lisach, które nie uciekły same 
z ferm, ale zostały z nich odebrane 
przez człowieka, mam możliwość 
przeżywania z nimi ich „pierwszych 
razów”. Pierwszy raz stawiają kroki 
na trawie, kopią w ziemi, wąchają 
kwiaty i drzewa, dostają pierwsze 
w życiu zabawki, poznają nowe smaki, 
a potem otrzymują to, co lubią najbar-
dziej i pierwszy raz w życiu dowiadują 
się, że coś mogą, niczego nie muszą, 
a człowiek szanuje ich potrzeby. 
W Azylu liczą się tylko potrzeby zwie-
rząt. Tutaj człowiek jest dla zwierzęcia, 
nie odwrotnie. Azyl nie jest jeszcze roz-
budowany tak, jak jest to planowane. 
Przed nami masa pracy i jest to coraz 
trudniejsze, bo wszelkie remonty 
przy dzikich lokatorach, którzy (słusz-
nie) traktują Azyl jak swoje terytorium 
to wyzwanie, ale... warto. Każdy 
kolejny etap rozbudowy to polepszenie 
komfortu życia rezydentów i szansa 
na uratowanie kolejnych zwierząt, 
które już czekają w długiej, kilkumilio-
nowej kolejce. Większy Azyl pomieści 
więcej istnień. Los pokaże, czy padnie 
na lisa czy jenota, czy będzie to wy-
straszona Kasia czy ciekawski Antek. 
Wiadomo na pewno, że będzie to Ktoś, 
kogo przywitam i będę uszczęśliwiać, 
na ile pozwolą mi moje serce i wspar-
cie Darczyńców, dzięki którym Lisi 
Azyl istnieje.

Lisi Azyl – raj 
dla lisów po przejściach
rok 2019 był bardzo intensywny dla lisiego azylu. do grona podopiecznych – 
sześciu lisów – dołączyły trzy kolejne i jenot. poza tym azyl został rozbudowany 
o kolejną podwójną wolierę na wybiegu lisim i dwie woliery z mniejszym wybiegiem 
dla jenotów. nowe zwierzęta to zawsze mieszanka wielu uczuć i ogrom pracy
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Za pośrednictwem pisma 
już od przeszło 10 lat poma-
gamy ludziom mądrze przejść 
na dietę roślinną i dokonywać 

na co dzień świadomych wyborów 
konsumenckich. Do sięgnięcia po nasz 
magazyn zachęcają z okładek znane 
twarze – empatyczne osoby, którym 
leży na sercu los zwierząt. W 2019 
roku znalazły się wśród nich m.in. 
Karolina Pilarczyk, Ola Budzyńska 
(Pani Swojego Czasu), Iza Miko, Pau-
lina Holtz, Julia Kamińska czy Tamara 
Gonzalez-Perea.

Kilka przykładowych wypowiedzi 
naszych gwiazd:
– Marzy mi się, by wszystkie psy trzy-
mane w domach były z mocy ustawy 
obowiązkowo sterylizowane i kastro-
wane i by ludzie mieli świadomość, 
że to nie jest okaleczanie. A często 
to słyszę. Czy nie jest większym okru-
cieństwem wyrzucanie szczeniaków 
do rowu albo skazywanie psa na całe 
życie w schronisku? – mówiła w stycz-
niowym wywiadzie Karolina Pilarczyk, 
mistrzyni driftingu.
– Jest rok 2019, nie potrzebujemy 
zabijać, żeby przetrwać, a nadal brakuje 
edukacji w temacie środowiska natural-
nego. Dbanie o środowisko wielu koja-
rzy – oczywiście cytuję prześmiewcze 
komentarze – z „oderwanymi od życia 
ekologami, którzy chcą zahamować roz-
wój techniki i przemysłu” itd. Ludzie 

dziwią się, że śnieg pada w kwietniu, 
bo kiedyś nie padał. A przecież wynika 
to w dużej mierze z działań człowieka 
– powiedziała w kwietniowej rozmo-
wie Tamara Gonzalez-Perea, znawczyni 
mody, vlogerka.
– W pewnym momencie po prostu do-
tarło do mnie, że nie chcę jeść zwierząt 
i wcale nie muszę. Po prostu nie chcę, 
nie czuję, żeby to było etyczne. […] 
Nie potrzebuję mięsa. Jako dziecko 
zresztą mięsa nie lubiłam i nie chciałam 
go jeść. Jak wielu z nas, zostałam kul-
turowo przymuszona, żeby je polubić 
– stwierdziła Julia Kamińska, aktorka, 
nasza okładkowa rozmówczyni z majo-
wego numeru „Vege”.
W magazynie można znaleźć całe spek-
trum tematów: od kwestii zdrowot-
nych, poruszanych na łamach pisma 
przez dietetyczki, poprzez przepisy naj-
popularniejszych polskich i zagranicz-
nych blogerów i vlogerów kulinarnych 
aż po podróże czy czysto lifestyle’owe 
tematy. Czytelnicy dowiedzą się, 
gdzie dobrze zjeść w różnych polskich 
miastach, jakie miejsca na świecie 
warto odwiedzić, które książki są warte 
uwagi, co złego jest w papugarniach 
i jak mądrze zadbać o swoje wnętrze.
Nie boimy się też kontrowersyjnych 
zagadnień. Pisaliśmy w tym roku 
m.in. o targu koni w Skaryszewie, 
o zgubnym wpływie produkcji oleju 
palmowego na przyrodę i o szóstym 
wymieraniu gatunków.
Nasi czytelnicy doceniają „Vege”. 
Dają nam to odczuć, ponieważ ich 
grono ciągle rośnie. Właśnie dlatego 

stawiamy na rozwój. W tym roku 
wprowadziliśmy np. nową ekologiczną 
opcję dla naszych stałych czytelników 
– prenumeratę cyfrową. Teraz można 
więc czytać czasopismo na papierze, 
w formie e-booka i online na stronie.

WSPIERAJĄ NAS 
GWIAZDY
Jesteśmy obecni na licznych festi-
walach w całej Polsce. Nasz logotyp 
można też dostrzec na tylnych okład-
kach topowych książek o tematyce 
okołozwierzęcej: co roku obejmujemy 
patronatem medialnym coraz więcej 
książkowych pozycji.
Raz w roku odbywa się szczególnie 
ważne dla nas wydarzenie: nasza 
coroczna impreza z okazji Tygodnia 
Wege. W tym roku przybrała inną 
formę niż dotychczas. Goście mo-
gli posłuchać rozmowy redaktora 
naczelnego Macieja Weryńskiego 
z zaproszonymi znanymi weganami, 
którzy gościli wcześniej na stronach 
„Vege”: piosenkarką Kaliną, wegań-
skim kulturystą Adamem Kuncickim 
oraz aktorką Anną Matysiak. Podczas 
imprezy odbyło się wręczenie Grand 
Prix „Vege”, które otrzymał Adam 
Kuncicki za przełamywanie stereoty-
pów weganina, kulturysty i aktywisty. 
Gościom imprezy bardzo podobał 
się krótki recital Kaliny, która wespół 
z jazzmanem Zdzisławem Kalinow-
skim przygotowała zupełnie nowe 
aranżacje znanych piosenek. Nie za-
brakło pysznego wegańskiego tortu 
(stałego punktu naszego corocznego 

wydarzenia) i pysznych trunków. 
Był też czas na podziękowania, m.in. 
dla naszych autorów, którzy piszą, 
organizują sesje zdjęciowe i prowa-
dzą wywiady wolontariacko. Bardzo 
doceniamy ich pracę i serce wkładane 
w tworzenie magazynu.

KROK PO KROKU
Czy „Vege” zrewolucjonizuje świat 
i naprawi wszystkie krzywdy, 
jakich dopuścił się człowiek wobec 
zwierząt? Nie. Nie taka jest jednak 
rola magazynu. „Vege” to jedna 
z kolejnych cegiełek do budowania 
lepszego świata. Do skłonienia ludzi, 
by spojrzeli w stronę dobrych stron 
życia. To przede wszystkim budowa-
nie świadomości w społeczeństwie… 
świadomości, która w kwestii zwierząt 
i ekologii jest wciąż niska.
– Pozostaje głośne mówienie o tym, 
co się dzieje. I przerwanie zaklętego 
kręgu przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie przekonań o naszej – 
ludzkiej – wyższości nad resztą świata 
– pisze Maciej Weryński, redaktor 
naczelny magazynu.
Wydawany przez nas magazyn „Vege” 
można znaleźć w Empikach, kioskach 
Ruchu, Garmondzie i wybranych lo-
kalach gastronomicznych (i nie tylko) 
w całej Polsce.

Zachęcamy do zamówienia prenumera-
ty papierowej i cyfrowej.

VEGE – zdrowie, ekologia, 
prawa zwierząt
na okładce magazynu „vege” tuż nad logotypem widnieje napis „dobre strony życia”. 
to hasło idealnie oddaje ducha pisma. choć w „vege” nie zawsze poruszamy tematy 
łatwe i przyjemne, to magazyn nie odstrasza krwawymi zdjęciami. pokazuje drogę, 
jaką można obrać, by życie nasze i innych istot na tej planecie miało dobre strony
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Rzeźba „Impuls” przedstawia 
umierającego konia, który ostat-
kiem sił próbuje wstać. Należy 
ona do serii prac, przez które 

Ida Karkoszka pokazuje przedmiotowe 
traktowanie zwierząt. Rzeźba powstała 
w 2009 roku w budynku warszawskiej 
ASP, ale obecną formę przyjęła sześć lat 
później. Długo czekała na odpowiedni 
moment, którym było ukończenie pozo-
stałych rzeźb tworzących cykl.
– Nadszedł czas, żeby skonfrontować pra-
cę z sytuacją, jaka ma miejsce na drodze 
do Morskiego Oka – mówiła wówczas 
Ida Karkoszka – W moim odczuciu 
wykorzystywanie zwierząt do wwożenia 
na górę osób, którym po prostu nie chce 
się wejść na własnych nogach, szczególnie 
w czasach, gdy mamy dostęp do transpor-
tu elektrycznego, jest nieetyczne. Do tego 
często zdarza się, że zwierzęta są przemę-
czone – tłumaczy.
Plan wciągnięcia rzeźby z Palenicy Biał-
czańskiej do Włosienicy (to trasa, którą 
codziennie pokonują konie) pomogła Idzie 
wcielić w życie nasza aktywistka, Anna 
Plaszczyk. – Kiedy się dowiedziałam, 
że Ida jedzie ze swoją rzeźbą na trasę 
do Morskiego Oka, pomyślałam, że ziści 
się marzenie wielu tysięcy Polek i Pola-
ków: zamiana ról. Od lat tysiące osób 
proponują bowiem, żeby leniwi turyści 
zamienili się z końmi i sami pociągnęli te 
wielkie, ciężkie wozy. Ida poszła krok da-

lej i postanowiła tą trasą, pełną cierpienia 
zwierząt, pociągnąć symboliczną rzeźbę. 
Musiałam tu być, żeby jej pomóc i jedno-
cześnie poczuć to, co czują te zwierzęta 
każdego dnia, ciągnąc ładunek znacznie 
przekraczający ich możliwości.
Od lat alarmujemy, że konie na trasie 
do Morskiego Oka ciągną o około tonę 
za dużo. Wielokrotnie wzywaliśmy 
władze Tatrzańskiego Parku Narodowego 
do likwidacji transportu konnego do Mor-
skiego Oka ze względu na cierpienie 
zwierząt, ale TPN nigdy nie zdecydował 
się na takie rozwiązanie. Z tego powodu 
prowadzimy szeroką kampanię informa-
cyjną o sytuacji tych zwierząt. Jak się 

okazuje – skuteczną. Już latem ubiegłego 
roku furmani z Morskiego Oka narzeka-
li, że coraz więcej osób wybiera spacer 
zamiast przejażdżki wozem.

POCZUJ TO NA WŁASNEJ 
SKÓRZE
Ida Karkoszka ze swoją rzeźbą wyruszyła 
z Palenicy Białczańskiej około 7:30 rano. 
Po drodze zachęcała turystów idących 
drogą, by jej pomagali i choć na początku 
nie było to oczywiste, nikt nie odmówił. 
Rzeźbę ciągnęli dorośli i dzieci, kobiety 
i mężczyźni.
– To było bardzo budujące, że reakcje 
turystów idących trasą były tak pozytyw-
ne. Było ciężko, bo rzeźba i wózek swoje 
ważyły. Wychodząc z Palenicy, nie spo-
dziewałam się pomocy. Tymczasem 
turyści reagowali spontanicznie, mówili, 
że nas popierają, dopytywali o szczegóły 
i pomagali nam ciągnąć rzeźbę. Po wcią-
gnięciu rzeźby na górę „Impuls” spoczął 
na pół godziny na Włosienicy – miejscu, 
w którym w 2009 roku umarł koń Jordek, 
a w 2012 roku przewrócił się koń Cygon. 
Turyści żywo reagowali na obecność 
rzeźby w tym miejscu, fotografowali ją 
i przekazywali słowa wsparcia.
– Każda akcja zwiększająca świadomość 
turystów w zakresie cierpienia koni w Ta-
trach jest dobra dla tych zwierząt – mówi 
Anna Plaszczyk – Im więcej się mówi 
o tym, że te zwierzęta cierpią, tym więk-

szym wstydem jest korzystanie z takiej 
wątpliwej rozrywki. Ja teraz już wiem, 
jak czują się zwierzęta, które na tej trasie 
ciągną za ciężkie o tonę wozy z pseudotu-
rystami. To mnie mobilizuje do dalszego 
działania.

NAGRODA NOWEGO 
MARKETINGU
Akcja odbiła się szerokim echem w me-
diach. Dotarliśmy do czytelników Elle, 
Wysokich Obcasów, K-mag, Label Magazi-
ne oraz licznych marketingowych portali 
branżowych. Nowy Marketing uznał 
happening za najlepszą akcję marketin-
gową sierpnia 2019 na świecie! Włożo-
nym w akcję sercem i zaangażowaniem 
pokonaliśmy doświadczonych graczy, 
którzy na swoje kampanie przeznaczyli 
masę środków, a do ich realizacji mieli całe 
zespoły specjalistów do spraw reklamy.
Jednocześnie nie ustajemy w działa-
niach prawnych mających zakończyć 
transport konny do Morskiego Oka. 
Przed Sądem Rejonowym w Zakopa-
nem toczy się proces dwóch furmanów 
oskarżonych o znęcanie się nad końmi 
na trasie do Morskiego Oka. Pełnimy 
w nim funkcję oskarżyciela posiłkowego. 
Do Prokuratury Rejonowej w Limanowej 
wpłynęły już wszystkie opinie biegłych 
sądowych, które nakazał przeprowadzić 
Sąd Rejonowy w Zakopanem i wkrótce 
zapadnie decyzja, czy zostaną przedsta-
wione zarzuty. Sąd Rejonowy w Zakopa-
nem po zażaleniu na odmowę wszczęcia 
śledztwa przez Prokuraturę Rejonową 
w Zakopanem o niedopełnienie obowiąz-
ków i przekroczenie uprawnień przez dy-
rektora Tatrzańskiego Parku Narodowego 
przyznał nam rację i nakazał prokuraturze 
przeprowadzenie czynności, które wskaza-
liśmy jako pominięte. Sprawa jest w toku.
W tym miejscu chcemy podkreślić: 
już wiele lat temu zadeklarowaliśmy, 
że jeśli transport zostanie zlikwidowany, 
przyjmiemy pod opiekę wszystkie konie 
z Morskiego Oka, które po utracie „pracy” 
miałyby trafić do rzeźni. Konie będące 
pod naszą opieką mają zapewnione spo-
kojne życie do naturalnej śmierci, a także 
najlepszą opiekę weterynaryjną.

w sierpniu na trasie do morskiego oka pojawił się nietypowy 
zaprzęg. artystka rzeźbiarka ida karkoszka postanowiła 
zamienić role i wciągnęła wraz z naszą aktywistką rzeźbę 
umierającego konia na polanę włosienica. happening 
wzbudził dużo emocji, a turyści idący drogą pomagali ciągnąć 
symboliczny zaprzęg. branżowe serwisy uznały tę akcję 
za najlepszą marketingową kampanię sierpnia 2019

Zamiana ról na trasie 
do Morskiego Oka
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Uruchomiliśmy nową możliwość 
wspierania działalności Vivy! Dzięki 
współpracy z firmą Next Mobile stwo-
rzyliśmy fundacyjną sieć komórkową, 
z której do 30% wartości rachunków 
– zależnie od wybranego abonamentu 
– trafia na ochronę zwierząt.

Tym razem nie prosimy o darowizny, 
tylko o skorzystanie z usługi, której 
obecnie używa większość osób – 
abonamentu komórkowego. Użytkow-
nicy mają do wyboru cztery taryfy 
telekomunikacyjne: MIŚ, LIS, LEW 
i DELFIN oraz dwie internetowe: 
DZIK i SŁOŃ. Akcja opiera się na in-
frastrukturze sieci Plus, więc nie od-
biega jakością usług od największych 
telefonii komórkowych. Najtańszy 
abonament MIŚ kosztuje zaledwie 
19,99 zł brutto miesięcznie.

Nazwy abonamentów odnoszą się 
do działalności Vivy. MIŚ na cześć 
niedźwiedzia Baloo – pierwszego 
zwierzęcia odebranego z cyrku 
w Polsce. Był obwożony po całym 
kraju w niewielkiej klatce, a kiedy go 
odebraliśmy, znajdował się w bar-
dzo złym stanie – nie miał pazurów 
i górnych kłów, a jego mięśnie były 
w zaniku. Taryfa LIS wiąże się z kam-
panią przeciwko futrom naturalnym 
oraz Lisim Azylem, który prowadzi-
my od 4 lat. LEW symbolizuje nasze 
działania przeciwko wykorzystywa-
niu zwierząt w cyrkach. DELFIN 
to pamiątka po zablokowaniu delfi-

narium koło Mszczonowa, w czym 
mieliśmy swój udział. DZIK to nazwa 
związana z akcją przeciwko polo-
waniom, a SŁOŃ ma przypominać 
o zwierzętach wykorzystywanych 
do przejażdżek.

POMAGANIE TERAZ 
JESZCZE PROSTSZE
Własna sieć komórkowa to nowa-
torski pomysł, ale ufamy, że się 
powiedzie. Już od wielu lat telefony 
komórkowe stanowią podstawę 
komunikacji. Wierzymy w ten projekt 
i przyszłość pokaże, czy stanie się on 
jednym z naszych głównych źródeł 
pozyskiwania środków. Przy skali 
naszej działalności, ponad czterech 
tysiącach zwierząt rocznie pod opieką 
i niezliczonej liczbie kampanii nasze 
wydatki są ogromne. 

Druga połowa roku to bardzo pra-
cowity okres działalności Fundacji 
zajmującej się ochroną zwierząt. 
To czas intensywnych kampanii 
dotyczących chowu zwierząt na futra, 
sprzedaży karpi czy przygotowania 
naszego Schroniska w Korabiewi-
cach do zimy. Podejmujemy również 
kampanie dotyczące niekupowania 
zwierząt na prezent oraz nieużywania 
fajerwerków. Wszystkie te działania 
wymagają środków, a Viva! Mobile 
ma za zadanie pomóc je zdobyć. 
Chcemy pomagać coraz większej 
liczbie zwierząt i mieć coraz większy 
wpływ na ich los w Polsce, m.in. 

poprzez edukację i wprowadzenie 
korzystnych zmian w prawie.

BIZNES MOŻE 
I CHCE WSPIERAĆ 
NGO’S
Marta Mroczkowska, brand mana-
ger Next Mobile mówi o powodach 
nawiązania współpracy z Fundacją. 
– Naszą główną motywacją podjęcia 
współpracy była przede wszystkim 
chęć stworzenia wspólnie innowa-
cyjnej sieci komórkowej dla organi-
zacji non profit, która byłaby stałym 
źródłem przychodu, a co za tym idzie 
– stałym wsparciem dla Fundacji. 
Chcemy przez tę współpracę pokazać, 
że trzeba pomagać. Mamy nadzieję, 
że dostrzeżone zostaną również pro-
fity, jakie może przynieść posiadanie 
abonamentu Viva! Mobile – oprócz 
rozmów, SMS-ów, MMS-ów bez limi-
tu w kraju w ofercie są różnorodne 
pakiety internetu oraz karty internetu 
mobilnego – ale przede wszystkim 
to pierwsza sieć komórkowa, która 
naprawdę pomaga zwierzętom!

22 listopada zorganizowaliśmy 
pierwszą sesję zdjęciową promującą 
zwierzęta do adopcji oraz pomaganie 
schroniskom przed zimą. Wzięło 
w niej udział czworo influencerów: 
Magdalena Lubacz, Marlena Klim-
czyk, Adrian Włodarski i Karolina 
Włodarska. Fotografka Iga Milew-
ska zrobiła im zdjęcia z 12 psami 
ze Schroniska w Korabiewicach. 
Zdjęcia były wykonywane w wyjąt-
kowym zimnie, ale modele dzielnie 
znieśli te warunki. Sesja miała zwró-
cić uwagę na los zwierząt schroni-
skowych zimą i zachęcić do adopcji, 
żeby oszczędzić im marznięcia. 
Za promocję Viva! Mobile w mediach 
społecznościowych odpowiedzialna 

będzie agencja Olmeka Creation 
House. 
‒ Od dawna angażujemy się w projek-
ty wspierające Fundację Viva! Zawsze 
jesteśmy pod wrażeniem niezwykłej 
energii, z jaką ludzie z Vivy! angażują 
się w pomoc dla naszych braci mniej-
szych, którzy o siebie sami zadbać 
nie potrafią. Ta energia i dobroć na-
pędza nas przy każdym z projektów. 
Nie ma nic piękniejszego dla agencji 
kreatywnej niż świadomość, że na-
sza kreacja i strategia może pomóc 
zmieniać świat na lepsze. Dlatego 
nawiązanie tej współpracy traktujemy 
jako kreatywne wyzwanie, ale i nasz 
ludzki obowiązek – mówi Aleksandra 
Waga-Mizera, co-funder i Art Director. 

PRZENIEŚ SWÓJ 
NUMER!
Teraz możecie wspierać Vivę!, 
nie angażując dodatkowych środków 
finansowych ani czasu. Wystarczy, 
że przeniesiecie swój numer telefonu 
komórkowego do Viva! Mobile. Cała 
procedura jest bardzo prosta: wystar-
czy złożyć zamówienie na stronie 
www.VivaMobile.pl, a my zajmiemy 
się resztą. Co się zmieni w Waszych 
rozliczeniach? Od teraz co miesiąc 
nawet 30% z wartości Waszego 
abonamentu trafi prosto do Fundacji, 
a dzięki naszemu partnerowi możemy 
zaoferować Wam naprawdę korzystne 
taryfy już od 19,99 zł miesięcznie! 
W skali roku (zależnie od tego, który 
abonament wybierzecie) możecie nas 
w ten sposób wesprzeć kwotą nawet 
177 złotych! Każdy, kto już wspiera 
zwierzęta finansowo lub przez wolon-
tariat – niezależnie od tego, w ramach 
jakiej organizacji – może również 
dołączyć do Viva! Mobile i jeszcze 
zwiększyć swój wpływ na poprawę 
losu zwierząt bez dodatkowego czasu 
i kolejnych środków.

Viva! Mobile
pierwsza sieć telefonii komórkowej, 
która wspiera zwierzęta



12 Wesprzyj akcje dla zwierząt - przekaż 1% podatku

PODSUMOWANIE ROKU 2019

Coraz więcej akcji, coraz 
więcej zwierząt pod opieką, 
profesjonalizacja działań, 
dzięki czemu są one sku-

teczniejsze. To wszystko dzięki Wam, 
drodzy Darczyńcy! 
Bardzo dziękujemy Wam za okazane 
wsparcie podczas rozliczeń podatko-
wych w 2019 roku oraz przez cały rok. 
Wspieracie nas finansowo przelewami 
oraz poleceniami zapłaty, za co jeste-
śmy bardzo wdzięczni. Dzięki temu 
możliwe jest zrealizowanie wszystkich 
działań, o których przeczytaliście 
w tej gazetce. Mamy wiele pomy-
słów na przyszły rok. Trzeba będzie 
uratować kolejne zwierzęta, dlatego 
zachęcamy do wsparcia Fundacji Viva! 
na wybrany z wymienionych poniżej 
sposobów. 

CHCESZ WSPOMÓC 
ZWIERZĘTA? JEST 
NA TO KILKA SPOSOBÓW 

PRZEKAŻ DOTACJĘ 
• dla przelewów w Polsce na nasze 

konto główne 53 1500 2080 1220 8000 
0100 0000

• dla przelewów z zagranicy IBAN/BIC: 
PL53150020801220800001000000 
swift: WBKPPLPP, 
Santander Bank Polska,  
ul. Targowa 49/51, 03-733 Warszawa

Co ważne, darowiznę możesz 
odliczyć od podatku lub przychodu. 
Z takiego odliczenia mogą skorzystać 
osoby rozliczające się według  
zasad ogólnych (za rok 2019 
to stawka 17,75% do dochodu 
w wysokości 85 528 zł 
oraz 32% do nadwyżki) 
oraz ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych.

PRZEKAŻ 1% 
Wraz z nowym rokiem 2020 rozpo-
czął się okres rozliczeń podatkowych. 
Co roku składając w urzędzie skar-
bowym swój PIT, możesz przekazać 
1% podatku na wybraną organizację 
pożytku publicznego. Aby wspomóc 
Fundację Viva!, wystarczy, że wpiszesz 
numer KRS 0000135274 w odpowied-
nie pole na formularzu. Jeśli jesteś 
emerytem lub rencistą, również możesz 
przekazać swój 1% w prosty sposób 
– wystarczy, że wypełnisz w swoim 
urzędzie skarbowym PIT–OP. 
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 żyło 
się im lepiej! 

KUPUJ NA ALLEGRO 
Nasze przedmioty do licytacji znajdziesz 
na charytatywni.allegro.pl, wpisując 
w wyszukiwarce: Fundacja Viva! Możesz 
również przekazać fanty na licytację 
– kontakt: biuro@viva.org.pl

KUPUJ W SKLEPIKU VIVY! 
Mamy świetne prezenty dla najbliższych 
na wiele okazji! Wybierać możesz spośród 
250 produktów na stronie  
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 keko.pl

PRZENIEŚ SWÓJ NUMER 
TELEFONU 
Viva! Mobile to pierwsza charytatywna 
sieć komórkowa, z której do 30% warto-
ści rachunku trafia na akcje dla zwierząt! 
www.vivamobile.pl

DAROWIZNA EURONET  
Przy okazji korzystania z bankomatów 
i wpłato-bankomatów sieci Euronet moż-
na dokonywać wpłat darowizn na konta 
wybranych organizacji – wpłaty można 
dokonać kartą płatniczą lub gotówką. 
Najniższa kwota wsparcia to 1 zł, a naj-
wyższa 500 zł.

PRZEŚLIJ SMS 
o treści: SCHRONISKO na numer: 
91983 – koszt wysłania SMS wynosi 
19,00 zł PLN 
79567 – koszt wysłania SMS wynosi 
9,00 zł PLN 
76567 – koszt wysłania SMS wynosi 
6,00 zł PLN 
74567 – koszt wysłania SMS wynosi 
4,00 zł PLN 
73601 – koszt wysłania SMS wynosi 
3,00 zł PLN 
72051 – koszt wysłania SMS wynosi 
2,00 zł PLN 
71051 – koszt wysłania SMS wynosi 
1,00 zł PLN 
Podane ceny są netto i nie zawierają 
23% VAT.

PRZYGOTUJ TESTAMENT
Fundacja Viva! może być również 
spadkobiercą w odpowiednio przygo-
towanym testamencie. O tym, jak go 
przygotować, przeczytasz na  
testament.viva.org.pl

Więcej sposobów pomocy znajdziesz 
na stronie internetowej  
viva.org.pl/pomoc_finansowa
Zapraszamy do wsparcia naszych  
działań! 

Wsparcie pozwala żyć!

pieniądze z 1% podatku co roku 
realnie wspierają zwierzęta, 
dając im szansę na lepsze życie. 
ty też możesz pomóc!
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