DRAMATYCZNA SYTUACJA W FUNDACJI CENTAURUS
– POMÓŻMY JEJ PODOPIECZNYM!

Po 15 latach działalności, Centaurus stanął na krawędzi. Dramat, jaki rozgrywa się teraz
na świecie, dosięgnął także zwierząt, bo one są w 100% zależne od nas, ludzi. Bez nas,
zwyczajnie, czeka je śmierć.
Fundacja Centaurus działa od 2006 r. Jest międzynarodową organizacją non profit, która
koncentruje swoje działania i projekty wkoło dobroczynności wobec zwierząt w wielu
aspektach. Przez 15 lat ratowała zwierzęta, dała życie ponad 1.100 koniom, ponad 500 psom,
setkom kotów i kilkuset zwierzakom gospodarskim i dzikim. Fundacja prowadzi
w Szczedrzykowicach największy w Europie azyl dla koni, gdzie codziennie opiekuje się
500 końmi i prawie 300 innymi zwierzakami. Ponadto pod Sobótką prowadzi ośrodek
rehabilitacyjny i adopcyjny dla psów. Działalność realizowana jest wyłącznie dzięki wsparciu
i darowiznom od osób prywatnych, firm i instytucji. W chwili obecnej działalność Fundacji
Centaurus stoi pod znakiem zapytania. Brakuje pieniędzy na karmę dla zwierząt, opłacenie
faktur za leki i opiekę weterynaryjną. Zapasy paszy się kończą. Firmy, które do tej pory
wspierały organizację, wycofują się lub znacznie ograniczają swoje wsparcie
dla podopiecznych ośrodków.
„Kochani, boimy się. Długo zwlekaliśmy z tą informacją. Ale musimy to ogłosić nim będzie
za późno. Nie wiemy, gdzie będziemy jutro. Dziś nasza dalsza działalność stoi pod znakiem
zapytania, choć działamy do końca i planowo przyjmujemy zwierzęta, które zadatkowaliśmy.
Błagamy, pomóżcie naszym zwierzakom przetrwać. Za miesiąc, czy dwa, może już nie być,
co ratować…”
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JAK MOŻEMY POMÓC?








na stronie fundacji https://centaurus.org.pl/darowizna/ wybrać formę
jednorazowej darowizny – wpisać dowolną kwotę, bądź też skorzystać z przekazania
wsparcia w postaci, np. pokrycia kosztów jednego posiłku dla konia dziennie, kosztów
utrzymania i wyżywienia podopiecznych w folwarku, itp.,
możemy
również
zakupić,
np.
worek
owsa
(koszt
30,00
zł)
https://centaurus.org.pl/produkt/worek-owsa/ lub kostkę siana (koszt 6,00 zł)
https://centaurus.org.pl/produkt/kostka-siana/ oraz inne produkty; mamy także
możliwość przygotowania i wysłania paczki dla konkretnego zwierzaka – informacje:
https://centaurus.org.pl/paka-dla-zwierzaka/,
wesprzeć fundację na stronie: https://zrzutka.pl/b4hz2a,
poprzez witrynę: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/centaurus,
wysłać SMS o treści CENTAURUS i pobrać tapetę – numer 7412 (koszt 4,92 zł z VAT).
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