„Kiedy patrzę w oczy zwierzęcia, nie widzę w nich zwierzęcia.
Widzę istotę żywą. Widzę przyjaciela. Czuję duszę”.
A. D. Wiliams

FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE SOS DLA ZWIERZĄT

Jest takie miejsce, gdzie na bezdomne, schorowane, niechciane i zapomniane zwierzęta
patrzy się sercem …
– To Ośrodek Adopcyjny Fundacji Niechciane i Zapomniane
mieszczący się w Łodzi przy ul. Malowniczej. Przyjazny dom dla wszystkich zwierząt, które
czekają na adopcję. Podopieczni ośrodka to zwierzęta skrzywdzone przez ludzi, często stare,
chore, kalekie, z zaburzeniami behawioralnymi. Wolontariusze fundacji zajmują się nimi
z wielką troską, zapewniają opiekę lekarską, pracują nad ich socjalizacją i przygotowują
do adopcji.
Pod opieką organizacji znajduje się obecnie około 80 zwierząt – psy, koty, konie, świnki
Halinka, Lucynka i Balbina, a nawet chomiczka Gryzelda.
Fundacja Niechciane i Zapomniane wspiera wszelkie działania w zakresie zwalczania
bezdomności zwierząt poprzez propagowanie adopcji, a także realizowanie programu
kastracji i sterylizacji. Regularnie, w miarę możliwości, przeprowadza także interwencje
dotyczące maltretowanych zwierząt. Propaguje także idee czipowania i rejestracji zwierząt,
domów tymczasowych, prowadzi działalność edukacyjną.
Od ponad pięciu lat, na terenie naszej bursy odbywa się coroczna akcja na rzecz
podopiecznych fundacji. Zbieramy dary rzeczowe oraz pieniądze, za które kupowana jest
karma, leki i akcesoria dla zwierząt. Wierzymy głęboko, że gdy tylko wszyscy razem spotkamy
się w bursie, Wasze serca znowu będą otwarte na „niechciane i zapomniane” …
Pamiętajcie, że możecie pomóc zwierzętom w różnorodny sposób, również w okresie
pandemii, gdy przebywacie w swoich domach.

Jeżeli los podopiecznych Fundacji Niechciane i Zapomniane nie jest Ci obojętny:
• Zostań e-wolontariuszem fundacji – do Twoich zadań będzie należało,
m.in. ogłaszanie podopiecznych na portalach internetowych, pomoc w prowadzeniu
strony fundacji lub na Facebooku,a jeżeli masz „lekkie pióro” możesz podjąć się
pisania tekstów zachęcających do adopcji i opisów podopiecznych, możesz również
zająć się sporządzaniem grafik, kolaży zdjęć, montażem filmików. Chcesz wiedzieć
więcej? Masz jakieś pytania? Napisz: wolontariat@fniz.pl,
• Opowiedz o fundacji i zaproponuj swoim rodzicom, członkom rodziny, sąsiadom,
dorosłym znajomym przekazanie 1% na rzecz podopiecznych Fundacji Niechciane
i Zapomniane (nr KRS: 0000265877),
• Zostań wirtualnym opiekunem jednego z podopiecznych fundacji – jeżeli marzysz
o adopcji zwierzaka, lecz z różnych powodów nie możesz tego zrobić (szczegółowe
informacje pod nr telefonu 502284 795, kasia@fniz.pl).
Ponadto zachęcamy Was do śledzenia aktualnych informacji, poznania historii i losów
zwierząt na stronie internetowej fundacji: http://www.niechcianeizapomniane.org
oraz na profilu Facebook: https://pl-pl.facebook.com/niechciane.
A może któryś z podopiecznych skradnie Wasze serce
Pani Dyrektor ☺) i już nie będzie niechciany i zapomniany …
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(tak jak niedawno naszej

