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V zavetišču Horjul:
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vsaki živali nudimo individualno obravnavo,
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•

vsaki živali nudimo individualno obravnavo,

poleg tega, da sprejete živali oskrbimo in namestimo, skrbimo
tudi za učenje in socializacijo, da so čim bolj pripravljene na
nove domove,

•

•

mačke in pse obravnavamo kot enakovredne živali in vsem
nudimo kakovostno hrano ter oskrbo, za kakršno menimo, da
si jo prav vse živali zaslužijo, in to zanje zahtevamo tudi v novem domu,

•

za živali iščemo ustrezen dom, ki je v obojestransko zadovoljstvo – posvojitelju in živali. Psov ne oddajamo na verigo in
mačke oddajamo izključno za notranje bivanje.

s primerno oskrbo poskrbimo za živali s posebnimi potrebami
(hujše psihične ali fizične poškodbe),
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Vse sprejete živali so ažurno objavljene na naši spletni strani
www.zavetisce-horjul.net. Vsaka ima svojo temo na forumu
portala www.mojpes.net, lahko pa si jih ogledate tudi na naši
strani na omrežju Facebook www.facebook.com/zavetisce.
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Če razmišljate o posvojitvi kosmatega ljubljenčka iz našega zavetišča, nas pokličite kadarkoli v času uradnih ur, od ponedeljka do
petka od 8.30 do 12.30, na telefonsko številko 051 304435,
da se pogovorimo in dogovorimo za obisk.
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V Zavetišču Horjul v naših varovancih vidimo čuteča bitja s pravico do življenja. Za evtanazije po 30 dneh se ne odločamo, razen
izjemoma pri hudo bolnih ali poškodovanih živalih, čeprav nam
zakon to dovoljuje.
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Marsikatera sprejeta žival za okrevanje in ponovno zaupanje potrebuje precej več kot le 30 dni, ki jih je po zakonu dolžna financirati občina, v kateri je bila žival najdena. Po iztečenih 30 dneh
je življenje živali odvisno od nas in vaše pomoči. Če menite, da
je naš način vodenja zavetišča pravilen, bomo zelo veseli vaše
podpore. Besede spodbude in pohvale so vedno dobrodošle,
predvsem nam in našim prostovoljcem dajejo priznanje za dobro
opravljanje dela, ne moremo pa z njimi nahraniti lačnih pasjih in
mačjih želodčkov, kupiti zdravil, plačati veterinarskih posegov in
poskrbeti še za vso drugo potrebno opremo in vzdrževanje.
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V nove domove smo pospremili lepo število živali, ki so pri nas
preživele več mesecev ali celo dlje kot eno leto, zato vemo, da
je vredno vztrajati.
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Kako lahko pomagate?
• S posvojitvijo ljubljenčka pri nas.
• S posvojitvijo ljubljenčka na daljavo. Več o posvojitvi na daljavo
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in obrazec najdete na naši spletni strani.

• S finančno donacijo na račun zavetišča:

SI56 03160-1000931624, obvezen namen: “DONACIJA”.

• Z donacijo materiala – hrana, ležišča, posode, druga oprema,
sanitetni material, najbolje po predhodnem dogovoru z nami.

• S priporočilom naše spletne strani ali strani na omrežju Facebook

prijateljem, znancem, sosedom, sodelavcem … z namenom, da
živali dosežejo čim več potencialnih posvojiteljev.

• Z naše spletne strani natisnete letake in jih razdelite med ljudi
ter natisnete in nalepite (tam, kjer se to sme) aktualne plakate
z živalmi, ki iščejo dom.

• S sodelovanjem na licitacijah, ki redno potekajo na forumu portala www.mojpes.net, kot donator predmetov ali licitator.

Vsake pomoči bomo veseli,
saj nam omogoča,
da še naprej nemoteno
in kakovostno delamo
z zapuščenimi živalmi.
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