Velice Vás prosíme o pomoc při opravě zázemí pro psy.
V průběhu 5 let působení našeho ekocentra jsme pomohli téměř dvěma stovkám psů, kteří se ocitli
v nouzi. Postarali jsme se o psy ztracené, opuštěné, zraněné i týrané. Někteří z nich našli u nás svůj
domov natrvalo, jiní odešli ke svým novým majitelům. A někteří potřebovali delší čas na to, aby se
zotavili fyzicky i psychicky, a jakmile se objevili lidé, kteří si s konkrétním psem vzájemně padli do oka,
teprve pak odešli tito psi do nových domů. Náš azyl je sice menší svou kapacitou, ale o to máme více
prostoru a času věnovat se opuštěným psům a poskytnout jim pro ně velice důležitý vzájemný sociální
kontakt.
Dostali jsme se nyní do situace, kdy bychom nutně potřebovali opravit zázemí pro psy. Avšak pouze
vlastními finančními prostředky bychom toho nebyli v nejbližší době schopni dosáhnout. Proto Vás
touto cestou oslovujeme o případnou finanční podporu. Zázemí, kde jsou psi umístění, nám vyhovuje
svým prostorovým řešením, ale jelikož se jedná o původní stavbu, je na ní nyní už hodně patrný zub
času. Plánujeme opravit střechu a vnitřní prostory. Také bychom rádi pořídili nový karanténní kotec.
Pokud byste nám chtěli věnovat svou přízeň a pomoci nám materiálně či finančně, samozřejmostí
bude Vás seznamovat s probíhajícími pracemi a také s účetními položkami.
Velmi Vám děkujeme za Vaši případnou podporu.

Aktuální informace k 3/2015
Velmi děkujeme společnosti Partners Financial Services, a.s. za dar ve výši 10 000,- a Janovi
Morsteinovi za dar ve výši 1 000,-. Za tyto příspěvky byla pořízena dlažba, která nahradí dosavadní
podlahu v prostorech pro psy.

Aktuální informace k 6/2015
Velmi děkujeme panu Valterovi a firmě Document Data Services s.r.o za dar ve výši 10 000,-, p.
Marcele Trnkové za dar ve výši 5 000,-, Ing. Petře Špičkové za dar ve výši 3 000,-, RNDr. Martě
Jelenové za dar ve výši 1 000,-, p. Daniele Benešové za dar ve výši 200,-. S pomocí těchto příspěvků
jsme pořídili nový karanténní kotec se skladovacím zázemím v ceně: 20 699,-.

Aktuální informace k 12/2016
V roce 2016 se nám nepodařilo sehnat dostatek financí na další opravy. V následujícím roce bychom rádi
nechali položit do prostor nové dlaždice, které máme již nakoupeny.

