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Sloboda zvierat má 25 rokov a na konte vyše 38 000 zachránených zvierat
Sloboda zvierat má za štvrť storočia svojej existencie na konte viac ako
38 000 zachránených zvierat v núdzi. Z toho 25 000 zvieratám sme pomohli vďaka
ohlasovateľom a promptnému zásahu inšpektorov z Linky proti krutosti. Všetky
zvieratá do jedného, dostali šancu na nový život.
Pavla Dugovičová, predsedníčka SZ: „Sloboda zvierat vznikla v čase, kedy
bolo bežné zvieratá z ulice utrácať, zbavovať sa ich ako neželaného odpadu. Takmer
nik sa nepozastavil nad tým, kde sa „strácajú“, koľko rán dostanú počas drezúry
v cirkusoch, či prežijú transport na bitúnok skrz celú Európu. Tieto témy a mnoho
ďalších otvorila pred verejnosťou Sloboda zvierat a robí to tak aj naďalej.
Za dlhých 25 rokov môžem zodpovedne povedať, že naše občianske
združenie odchovalo tisíce ľudí, ktorí sa snažia žiť v súlade so zvieratami, aj so
samotnou prírodou.
Na Slovensku vznikajú ďalšie regionálne centrá Slobody zvierat, útulky ,
iniciatívy vstupujúce do legislatívnych procesov, ktoré čerpajú z našich skúseností a
rád. A tak to má byť. Tento rok máme za sebou veľký spoločný úspech. Zvieratá
nebudú naďalej vecou a obmedzia sa vystúpenia divožijúcich zvierat v cirkusoch.
My však nie sme spokojní a chceme pre ne vybojovať viac. Máme pred sebou
ešte veľký kus práce. Vonku na nás čakajú zúbožené zvieratá, ktoré potrebujú našu
opateru. Dnes už máme možnosť prichýliť ich vo vysoko profesionálnom útulku. Naša
kapacita je 300 zvierat. Pomáhame vždy keď treba, do poslednej granule.....
Jediné, čo sa nezmenilo za 25 rokov, sú naši skutoční priatelia,
podporovatelia, ktorým osud týraných a opustených zvierat nie je ľahostajný, a
samozrejme šťastné konce príbehov zachránených zvierat. Vďaka nim sme tu 25
rokov a ideme ďalej.“
Už 7.júla (v sobotu), oslávime štvrťstoročnicu Slobody zvierat
v bratislavskom útulku. Srdečne vás všetkých pozývame. Viac nájdete na →
https://www.facebook.com/events/461019577657263/
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