Nakup iz srca

Kdo smo?

Naše delo lahko podprete tudi z nakupom v
spletni trgovini www.nakupizsrca.si. Našli boste
pestro izbiro igrač in opreme za živali, oprsnice in
povodce za pse in mačke, majice, ročno
poslikane skodelice in druge izdelke, ki jih
ustvarjamo sami.

Društvo za zaščito živali Ljubljana je neproﬁtna,
nevladna,
prostovoljska
in
dobrodelna
organizacija, ki deluje na najrazličnejših področjih
že od leta 1999. Zavzemamo se za dobrobit vseh
živali in se trudimo vsem omogočiti dostojno
življenje brez trpljenja. Živali so čuteča bitja s
svojimi željami in potrebami, ki morajo biti
izpolnjene, da lahko živijo srečno življenje.
To jim skušamo omogočiti skozi informiranje,
izobraževanje in vzgojo. Hkrati poskušamo
pomagati čim več živalim, ki potrebujejo pomoč.
Od leta 2002 imamo tudi status društva, ki deluje
v javnem interesu.

SMS donacija
Pošljite SMS z besedo ZIV5 na 1919 in prispevajte
5 EUR za naše delovanje.

Pasja šola ZA PSA
Leta 2016 smo ustanovili pasjo šolo ZA PSA. Z njo
smo v Slovenijo prinesli nov, sodoben in psom
prijazen način vzgoje, hkrati pa nam dejavnost
pasje šole služi kot vir ﬁnanciranja. Če postanete
naša stranka, bo to torej hkrati koristno za vas,
vašega psa in dobrodelne napore društva. Za več
informacij obiščite www.zapsa.si.
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Zavzemamo se za ...
zmanjšanje števila zapuščenih živali
spodbujanjem odgovornega lastništva;

s

zmanjšanje zasedenosti zavetišč za zapuščene
živali;
boljšo pravno zaščito vseh živali;
ukinitev testiranja na živalih;
odpravo uporabe krzna;

Kaj delamo?

Pomagajte tudi vi!

Izobražujemo in predavamo.
Redno izvajamo delavnice v vrtcih in osnovnih
šolah, pripravljamo tudi predavanja in
delavnice za srednješolce in odrasle.

Za svoje delo ne prejemamo nikakršne
ﬁnančne pomoči s strani države, zato si
moramo sredstva za delovanje zagotavljati
sami. Pri tem nam vaša pomoč veliko pomeni.

Osveščamo.
Pomembna sporočila o dobrobiti živali
podajamo na stojnicah, na spletni strani, na
družabnih omrežjih, na televiziji, na radiu in v
različnih tiskanih medijih.

Postanite aktivni član društva in aktivno
sodelujte pri društvenih projektih;

izboljšanje življenjskih pogojev za rejne živali,
racionalno porabo živil živalskega izvora,
odpravo potrebe za transport rejnih živali;

Organiziramo akcije, natečaje in dogodke.
Med najodmevnejšimi sta gotovo akciji “Imaš
jajca? Reci ne baterijski reji.” in “ Prazniki brez
pokanja”.

omejitev populacije prostoživečih mačk in
psov ter skrb za njihovo zdravje in dobro
počutje
v
sodelovanju
s
pristojnimi
institucijami ;

Spodbujamo k doslednemu izvajanju
slovenske zakonodaje s področja zaščite
živali, podajamo predloge za izboljšanje in
sodelujemo pri njenem (pre)oblikovanju.

umestitev tematik s področja dobrobiti živali v
osnovnošolske vsebine;

Sodelujemo z zavetišči za zapuščene živali
Zbiramo hrano in opremo za zavetiške živali
ter prostovoljsko pomagamo pri zagotavljanju
nadstandardne oskrbe živali v zavetiščih.

prepoved zadrževanja divjih živali v ujetništvu.

postanite podporni član društva;
pomagajte širiti naša sporočila in osveščajte
tudi sami;
zbirajte star papir in ga dvakrat letno
prinesite na našo dobrodelno akcijo zbiranja
papirja za živali;
prispevajte ﬁnančna sredstva ali hrano in
opremo za živali;
namenite nam del dohodnine: izpolnite
obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine
za donacije in ga pošljite na svoj davčni urad.
Tako 0,5 % dohodnine, ki gre sicer v državni
proračun, namenite nam.

