Bierzemy udział w adopcji wirtualnej psa

Jeszcze w grudniu Samorząd Uczniowski przekazał uczniom klas IV-VI informację
o możliwości wzięcia udziału w adopcji wirtualnej psa. Polega ona na comiesięcznym
opłacaniu utrzymania psa (co najmniej 50 zł), który jest podopiecznym Fundacji
CENTAURUS, a w zamian za to Fundacja co miesiąc przesyła informacje oraz zdjęcia
adoptowanego psa.
Łącznie 71 uczniów z klas IV – VI wyraziło chęć wzięcia udziału w tej akcji, a ich rodzice
podpisali zgody na uiszczanie miesięcznie co najmniej 1 zł na ten cel do końca trwania nauki
ich dziecka w naszej szkole.
Następnie uczniowie wspólnie wybrali psa do adopcji, którym został sympatyczny Hugo.
Dziękujemy uczniom oraz ich rodzicom za zrozumienie dla niedoli innych oraz wykazanie się
naprawdę dobrym sercem!
Pamiętajmy, że „Zwierzę, jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” ( Ustawa o ochronie
zwierząt)
A oto historia naszego Hugo:
On jest Twoim przyjacielem, Twoim partnerem, Twoim obrońcą, Twoim psem. Ty jesteś
Jego życiem, Jego miłością, Jego panem. On będzie Twój, wierny i posłuszny do ostatniego
bicia Jego serca. Ty jesteś Mu winien zasłużyć na takie oddanie.
Hugo, pies jakich wiele, z psimi marzeniami o własnym skrawku ziemi i człowieku, który go
pokocha. Schronisko było jego światem - adoptowali go kolejni właściciele, ale zawsze go
oddawali. Gdzieś po drodze pogubił się - wszak nie można tak bawić się psimi uczuciami.
Hugo stał się agresywny, kolejni opiekunowie rezygnowali. Zapadł wyrok, który bezlitośnie
rozliczył
go
z
ostatnich
psich
dni.
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Jedyną szansą dla Hugo i jemu podobnych jest bardzo drogie szkolenie behawiorystyczne.
Łączna wartość każdego, wielomiesięcznego szkolenia może sięgnąć paru tysięcy złotych.
Fundacja chce pomóc Hugo i spełnić marzenia o pieskim raju u boku człowieka, do
ostatniego tchnienia, a do tego potrzebne są pieniądze.
Zależy nam, aby i Hugo otrzymał swoją szansę i dożył kresu jesieni życia.
Można wesprzeć nasze działania dokonując wpłaty na konto 15 1020 5226 0000 6002 0220
0350.
Można również wysłać karmę, miski, zabawki, posłania, przekazać wiadomość dalej.

