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Informacja prasowa z 14 listopada 2016 roku 

 

„Przyjaciel Zwierząt” 

Wydawnictwo Zielona Sowa po raz kolejny wspiera 

Schronisko w Korabiewicach 

 

Zima to najtrudniejszy czas dla zwierząt żyjących w schroniskach.  

Wydawnictwo Zielona Sowa postanowiło stworzyć platformę-sklep dedykowaną 

Schronisku w Korabiewicach.  

Na stronie www.przyjacielzwierzat.pl ludzie wrażliwi na potrzeby mieszkańców 

Schroniska, będą mogli zrobić zakupy dla podopiecznych placówki. 

Wystarczy wejść na stronę, wybrać cel, na który ma być przeznaczona darowizna 

oraz dokonać płatności. 

Korzystamy z platformy Dotpay, która obsługuje: karty płatnicze, szybkie 

płatności mobilne, blik i większość szybkich przelewów bankowych. 

Dzięki temu środki przekazane przez darczyńców błyskawicznie znajdują się na 

koncie Fundacji Viva!, która otoczyła opieką Schronisko w Korabiewicach.  

Akcję „Przyjaciel Zwierząt” zgodzili się wesprzeć znani blogerzy oraz youtuberzy.  

Przejdźmy do konkretów: 

 2 złote wystarczą na dzienne na zapewnienie pełnej miski zdrowemu 

psiakowi. 

 Te same 2 złote można przeznaczyć na minutę funkcjonowania Schroniska.   

 Dzienne utrzymanie świnki kosztuje 10 złotych, kociaka zaś 4 złote. 

 Koszt dziennego wyżywienia jednego konia wynosi 12 złotych. 

 

http://www.przyjacielzwierzat.pl/
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Miesięczne utrzymanie Schroniska w Korabiewicach to wydatek rzędu 90.000 zł 
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Wyciągnij pomocną łapkę i zostań Przyjacielem Zwierząt!  

 

Warto wspomnieć, że nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa Wydawnictwa. 

Od 2015 roku 1% ze sprzedaży książek z serii „Zaopiekuj się mną” jest 

przekazywany na cele Fundacji Viva! dla Schroniska w Korabiewicach.   

W ubiegłym roku Wydawnictwo było organizatorem akcji: „Przybij piątkę, 

nakarm mordkę”. Przez  ponad miesiąc trwała zbiórka środków na zakup karmy 

dla psów ze Schroniska w Korabiewicach. Krótki reportaż z Korabiewic można 

obejrzeć tutaj.  

Wydawnictwo Zielona Sowa również poprzez swoje publikacje m.in. serie: 

„Zaopiekuj się mną” czy „Przyjaciele zwierząt”, stara się uczyć małych 

czytelników wrażliwości na zwierzęta i ich potrzeby.  

Film z przeprowadzonej przez Wydawnictwo kampanii społecznej uczącej 

odpowiedzialnego podejścia do zwierząt można obejrzeć tutaj.  

Od kilku miesięcy Wydawnictwo opiekuje się sową Zuzą, puchaczem z 

warszawskiego zoo.  

 

Więcej informacji: 

Anna Bukowska -  PR Manager Wydawnictwa Zielona Sowa: anna.bukowska@zielonasowa.pl, 501 124 265;  

Gabriela Kunert – Fabryka Dobrych Rzeczy: gabriela.kunert@gmail.com,  602 532 062;  

http://www.przyjacielzwierzat.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=4QKLYO_zAsI
http://www.zielonasowa.pl/akcje/zaopiekuj-sie-mna
http://www.zielonasowa.pl/akcje/przyjaciele-zwierzat
https://www.youtube.com/watch?v=cN4iVAZywgY
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