
Društvo za 
pomoč živalim

"POŽIV"

ZAVRŽENIM, IZGUBLJENIM ŽIVALIM 
SKUŠAMO POISKATI NOV DOM, 
NOVEGA, RAZUMEVAJOČEGA IN 
SKRBNEGA LASTNIKA.

ŽIVALI OSKRBIMO PRI VETERINARJU, 
S CEPLJENJI IN STERILIZACIJAMI 
LAJŠAMO SITUACIJO V KOLONIJAH 
ZAVRŽENIH ŽIVALI.

S KRMLJENJEM POMAGAMO PTIČKOM 
PREŽIVETI ZIMO.

VESELI BOMO VSAKEGA 
PROSTOVOLJNEGA PRISPEVKA IN 

VSAKEGA NOVEGA AKTIVNEGA 
ČLANA.

TR: 03176-1000001483 PRI SKB, 
EKSPOZITURA VELENJE
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Društvo "POŽIV"
Kardeljev trg 1, 3320 Velenje

tel.: (03)897 00 56
email: info@drustvopoziv.velenje.si
www: http://drustvopoziv.velenje.si

Skrbimo za živali brez skrbnikov.
• Izgubljenim in zavrženim živalim oz. 
živalim brez lastnika poskušamo najti nov 
dom.

• Prizadevno iščemo prostor, ki bi služil kot 
zavetišče (za pridržanje izgubljenih živali, 
za okrevanje po operativnih posegih inp.).

• Vzpostavljamo pregled nad populacijo 
zavrženih in zapuščenih živali ter v mejah 
možnega zagotavljamo zasebno skrbništvo 
zanje, zagotavljamo minimum življenjskih 
pogojev in hkrati preprečitev 
nekontroliranega razmnoževanja.

Informiramo.
• Zbiramo in posredujemo podatke o 

primerni oskrbi in življenjskih pogojih 
posameznih živalskih vrst.

• Osveščamo ljudi glede vključitve živali v 
družino ter o odgovornosti odločitve.

• Poučujemo in vzgajamo otroke glede 
ravnanja z živalmi (sodelovanje z 
osnovnimi šolami).

• Informiramo in opozarjamo na ustrezno 
ravnanje z živalmi – glede na zakon o 
zaščiti živali, konvencije o ogroženih 
živalih, občinske odloke…

Kontaktiramo z javnostjo.
• Skušamo popularizirati cilje društva.
• Pridobivamo nove člane, sodelavce, 

sponzorje, donatorje…
• Obveščamo javnost o delu društva.
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