Adopce na dálku

Adopce na dálku je oblíbená forma sponzorství využívána organizacemi zabývajícími se
ochranou zvířat a zoologickými zahradami. Adopcí na dálku se stáváte takzvaným „adoptivním
rodičem“ Vámi vybraného zvířátka, které je stálou součástí ekocentra.

Je to pro Vás možnost, kdy můžete „vlastnit“ zvíře, po kterém jste vždy toužili a nemohli
jste si ho z jakéhokoliv důvodu pořídit. Můžete se stát adoptivním rodičem například
kozy, které byste ve Vašem bytě jen ztěžka dali komfort kozího
chlívku. :) Nebo se stát adoptivním rodičem pejska, kterého si kvůli časové náročnosti
Vašeho zaměstnání nemůžete dovolit.

Můžete udělat radost sobě, nebo někomu blízkému, a zároveň pomoci zabezpečit chod naší neziskové
organizace.
Adoptivním rodičem se můžete stát Vy, škola, třída, firma, zkrátka kdokoliv.

Jako adoptivní rodič:
- budete mít Vaše jméno (škola, firma) zveřejněno u fotografie Vámi vybraného zvířátka
v sekci Pomáhají nám

- můžete se po předchozí domluvě přijet na svého svěřence kdykoliv podívat, pomazlit se s ním,
přivézt mu dobroty atd. V případě adopce pejska s ním můžete jít na procházku

- získáte certifikát o adopci

- budete průběžně informováni o tom, jak se Vašemu svěřenci daří a budou
Vám e-mailem posílány jeho aktuální fotky
***************************************************************
Jednotlivé finanční částky jsou vytvořeny tak, aby alespoň částečně pokrývaly
náklady na chov konkrétního zvířátka. Reálné náklady jsou mnohem vyšší, ale
chtěli jsme, aby pro Vás adopce byly finančně dostupné, mohli jste sobě či někomu
blízkému udělat radost a přitom zároveň pomoci naší organizaci.

Adoptivním rodičem se stáváte na jeden rok a nejnižší poskytnuté částky na
jednotlivá zvířátka jsou:

Pes: 2 000,-/rok
Kočka: 1 000,-/rok
Kůň: 10 000,-/rok
Prasátko: 4 000,-/rok
Koza: 1 500,-/rok
Ovce: 1 500,-/rok
Králík: 500,-/rok
Morče: 300,-/rok

Nemůžete-li si z finančních důvodů dovolit stát se adoptivním rodičem, můžete
být sponzorem (i již adoptovaného) zvířátka, a přispět jakoukoliv částkou na
jeho chov. Vaše jméno a částka budou zveřejněny na našich webových
stránkách, a po domluvě se za ním můžete přijet podívat.

Jakmile si v sekci Naše zvířátka vyberete Vaše oblíbené zvířátko, tak nás, prosím, kontaktujte.
Každá pomoc je pro naši organizaci důležitá, moc si jí vážíme a velmi Vám za ni děkujeme.

Ukázka adopčních certifikátů:

