Program obchodów Światowego Tygodnia Zwierząt w Tarnowie
28 września - 5 października 2014 r.

Organizator:

Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie
Centrum Wolontariatu "Empatia"

Współpraca:

Ogólnopolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 'Animals"
Tarnowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Fundacja „Zmieńmy świat”

28 września
godz. 12.00 - 16.00
miejsce: Rynek - Tarnów
- ogólnopolska akcja "Zerwijmy łańcuchy"
- akcja adopcyjna "Przygarnij czworonoga"
- zbieranie podpisów: "Cyrk bez zwierząt", "Protest przeciw ubojom rytualnym zwierząt".
("Zerwijmy łańcuchy" - w centrach największych polskich miast ustawiane są budy, do których każdy, kto
zechce, może się na kilka minut przywiązać - by zobaczyć, jak wygląda świat z perspektywy psa łańcuchowego,
jak wycieńczające, koszmarnie nudne i bezsensowne jest życie na 2 metrach kwadratowych. W akcję włączają
się znane postaci ze świata kultury i rozrywki - one również przywiązują się do bud. To ważne, by wzrastała
świadomość, że pies powinien być przywiązany do człowieka, a nie do budy.)

29 września
godz. 11.00 - 12.00
miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie, ul. Sanguszków 28;
- prelekcja "Ochrona zwierząt " - Inspektorzy Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
"Animals"
- projekcja filmu dokumentalnego o zwierzętach.
Wstęp wolny.

3 października
godz. 13.00 - marsz uczniów tarnowskich szkół i mieszkańców Tarnowa w obronie praw zwierząt;
odczytanie protestu przeciwko stosowaniu przemocy wobec zwierząt;
miejsce: ul. Wałowa ( wyjście spod pomnika gen. J. Bema), ul. Katedralna, Rynek;
5 października
- godz. 15.00 - msza św. z udziałem zwierząt
miejsce: plac przed kościołem OO. Bernardynów.
X Tarnowska Akcja Charytatywna "Przemów ludzkim gestem" – 3 – 5 października 2014 r. zbiórka karmy i datków na leczenie zwierząt - wolontariusze CW "Empatia" i tarnowskich szkół
ponadgimnazjalnych;
miejsce: tarnowskie sklepy i centra handlowe.

Październik - Międzynarodowym Miesiącem Dobroci dla Zwierząt
w dniach 7 - 31 października 2014 r. na terenie szkół i przedszkoli odbędzie się akcja
charytatywna "Przemów ludzkim gestem". Celem tego przedsięwzięcia jest zebranie karmy
oraz środków pieniężnych na leczenie zwierząt. Serdecznie zapraszamy do współpracy dzieci
i młodzież regionu tarnowskiego.
Do Państwa placówki przybędzie przedstawiciel Centrum Wolontariatu "Empatia", który
pozostawi puszkę wolontariacką. Po przeprowadzonej akcji charytatywnej puszka oraz
zebrana karma zostanie odebrana przez tego samego przedstawiciela ( można dostarczyć do
Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie).
Każda placówka otrzyma pamiątkowy certyfikat. Najbardziej zaangażowane szkoły i
przedszkola zostaną zaproszone na III Galę Empatii w czerwcu 2015 r.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. 14 68 88 404
e-mail: zseo_tarnow@o2.pl
Światowy Tydzień Zwierząt jest świętem wszystkich zwierząt - tych żyjących na wolności i
milionów domowych ulubieńców. Chcemy zwrócić uwagę społeczeństwu na los bezdomnych
zwierząt, znęcanie się nad nimi, na warunki bytowe w schroniskach, oraz nielegalne hodowle
psów szkolonych do walk. W schroniskach i azylach czekają dziesiątki zwierząt, które
rozpaczliwie potrzebują naszej uwagi, przyjaźni i opieki. Szczególnie w tych dniach
będziemy zachęcać do adopcji.
Obchody Światowego Tygodnia Zwierząt mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku
do zwierząt i uświadomić im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa.
Centrum Wolontariatu „Empatia” ma 10-cioletnie doświadczenie w pracy wolontariackiej.
Swoim działaniem czynienia dobra pragniemy zarażać innych, w szczególności młodzież
szkolną.Zapraszamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy.
Lider Centrum Wolontariatu „Empatia”
Alicja Czerwińska-Franek

