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Dobrý den,   
ve finanční sbírce SOS zvířata UKRAJINA bylo k dnešnímu dni připsáno 282 484 Kč.  
Děkujeme všem, kdo přispíváte.  
 
Finanční prostředky zasíláme především lidem do Lvova, kteří obětavě, 
neúnavně pomáhají zvířatům: staví útulky pro psy a kočky; ujímají se 
opuštěných zvířat z nádraží ve Lvově; zásobují krmením další útulky a 
dočasné azyly; zvířata se k nim dostávají i od prchajících lidí z východu 
Ukrajiny včetně chovatelů psů; vozí krmení i směrem na Kyjev.  
 
Náš hlavní kontakt je Viktoriya M., která se původně, před válkou, věnovala 
hlavně chovu plemene Cane Corso. Nyní jsou ona a její přátelé v plném 
nasazení pro pomoc dalším zvířatům 
https://www.facebook.com/cane.corso.7330763 
Jsme v denním kontaktu. Posílají fota nakoupeného krmení a zachráněných 
zvířat. Za finanční pomoc jsou velmi vděční. Děkují všem našim 
přispěvatelům.  
 

 

 

Finanční sbírka SOS zvířata UKRAJINA stále trvá. 

Přispívejte i nadále buď přes portál Darujme.cz  

https://www.darujme.cz/projekt/1206002 

nebo přes www 

http://spolecnostprozvirata.cz/donatepodporte-nas/donate/ 

 

 

 

Vizuálně – kde peníze pomáhají:  

- narychlo připravený útulek pro psy, video z 4. března, Lvov 
https://youtu.be/0iPM-JhFxYQ  
  

- další psí azyl ve Lvově, video z 11. března 
https://youtu.be/L1kJgVDfL4E  
 
- krmení nakoupení ze sbírky SOS zvířata Ukrajina, video 
https://youtu.be/L93uGwpz_Jo  

 

- zachráněná štěňata od chovatelů, video z 18. března 

https://youtu.be/Y6UfeZ1FcMY  

 

 

- fotky dalších zachráněných psů a koček ve Lvově a okolí; a zakoupeného krmení 
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http://spolecnostprozvirata.cz/donatepodporte-nas/donate/
https://youtu.be/0iPM-JhFxYQ
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Týmu lidí od Viktoriye se daří zvířata dokonce i umisťovat novým páníčkům: 

 

 



 

 

Hledáme další možnosti a zdroje, jak pomáhat také zvířatům býložravým.  

V Polsku, v Lesna Wola je koordinační centrum pro pomoc ukrajinským koním. Vypravíme vozidlo s krmením.  

Založili jsme facebook skupinu Pomoc koním Ukrajina. 

https://www.facebook.com/groups/283383547248929 

 

Víte-li o možnosti ustájení koní, napište nám do skupiny nebo na email: s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz 

  

www.spolecnostprozvirata.cz 

www.facebook.com/spolecnostprozvirata.cz 

603 179 558, 604 161 341 (whats up) 

 

S přáním míru světu a svobody pro Ukrajinu 

Dita Laura, Michala, Adél 
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