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z poważnymi niedoborami finansowymi, a duża część z nich utrzymuje się wyłącznie z darowizn. To
często oznacza, że nie wystarcza rąk do pracy.
„Schroniska bardzo rzadko mogą zatrudnić tyle osób, by w pełni zadbać o wszystkie potrzeby
zwierząt. Tutaj, jak w wielu innych przypadkach, pomóc mogą tylko odpowiednio przygotowani
wolontariusze, których praca jest nieoceniona dla prawidłowego funkcjonowania schroniska. To
również ludzie, dzięki którym zwierzęta czują się kochane i zaopiekowane. Bowiem wolontariusze jako
pierwsi są w stanie zauważyć początkowe objawy tych najbardziej podstępnych, bo najszybciej
postępujących chorób”. – mówi Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz
Zwierząt Viva!, patrona akcji.
Partnerzy dla schronisk
Problemy, z jakimi borykają się schroniska, doskonale rozumie partner akcji – firma Boehringer
Ingelheim, która zachęca do dalszego wspierania zwierząt przebywających w schroniskach. Nadal
można dołączyć do akcji – wystarczy wypełnić krótki formularz zamieszczony na stronie
www.FRONTMANIdlaSCHRONISK.pl i wybrać schronisko, któremu chce się pomagać. W odpowiedzi
przesłane zostanie zaproszenie na spotkanie z ekipą FRONTMANÓW – czyli grupą doświadczonych
wolontariuszy wprowadzających nowych ludzi w świat danego schroniska.
„Cieszymy się i dziękujemy, że tyle osób wsparło naszą akcję. Ważnym dla nas przesłaniem jest
uświadomienie, jak istotna jest rola wolontariuszy w polskich schroniskach, bo nasz zespół to właśnie
wolontariusze od lat aktywnie wspierający polskie schroniska. Dzięki 120 tys. podobnych osób
mogliśmy wesprzeć 5 placówek i zabezpieczyć 600 czworonogów przed groźnymi chorobami. Mamy
nadzieję, że idea wolontariatu w schroniskach będzie szerzyć się dalej, a takich jak MY będzie stale
przybywać.” powiedział Tristan de Maisonneuve, Head of Companion Animal Health, Boehringer
Ingelheim Polska.

O Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!
Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizuje przez cały
wachlarz działań – od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach
przeciwko ich oprawcom przez szkolenia instytucji państwowych aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką
skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt. Zachęca też do adopcji
zwierząt ze schronisk oraz piętnuje niehumanitarne i nieetyczne praktyki firm i osób prywatnych.
O Boehringer Ingelheim
Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie
za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 50 000 pracowników. Prowadzi prace
badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości
terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885,
pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim
w Niemczech.
Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami
odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty
społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz
zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona
środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer
Ingelheim.
W 2015 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 14,8
mld euro. 20,3% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy rozwój.

