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Mindenkinek megadatik a lehetőség, hogy befizetett adójának 1%- áról rendelkezzen. Nagyon sok szervezetnek ez az egyetlen bevételi forrása. Mindenkinek megvan a maga szívügye, amiért harcol, attól függően mi áll
közelebb hozzá. Nincs olyan, hogy csak az egyik a fontos, mind megférünk egymás mellett.
Mi azokért emelünk szót, akik némán tűrnek, mégis hű társaink egy életen át. Ők az ÁLLATOK.
„Junior" Kisállat Rezervátum egy nonprofit alapítvány, ami kizárólag a jó érzésű emberek
adományaiból tartja fenn az ország egyetlen cica rezervátumát. Közhasznú alapítvány vagyunk, akik soha
nem kaptak sem állami, sem önkormányzati segítséget. A telephelyünk Szolnokon van, de az ország egész
területéről fogadunk be, gyakran erőn felül a bajba jutott cicákat. Átlagban 160-200 macskát tartunk szabadon,
mégis biztonságban.
Kutyákat már nem tudunk elhelyezni, de szívesen segítünk gazdát találni nekik is. Akár a fórumunkon, vagy a
facebook oldalunkon. (Junior Kisállat Rezervátum név alatt található).
Tevékenységüket 2003-ban öntöttük alapítványi formába, de már 17 éve foglalkozunk ezeknek a csodálatos
állatoknak a mentésével.
Nálunk még soha nem altattak el egyetlen állatot sem helyhiányra, vagy más kitalált indokokra hivatkozva.
Reménytelenül beléjük szerettünk és bármilyen nehéz küzdelem is a rengeteg cica mentése, sikerült magas
színvonalú életet biztosítani nekik. Fennállásunk óta ez 870 cicacsaládot jelent. Ha nem találunk Nekik
megfelelő gazdit, akkor is a rezervátumban bármeddig boldogan élhetnek.
A honlapunkon, ott is a fórumon, galériában és facebook oldalunkon közelebbről megismerkedhetnek a
munkánkkal és a gyönyörű, elégedett cicákkal. Könyvbe illő, megható és igaz történeteket, fontos tudnivalókat
találhatnak.
Elsősorban a kidobott, vagy halálraítélt cicáknak adunk otthont, de az igen szigorú örökbefogadási szerzésünk
miatt évente átlagosan 20 cicát adunk örökbe – erről is olvashatnak a honlapunkon. Viszont nekünk nem az
osztogatás a célunk, hanem hogy minden cica igazi családtag lehessen. Mi felelősek vagyunk a további
életükért is!
Szigorúan fellépünk az állatkínzók ellen, még a hatóságokkal is próbáljuk betartatni az állatok tartásával
kapcsolatos törvényeket, ami egyre nehezebb.
ivel nem menhely, hanem rezervátum vagyunk, az állatok három hónap karantén, és a védőoltások –
illetve megfelelő korban ivartalanítás – után szabadon élnek egy nagy védett gyümölcsösben. Aki járt
már menhelyeken, alaposan elcsodálkozik, hogy ilyen is létezhet. A szűkös lehetőségek ellenére minden
helyiség fűtött, csempézett, könnyen tisztítható. Az állandó orvosi háttér is biztosított az ország egyik legjobb
állatorvosa által. Sok csodát tett már a cicáinkkal így megéri a fáradságot. Ennek a színvonalnak a
megtartásához kérjük az Önök segítségét!
Ha felkeltettük érdeklődését és arra érdemesnek tartja a munkánkat, akkor kérjük, segítsen minket az
adója 1%-ával.
Nagyon szeretnénk, ha valaki valóban leellenőrizné, kinek és mire adja az adományát. Mi nyitottak
vagyunk minden ilyen irányban érdeklődő igazi emberre.

