TWOJE USŁTA
TWÓJ G OSBÓR
TWÓJ WY

1-2-3 kroki do aktywizmu
Kup

dokonaj wyboru

Poczuj satysfakcjĘ

Kup cudowne masełko do ust
o zapachu smoczego owocu,
które sprawi, że Twoje usta
staną się nawilżone, wyjątkowo
miękkie i gładkie, a także
supersexy! Przy zakupie
masełka otrzymasz żeton, przy
pomocy którego wybierzesz
jedną z trzech fundacji.

W sklepach The Body
Shop będą stały 3
pudełka do głosowania.
Każde z nich będzie
reprezentować jedną
fundację. Otrzymany żeton
należy umieścić w pudełku
wybranej fundacji. Wybór
zależy od Ciebie!

Ty cieszysz się
wspaniałymi
ustami,
a my liczymy
głosy i wspieramy
fundacje, bo nasze
motto to Look
Good, Feel Good,
Do Good.

klub gaja
od 25 lat buduje Pokolenie EkoXXI
wieku. Angażuje Polki i Polaków
do rzeczywistych działań na rzecz
ochrony środowiska i poszanowania
praw zwierząt.
Wraz z Klubem Gaja ludzie sadzą
drzewa, zakładają grody, pielęgnują stare
drzewa, zbierają makulaturę na rzecz
ratowania koni przeznaczonych
na rzeź, chorych i zaniedbanych.
Drzewa to największe rośliny
na Ziemi, produkują tlen, regulują
klimat. Są najważniejszym składnikiem
lasu, tworząc środowisko życia dla
co najmniej jednej trzeciej wszystkich
gatunków roślin i zwierząt.

Klub Gaja
Biuro: ul. Parkowa 10
43-365 Wilkowice
tel./fax + 48 33 812 36 94
www.klubgaja.pl
www.swietodrzewa.pl

Oszczędzanie papieru, chroni
drzewa. Odkładając zużytą kartkę
papieru na makulaturę, zamiast
do kosza, każdy może przyczynić
się do ochrony środowiska i pomóc
ratować konie. W programie „Święto
Drzewa” Klubu Gaja posadzono
ponad 570 000 drzew i zebrano
ponad 2 200 ton makulatury. Dzięki
m.in. akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj
konie” uratowano 54 konie, którym
znaleziono nowy dom i opiekę.
Wybierz przyrodę i zwierzęta!
Wesprzyj program Święto Drzewa
i akcję „Zbieraj makulaturę,
ratuj konie”.

Komitet Ochrony Praw Dziecka
jest ogólnopolską organizacją
pozarządową, mającą status
Organizacji Pożytku Publicznego.
Misją KOPD już od 1981r. jest
ochrona praw i interesów dzieci
i ich rodzin. W Warszawie KOPD
działa w siedzibie przy ulicy
Oleandrów 6, a na terenie całego
kraju poprzez 23 zarejestrowane
oddziały terenowe. Wszystkie
formy pomocy udzielane dzieciom
oraz ich rodzicom i opiekunom,

Komitet Ochrony
Praw Dziecka
Ul. Oleandrów 6
Warszawa 00 -629
Tel. 22 626 94 19
www.kopd.pl

między innymi: pomoc w prawna,
psychologiczna, interwencyjna,
są bezpłatne. Każdego miesiąca
zgłasza się do nas coraz więcej
potrzebujących pomocy – i właśnie
na pomoc psychologiczną, m.in.
diagnozę i terapię, zbieramy
środki finansowe. Każdego roku
pomagamy tysiącom dzieci, a chcemy
pomóc jeszcze większej ich liczbie.
Dziękujemy bardzo za każde wsparcie
– jest dla nas ważne.

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
40 lat temu w Warszawie Falenicy
powstał azyl. Tym, co różniło go
od innych azyli było to, że powstał
z miłości. 11 lat temu do azylu
dołączyła fundacja, żeby azylowi i
jego mieszkańcom było lżej. Podobno
maczał w tym palce anioł. Pewnie
ten sam anioł, który azyl założył
– Agnieszka Brzezińska. Odkąd
pojawiła się fundacja, pomaganie stało
się łatwiejsze i skuteczniejsze – o
czym przekonało się prawie 5000
zwierząt, które przewinęły się przez
to miejsce. Cynk o przyjaznym azylu
i wysokim wskaźniku tutejszych
adopcji dawały sobie wszystkie psy i
koty, które (bynajmniej nie z własnej
winy) znalazły się w tarapatach.

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem
www.psianiol.org.pl

Fundacja Azylu
pod Psim Aniołem
ul.Kosodrzewiny 7/9
04-979 Warszawa
Tel. 509 117 723
www.psianiol.org.pl

Nie wiadomo skąd o Psim Aniele
dowiedziały się inne zwierzęta, ale
nagle zrobiło się tu kosmopolitycznie.
Dziś można natknąć się tu na cielaczka
Fernanda, tchórzofretkę, gołębia, kawkę,
2 wrony, łabędzia i kogoś z azylowej
mniejszości, na przykład szynszyli. Nasz
Psi Anioł, czyli założycielka azylu została
laureatką nagrody Serce dla Zwierząt
„za poświęcenie życia na ratowanie
zwierząt”. Mówi się, że nikt inny nie
miał tak silnego, międzygatunkowego
lobbingu.
Dzięki Waszym dobrym sercom, nasza
ogoniasta ferajna liczy na pełne miski
smakowitego jedzonka i godną opiekę
weterynaryjną.

