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W sobotę (15.02.2020) fundacja „Lepszy Świat” postanowiła uczcić Międzynarodowy Dzień
Kota. Z tej okazji w oranżerii cieszyńskiego zamku odbyły się warsztaty poświęcone właśnie
kotom. Zainteresowani mogli przygotować kocie maski, wędki z zabawką dla kotów lub maty
węchowe, czyli stymulujące zabawki dla mruczących członków rodziny.

fot. JŚ

Warsztaty były dostosowane do różnych grup wiekowych, jednak każdy mógł sam określić swoje preferencje i
wybrać, która zabawka bardziej spodoba się jego mruczkowi. Dla dzieci dodatkową atrakcją była możliwość
wykonania kocich masek i udawania mruczących czworonogów. W trakcie warsztatów wyświetlano filmiki i zdjęcia,
które opowiadały o kotach i przedstawiały podopiecznych fundacji, którzy wciąż szukają „swojego człowieka”.
- Działania fundacji zaczęły się poszerzać, w listopadzie otwarte zostało biuro, w ramach projektu, który
teraz realizujemy i na który otrzymaliśmy dofinansowanie (…) dzięki otwarciu biura można było zatrudnić
więcej osób, a co za tym idzie, zaczęło się pojawiać coraz więcej pomysłów. Biuro ma siedzibę w Cieszynie i
zaczynamy działalność promocyjną, chodzi nam o to, żeby zająć się większą promocją adopcji kotów,
którymi zajmujemy się w „Kociarni”. Doszliśmy do wniosku, że zorganizujemy kilka wydarzeń, które
pomogą nam w promocji adopcji, głównym założeniem jest zachęcaniem do adoptowania zwierzaków –
wyjaśniała Anita Kramarczyk, koordynator do spraw wolontariatu w fundacji.
Fundacja „Lepszy świat” w „kociarni” zapewnia opiekę dla około 60 kociaków. Jak podkreślają przedstawiciele
fundacji, kwestia jest płynna. Kociaki są adoptowane, jednak wciąż pojawiają się nowe, bezpańskie i zagubione.
Zdecydowanie największą szansę na adopcje mają młode kotki, jednak fundacji zależy na zapewnieniu domu również
dla tych starszych – nie wszyscy są zainteresowani adopcją leciwego kota, jednak zależy nam na tym, żeby

zwierzę, chociażby na ostatnie lata znalazło swój dom – wyjaśniała Kramarczyk. Jak się okazuje, poszukiwane są
również osoby, które zaopiekują się kotkami tymczasowo. Niektóre młode kociaki, bądź rekonwalescenci, potrzebują
specjalnych warunków, częstszego karmienia itp. Aby zapewnić kociakowi dom tymczasowy, wystarczy czas i dobre
chęci.
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