Prosta procedura w trzech krokach

Lab Rescue - Co to takiego?

– od laboratorium do nowego domu:

Lab Rescue
- Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych
to fundacja, która nawiązuje współpracę
z laboratoriami i znajduje domy
dla zwierząt po procedurach.

Laboratorium kontaktuje się
z Lab Rescue, podpisuje umowę,
ustala termin przekazania zwierząt.
Jedyny warunek: zwierzęta muszą
być zdrowe, a procedury nie mogą mieć
wpływu na ich późniejsze funkcjonowanie.
Jeżeli byłby to wpływ nieznaczny lub stan
zdrowia chwilowo zaburzony – fundacja musi
dostać odpowiednie informacje.

Dlaczego warto przekazać
zwierzęta do adopcji?

Zwierzaki trafią do Domu Tymczasowego pod opiekę naszych
wolontariuszy, w tym czasie potencjalni
adoptujący przejdą proces weryfikacji
i przygotowania do adopcji.

- zwierzęta, które są zdrowe,
a procedury nie mają wpływu
na ich późniejszy stan, zasługują
na szansęna szczęśliwe życie.

Z Domu Tymczasowego zwierzę trafi
do nowego opiekuna, z którym fundacja
ma stały kontakt.

- to działania w pełni legalne.
- Lab Rescue zapewnia pełną poufność
użytkownikom, z którymi współpracuje.
Fundacja zajmuje się całym procesem
adopcyjnym i organizacyjnym. Laboratorium
jedynie przekazuje zwierzęta fundacji.
- współpraca z Lab Rescue to proste
i przejrzyste zasady działania.
- zwierzęta oddajmy wyłącznie adoptującym,
którzy zgodzą się na adopcje na zasadach
Fundacji – podpiszą umowę oraz zobowiążą
się zapewnić adoptowanemu zwierzęciu
odpowiednie warunki.
- dbamy o nasze zwierzęta również
po przekazaniu ich adoptującym!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Pamiętaj!

Lab Rescue nie jest
wrogiem naukowców!

Jakie zwierzęta objęte są
naszym programem szukania
nowych domów?

Nasze działania opierają
się na współpracy i wspólnym zaufaniu.
Wierzymy, że zwierzęta, dla których
procedury nie muszą oznaczać eutanazji,
zasługują na szansę na nowy dom
i lepsze życie.

- przyjmujemy jedynie zwierzęta spełniające
warunek z art. 15 ust. 2 ustawy o Zwierzętach
wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych.

Znaleźliśmy już domy dla
prawie 3000 zwierząt!

- nasza działalność skupia się wokół
szczurów, myszy, kawii domowych
oraz królików, ale jesteśmy otwarci również
na inne gatunki.

fundacjalabrescue@gmail.com
www.labrescue.pl
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