Proč Chrti v nouzi?
Průměrný věk chrta je 12-13 let. V Irsku se dožívají v průměru pouhých 3-4 let. Jsou zde pouhou komoditou, spotřebním zbožím, které se po využití zlikviduje, v lepším případě vyhodí. Tato skutečnost se
každoročně týká desetitisíců chrtů plemen greyhound a lurcher. Adopce je jejich šancí na život.

A kdo jsme my?
Tým milovníků chrtů. Příběh každého jednoho z nás začal tím, že jsme adoptovali dlouhonohé chrtí
stvoření v nouzi, často také v ohrožení života. Nyní jsou tito báječní psi neoddělitelnou součástí našich životů. Tento projekt vznikl s cílem pomoci dalším chrtům, kteří v zemích svého původu (Irsko,
Španělsko) na štěstí, domov a lásku teprve čekají.
A tak se tím, co děláme, snažíme proměňovat jejich šance v realitu.
Hledáme a nacházíme pro ně domovy, ukazujeme lidem, jak úžasnými domácími společníky, přáteli
a mazlíky tito psi jsou. S každým zájemcem o adopci procházíme několikastupňovým procesem, budoucí rodiny připravujeme na život s adoptovaným chrtem, pomáháme jim pochopit chrtí duši, podporujeme je v době po adopci (radou, předáváním zkušeností, přímou pomocí dle potřeby) a zůstáváme
nadále v kontaktu.
Pomáháme rovněž přímo v Irsku, dle možností podporujeme několik útulků a malých azylů poskytujících
bezpečí greyhoundům a lurcherům před tím, než se jim podaří najít domov u nás nebo někde jinde v kontinentální Evropě.
Spolu s místními organizacemi bojujícími za lepší život greyhoundů a lurcherů se snažíme svým
dílem působit na změnu vnímání těchto úžasných psů v jejich domovině, přestože víme, že změny
v myšlení se odehrávají pomalu. Věříme a předkládáme pozitivní příklady a víme, že každý, jednotlivý
úspěch je cenný, a že cesta bude ještě hodně dlouhá.
Radujeme se s každým dlouhým nosanem, který už v nouzi není…
Příběhy adoptovaných chrtů najdete na našem webu v sekci Pejsci blogují.
Všechny adoptované v sekci Domov našli a chrty aktuálně hledající domov v sekci Domov hledají.
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