Adopcje Wirtualne
Często spotykamy się z ludźmi, którzy chcieliby pomóc naszym podopiecznym poprzez
adopcję, ale nie mają takiej możliwości. Brak czasu na opiekę, częste wyjazdy
służbowe, silne uczulenie na sierść, lub inna sytuacja życiowa utrudniają adopcję.
Dobrych serc, które chcą pomóc, lecz w ten sposób nie mogą jest wiele. Dlatego
stworzyliśmy adopcje wirtualne.
Adopcja wirtualna to adopcja na odległość. Możesz zostać Wirtualnym Opiekunem i
wspomóc, a nawet uratować naszego podopiecznego wpłacając miesięcznie wybraną
przez Ciebie kwotę.
Co z czym, czyli jak działa Adopcja Wirtualna:
1. Kto może zostać wirtualnym opiekunem?
Wirtualnym Opiekunem może zostać osoba prywatna, grupa ludzi (np. szkoła, klasa,
grupa znajomych), organizacja, firma.
W albumie zwierzaka (za zgodą Opiekuna Wirtualnego) mogą zostać wpisane dane
(imię i nazwisko, nick, nazwa szkoły, organizacji itp.).
Dodatkowe korzyści płynące z adopcji wirtualnej z zaangażowaniem najmłodszych
Adopcji wirtualnej może dokonać osoba pełnoletnia, jednak osoba ta może w adopcję
zaangażować najmłodszych, np. dzieci ze szkoły.
Jest to idealna lekcja empatii, niesienia bezinteresownej pomocy. Jest to także dobra
okazja, dla dzieci, które nie mogą mieć zwierząt w domu, a bardzo by tego chciały.
Dzięki adopcji wirtualnej mogą poczuć więź ze zwierzęciem. Ponadto dzieci,
które mają wspólny cel tworzą poczucie wspólnoty.
Dodatkowe korzyści płynące z adopcji wirtualnej przez firmę
Dla firm może to być dodatkowa forma reklamy. W albumie zwierzaka możemy umieścić
logo firmy i/ oraz link prowadzący do strony/ fanpage’a firmy. Firmy, które udzielają się
społecznie, mają pozytywny odbiór wśród społeczeństwa.

2. Opiekunów Wirtualnych jednego zwierzęcia może być kilku.
3. Jak zostać Wirtualnym Opiekunem?
Aby zostać Wirtualnym Opiekunem należy zgłosić się e-mailowo na adres
kontakt@2plus4.org deklarując chęć zostania Wirtualnym Opiekunem. W treści prosimy
o podanie imienia i nazwiska (lub nick, jeżeli wolisz pozostać anonimowy) / nazwę
organizacji / nazwę firmy itp. oraz imię psa, którego chcesz zostać Wirtualnym
Opiekunem.

4. Po adopcji wirtualnej psiak otrzyma status Wirtualnego Adopciaka.
5. Ty Otrzymujesz Certyfikat Wirtualnego Opiekuna.

Cyklicznie, na życzenie będziesz otrzymywał wiadomości z informacjami co u
Twojego podopiecznego oraz jego zdjęcia i filmy.
6. Jaki jest koszt wirtualnej adopcji?
To zależy od Ciebie. Możesz wybrać jedną z kilku opcji i zdecydować ile chcesz i
możesz przeznaczyć na adopcję.
Opcje do wyboru:
30 zł
50 zł
70 zł
100 zł
150 zł
200 zł
lub więcej, jeśli chcesz.

7. Na co zostaną przeznaczone przesłane pieniądze?
Cała kwota zostanie przeznaczona na indywidualne potrzeby zwierzęcia, takie
jak: wyżywienie, niezbędne akcesoria, leki, suplementy, opieka weterynaryjna,
opłacenie hoteliku itp.
8. W każdej chwili możesz zrezygnować z bycia Wirtualnym Opiekunem.
9. Niektórym psom z akcji wirtualnych adopcji nadal szukamy domów stałych.
W przypadku, kiedy znajdzie się dom stały dla psa, którego jesteś Wirtualnym
Opiekunem, zostajesz poinformowany o tym w pierwszej kolejności. Wtedy
możesz zdecydować się na adopcję wirtualną innego psiaka. Oczywiście
będziesz mógł również zrezygnować. Cokolwiek nie postanowisz, już zawsze
będziesz Honorowym Przyjacielem Fundacji Dwa Plus Cztery.

