
 Șase. Înspăimântate, stresate și pline de petrol. Un spectacol grotesc al indiferenței, întâmplat din 
vina noastră, a oamenilor. Lebedele de vară au dorit să își găsească un loc ferit pe un lac frumos. Dar, 
s-a dovedit că au aterizat pe un batal de reziduuri petroliere de la Suplacu de Barcău. Într-o stare 
groaznică, cu albul lor imaculat transformat în culoarea smolii, păsările au ajuns la Tîrgu Mureș. 
Alături de medicii de la Vets4Wild ne-am luptat săptămâni în șir pentru viața lor, am încercat tot ce 
s-a putut omenesc posibil, și totuși, trei au pierit sub ochii noștri. Dar, trei dintre ele se bucură acum, 
din nou, de luciul adevărat al apei. 

Nu le putem salva pe toate,
…….dar vrem să salvăm cât mai multe!

     Redirecționați 20% din impozitul pe profit, fără 
nici un cost pentru afacerea Dvs. pentru a sprijini 
Centrul de Reabilitare a Animalelor Sălbatice 
Rănite al Asociației Grupul Milvus.* Prin efortul 
Dvs. vom reuși să salvăm și mai multe animale 
sălbatice!

   Vă mulțumim! Prin efortul Dvs., oricât de mic, 
animalele sălbatice au o șansă de a se reîntoarce în 
Natură. Pentru a ne sprijini, vă rugăm să ne 
contactați!

  Cu o stimă deosebită, 
  președinte asociație
 Papp Tamás

Tel: 0720 530 117, 
email: tamas.papp@milvus.ro

Nu le putem salva pe toate,
…….dar vrem să salvăm cât mai multe!

Mai multe informații despre Grupul Milvus găsiți pe 
verso.

 Zi de zi, animalele sălbatice mor din 
cauza noastră,  victime ale accidentelor, 
otrăvirilor, braconajului. Nu știm 
numărul lor real. Pentru că România nu 
are asemenea statistici. Centrul nostru 
de reabilitare primește sute de păsări pe 
an. Probabil, o picătură în ocean. Totuși, 
pentru aceste ființe, rețeaua noastră 
de salvare a animalelor sălbatice face 
diferența dintre viață și moarte. Prin 
tot ce facem, încercăm să salvăm toate 
exemplarele care ajung la noi. 
    Ajutorul Dvs. este necesar ca să ne 
putem continua menirea. 
    Fără hrană, medicamente, reabilitare 
corespunzătoare, nicio pasăre nu poate 
fi eliberată. Iar costurile doar pentru o 
pasăre se pot ridica la sute de euro.

*Conform legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și legii nr. 571/2003 - Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare.  Data limită pentru direcționare este 31 decembrie 2018. 



    Natura este amenințată din ce în ce mai mult, cu toți știm și simțim acest lucru. Noi, Asociația 
„Grupul Milvus” ne dedicăm toată activitatea pentru a contribui la un viitor în care omul nu 
amenință natura, ci coexistă cu ea. Derulăm programe de educație ecologică, administrăm arii 
protejate, lucrăm la salvarea speciilor periclitate. Totodată, suntem printre singurele centre din țară 
care are o infrastructură adecvată pentru salvarea animalelor sălbatice rănite prin Centrul de 
Reabilitare administrat împreună cu medicii veterinari de la Asociația Vets4Wild.

 Iarna este aici, ACUM avem nevoie de ajutorul tău deoarece Centrul adăpostește multe animale, 
majoritatea păsări, care au nevoie să treacă cu bine de anotimpul rece pentru a fi eliberate în primăvară. 
Până atunci au nevoie de tratament, îngrijire și hrană. 

P.S.: Dacă găsiți un animal sălbatic rănit, apelați numărul nostru de urgență 0722 533 816 și noi            
vom încerca totul să-i dăm încă o șansă.  
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