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Infolinia pomocowa Viking Support
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Stworzyliśmy infolinię, której celem 
jest łączenie potrzebujących                      
z pomagającymi. Obdzwoniliśmy 
także 300. naszych Vikingów 
Seniorów z Wrocławia i Poznania, by 
zapytać, czy nie potrzebują pomocy.



Wsparcie dla zwierzakowa
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Do schroniska dla bezdomnych zwierząt 
przy ulicy Ślazowej dostarczyliśmy suchą 
i mokrą karmę (bo każdy pieseł ma swoje 
preferencje) oraz koce, by zastąpiły im 
ciepło ogniska.



Pomoc dla św. Brata Alberta
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Do schroniska dla bezdomnych 
mężczyzn im. św. Brata Alberta we 
Wrocławiu przywieźliśmy kosze 
pełne produktów, a wśród nich te 
najważniejsze: środki higieny 
osobistej oraz suchy prowiant.



Wizyta u dzieciaków w Jaszkotlu
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Do zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. 
Jana Pawła II w Jaszkotlu dostarczyliśmy 
wielkiego pluszowego jednorożca oraz 
środki czystości                   i higieny, m.in. 
pieluchy, proszki do prania, płyny do 
płukania oraz mydła dezynfekujące. Odbyło 
się także ekspresowe pasowanie na Vikinga.



Testy na koronawirusa dla hospicjum
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Hospicjum Bonifratrów to jedno z tych 
miejsc, o których mówi się niewiele,    
a któremu należy się teraz szczególne 
wsparcie. Sfinansowaliśmy więc 10 
testów na koronawirusa. Bo żeby móc 
pomagać – trzeba być zdrowym.



Karma i ciężka praca dla koni
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W schronisku Fundacji Tara                       
w Piskorzynie jest blisko 300 
podopiecznych - nie tylko koni. 
Przywieźliśmy dla nich 400 kg 
karmy oraz pomogliśmy                 
w pracach porządkowych            
na terenie schroniska.



Niespodzianka dla samotnych i bezdomnych matek
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W dzień matki pojawiliśmy się z naręczami 
tulipanów i słodkościami w czterech okolicznych 
placówkach pomocowych: Nadzieja Stowarzyszenie 
Osób Bezdomnych – Dom dla samotnych kobiet           
z dziećmi; Dom dla Bezdomnych Kobiet, Matek             
z Dziećmi i Kobiet w Ciąży Stowarzyszenia Pomocy 
Akson; Stowarzyszenie “Misja Dworcowa”                 
im. ks. Jana Schneidera, Ośrodek dla kobiet i kobiet                  
z dziećmi; Schronisko św. Brata Alberta                       
dla Bezdomnych Kobiet.
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Zakup paliwa i wspólna akcja krwiodawcza z MotoWrolontariuszami

Motowrolontariuszy wsparliśmy bonami 
na paliwo, by mogli docierać z pomocą 
jeszcze dalej. 13 czerwca zaś oddaliśmy 
razem krew w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy      
ul. Czerwonego Krzyża 5/9                            
we Wrocławiu.
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Adopcja wilczycy Luny z wrocławskiego Zoo

Ponieważ głos społeczności jest dla nas 
rozkazem, założyliśmy hełmy i ruszyliśmy 
do wrocławskiego zoo, by urzeczywistnić 
życzenie wprowadzenia na nasz pokład 
wilka. Padło na 9-letnią wilczycę Lunę, 
która została naszą duchową 
przewodniczką!



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


