HOW NOAH CAN HELP UKRANIAN
ANIMALS IN NEED
People and their animals are fleeing war in Ukraine. NOAH is a Norwegian animal rights organisation, and we can help refugee animals in Norway with expenses for necessary life saving
medical treatment.
Who can we help?
NOAH can help cover the expenses for necessary life saving treatments for animals coming to
Norway from Ukraine, in situations where the owner is a refugee and cannot afford to pay for
the treatment themselves, and treatment is not covered by the authorities.
How can we help?
We need direct contact with the veterinarian performing the treatment - the veterinarian should
issue a statement on the type of treatment and why it is necessary, the cost of the treatment,
and a verification that the animal is from a refugee-animal from Ukraine. If you are in need of
economic help to cover medical expenses for your animal, or you are a veterinarian experiencing cases like these, please contact NOAH by sending an e-mail to ine@dyrsrettigheter.no

ЯК NOAH МОЖЕ ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ
ТВАРИНАМ, ЯКІ ЦЬОГО ПОТРЕБУЮТЬ?
Люди та їхні домашні тварини тікають від війни в Україні. NOAH — норвезька організація
захисту прав тварин, і ми можемо допомогти тваринам-біженцям у Норвегії оплатити
витрати на необхідний порятунок та лікування.
Кому ми можемо допомогти?
NOAH може допомогти покрити витрати на необхідне лікування тварин, які прибувають
до Норвегії з України, у ситуаціях, коли власник є біженцем і не може оплачувати
лікування, а лікування не покривається владою.
Як ми можемо допомогти?
Нам потрібен прямий контакт з ветеринаром, який проводить лікування – ветеринар має
надати заяву про вид лікування і його необхідність, вартість лікування та підтвердження
того, що тварина належить біженцю з України. Якщо вам потрібна допомога для
покриття медичних витрат для вашої тварини, або ви ветеринарний лікар із такими
випадками, будь ласка, зв’яжіться з NOAH, надіславши електронного листа на адресу
ine@dyrsrettigheter.no

More info/ більше інформації: dyrsrettigheter.no

