Salvarea

unui caine nu
va schimba

lumea

dar cu
siguranta
lumea se
va schimba
pentru acel

caine

Despre Noi

Asociația Care for Dogs Romania a fost înființată în
anul 2016 de către Delia Botea, o tânără absolventă a
Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
din Brașov. Delia și-a asumat misiunea salvării animalelor
si astfel a reușit să ajute în nu mai puțin de un an 350
de câini și 40 de pisici și să trimită în adopție peste 150
dintre aceștia. De asemenea, Care for Dogs Romania se
bucură de o echipă de voluntari solidă, care se ocupă în
mod constant de plasarea în foster a animalelor, îngrijirea
și socializarea lor.
La momentul actual, asociația are în grijă aproximativ
200 câini și 8 pisici, însă numărul se modifică zilnic, dată
fiind negestionarea situației câinilor maidanezi, dar și
cruzimea față de animale și rata crescută a abandonului.

“

Suntem o organizație din Brașov,
România, care vrea să protejeze și să
salveze câini care au nevoie de ajutor
(maidanezi și câini din adăposturi
publice). Ne străduim să le facem viețile
mai bune, să îi protejăm și să oferim
educație oamenilor despre cum să se
comporte cu câinii. Vrem să schimbăm
lumea prin fiecare câine
pe care îl salvăm.

“

Delia Botea, fondator

Scopul Nostru

Principalul scop al asociației Care For Dogs Romania
este salvarea si ajutorarea animalelor fara stapan din
Romania atât prin ingrijiri medicale (tratamente, sterilizări,
vaccinari, deparazitări etc), cât si găsirea unui stăpân
ideal pentru adopție.
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Obiectivele Noastre
Amenajarea

unui spațiu de carantină

pentru pisicile si câinii bolnavi

2

Promovarea unei mentalități
favorabile voluntariatului prin
crearea unui spațiu atractiv, în
care voluntarii pot desfășura
diverse activități alături de
patrupede (obedience training,
agility training, joacă, plimbări)

3

R e a l i z ar e a de p ar te n e r i a t e
în t re C a r e f o r D o g s , au to r it ă ț i
publ i ce ș i a gen ți e c o n o mic i

4

5

Organizarea de proiecte si
acțiuni pe teme de educație
derulate în instituții de învățământ în
ceea ce privește responsabilizarea
copiilor față de animale

Combaterea cruzimii împotriva
animalelor
prin
campanii
de
sensibilizare a opiniei publice

Voluntariat
Singura modalitate prin care putem face față volumului
de muncă pentru îngrijirea necuvântătoarelor de care
răspundem este încurajarea acțiunilor de voluntariat.
Pentru noi, voluntariatul este o acțiune cu multiple
beneficii, atât pentru câini, cât și pentru oameni.

Cum puteti ajuta
SOCIALIZARE CU CATEII

Veniți în adăpost pentru câteva ore și jucați-vă cu cățeii. În felul
acesta ei se vor obișnui cu prezența umană și vor fi pregătiți pentru a fi adoptați. De asemenea, puteți să îi plimbați pentru a-i învăța
să stea în lesă și să urmeze stăpânul.

REPARATII SI/SAU CURATENIE

Ne-ați putea ajuta la reparat cuști, la curatat curtea, la pregătirea
mâncării pentru căței etc.

TRANSPORT

Puteți ajuta cu transportul animalelor bolnave la cabinetul veterinar
cu mașina dumneavoastră personală și puteți ajuta la prinderea
animalelor abandonate și transportarea lor la adăpostul nostru.

VERIFICAREA VIITORILOR ADOPTATORI

Avem nevoie de persoane care să efectueze verificarea pesoanelor care vor sa adopte de la noi. Vă vom învăța ce întrebări să
puneți și după ce să vă uitați. Motivul pentru care efectuăm aceste
verificări este pentru a reduce numărul de adopții eșuate.

FOTOGRAFIE

Puteți fotografia animalele din grija noastră în vederea adopției.

Donatii si suport financiar
Asociatia Care for Dogs Romania are nevoie de sprijinul
dumneavoastră, dat fiind faptul că toate cheltuielile
depășesc valoric donațiile primite din partea susținătorilor
asociației și a iubitorilor de animale. Mai mult decât atât,
Codul Fiscal vine în sprijinul nostru, ca organizație nonprofit, iar conform Titlului II, Cap. II, alin. 4:

2%

O modalitate de a ajuta care nu necesita efort
financiar din partea dumneavoastra este sa
directionati 2% din impozitul dumneavoastra
asociatiei noastre.
Mai multe informatii aici
carefordogsromania.org/2-percent

Firmele pot dona 20% din impozitul pe
profit dar nu mai mult de 3 la mie din suma
totala de afaceri. Mai multe informatii aici
carefordogsromania.org/20-sponsorship

20%
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