TOIMINTASUUNNITELMA 2012
Kodittomien koirien ystävät ry (tämän jälkeen lyhennetty KKY) jatkaa työtään Romanian eläinten
hyväksi vuoden 2012 aikana yhdessä yhteistyökumppaniensa Save the Dogsin ja Animal Lifen kanssa.
Yhdistys fokusoi jatkossakin apuaan pitkäjänteiseen eläinsuojelutyöhön, kuten kulkukoirien
sterilointeihin ja valistustyöhön, mutta jatkaa myös adoptio-ohjelmaansa, jossa etsitään Suomesta kotia
terveille ja hyvänluonteisille koirille.
Save the Dogs
Suurin haasteemme yhdessä Save the Dogsin kanssa on jatkaa uuden eläinsuojelukeskuksen,
Footprints of Joyn, rakentamista. Koiratarhan osuus eläinsuojelukeskuksesta on jo valmistumassa
kovaa vauhtia, ja seuraavaksi alkaa varainhankinta uuteen Footprints of Joyn eläinlääkäriklinikkaan.
Myös kaikki muut yhteiset projektimme, sisältäen mm. kummiohjelman, hevosprojektit sekä
aasiterapian, jatkuvat vuoden aikana normaalisti. Työhevosia niiden omissa kodeissa auttava
hevossuojelutyö käynnistyi vuoden 2012 alussa KKY:n aloitteesta.
Animal Life
KKY jatkaa edelleen Animal Lifen tukemista kummikoiraohjelmalla.
Talous
KKY:llä on valtakunnallinen rahankeräyslupa voimassa 31.12.2013 saakka, ja se mahdollistaa
kontrolloidun ja laajennetun varainkeruun. Kerätyt varat käytetään edelleen kokonaisuudessaan
keräyskohteeseen, ja hallinnolliset kulut maksetaan muilla varoilla. Kaikki saadut lahjoitukset sekä
siirretyt varat julkaistaan edelleen kotisivulla kuukausittain.
KKY jatkaa kansallisten sekä kansainvälisten yhdistys- ja yrityssponsoreiden etsintää saadakseen lisää
tukea projekteilleen Romaniassa.
Yhdistys pitää myös nettikauppaa kotisivullaan, josta on mahdollista ostaa kannatustuotteita, esim. tpaitoja ja avainnauhoja. Tällä tavalla saadaan varoja mm. yhdistyksen hallinnollisiin kuluihin.
Jäsenet
KKY jatkaa läheistä yhteydenpitoa jäseniinsä säännöllisten uutiskirjeiden sekä kaksi kertaa vuodessa
ilmestyvän ROKKY-jäsenlehden muodossa.
Tapahtumat, yhteistyö ja media
KKY osallistuu tänäkin vuonna eri tapahtumiin, kuten messuille, eläinsuojelutapahtumiin,
koirakävelyihin jne. Yhdistys osallistuu myös ICAWC-konferenssiin, joka yhdistää lemmikkieläinten
suojelua harjoittavat yhdistykset ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Tämän lisäksi KKY aikoo järjestää
ainakin kaksi omaa tapahtumaa: kesäpäivät, jonne kaikki jäsenet, kummit ja koiranomistajat ovat
tervetulleita sekä yhdistyksen viisivuotisjuhlat syksyllä.
KKY tekee vuoden aikana myös yhteistyötä eri suomalaisten oppilaitosten kanssa, mitä varten
yhdistys valmistelee mm. oppimateriaalia peruskoulujen käyttöön. Vastaavasti Lybecker-käsi- ja
taideteollisuusopiston kaksi opiskelijaa tekevät yhdistyksen käyttöön lyhyen animaatioelokuvan, jota
voidaan käyttää Romaniassa valistustarkoitukseen. KKY on myös osana Metropoliaammattikorkeakoulun opiskelijan taiteellista lopputyötä, jossa eläinsuojeluyhdistykset esittelevät
toimintaansa.

