TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Kodittomien koirien ystävät ry (KKY) jatkaa työtään Romanian eläinten hyväksi vuonna 2018
yhdessä yhteistyökumppaniensa Save the Dogsin, Asociatia Staadin sekä Animal Lifen kanssa.
Yhdistys jatkaa linjaansa ja keskittyy pitkäjänteiseen eläinsuojelutyöhön, kuten kulkukoirien
sterilointeihin, valistustyöhön, kummitoimintaan sekä varainkeruukampanjoihin ja paikalliseen
materiaaliapuun. Yhdistyksellä on jatkossakin oma adoptio-ohjelma, jonka avulla 10 - 20
adoptioon soveltuvaa koiraa saa kodin suomalaisesta perheestä. Adoptiotoiminta halutaan pitää
pienenä, jotta pystymme seuraamaan ja tukemaan koirien elämään Suomessa.
Save the dogs
Uusi eläinlääkäriklinikka valmistui Cernavodaan Save the dogsin tarhan yhteyteen syksyllä
2017 ja tämän vuoden suurin haasteemme on kerätä varoja klinikan toiminnan turvaamiseksi.
Kummiohjelmat, hevosprojektit sekä aasiterapian tukeminen jatkuu normaalisti.
Animal Life
KKY:llä on jatkossakin kummikoiraohjelma Animal Lifen kanssa. Koirien tukemisen lisäksi
olemme mukana mahdollisuuksien mukaan auttamassa juuri valmistuneen uuden tarhan
kuluissa.
Staad
KKY jatkaa Staadin tarhakummiprojektia ja osallistuu erilaisin kampanjoin Staadin
eläinlääkärikuluihin ja materiaalihankintoihin.
Talous
KKY:llä on valtakunnallinen rahankeräyslupa, joka on voimassa 31.12.2019 asti, ja se
mahdollistaa kontrolloidun ja laajennetun varainkeruun. Uusi rahankeräyslupa vuosille 2020
-2021 tehdään syksyllä 2019. Kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan keräyskohteisiin ja
hallinnolliset kulut maksetaan muilla varoilla. Kaikki saadut lahjoitukset sekä siirretyt varat
julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla kuukausittain.
KKY etsii kansallisia ja kansainvälisiä sponsoreita toiminnalleen saadakseen lisää tukea
projekteilleen Romaniassa.
Yhdistyksen nettikaupassa myydään eettisiä lahjakortteja sekä joulukortteja.
Yhdistys harkitsee uusien kannatustuotteiden myyntiä sopivan tuotteiden toimittajan löydyttyä.
Näin saadaan saa varoja mm. yhdistyksen hallinnollisiin kuluihin.
Jäsenet
KKY jatkaa yhteydenpitoa jäseniinsä säännöllisten kotisivupäivitysten ja sosiaalisen median
kautta.
Tapahtumat, yhteistyö ja media
KKY osallistuu vuonna 2018 erilaisiin tapahtumiin ja toimintaan.
KKY on mukana perustamassa Suomen rescueyhdistysten ”Responcible Rescue” -järjestöä,
joka vastuullisena toimijana asettaa epäviralliset, mutta korkeat terveydelliset kriteerit ulkomailta
koiria Suomeen adoptoiville yhdistyksille.
KKY tekee yhteistyötä Suomi - Romania seuran kanssa mm. osallistumalla omalla
materiaalillaan SRS:n messupisteelle Matkailumessuilla 2018.

KKY osallistuu ja järjestää jäsenilleen ja koiran kauttaan adoptoineille perheille puistotapaamisia
sekä osallistuu mahdollisesti isompiin eläinsuojelutapahtumiin. Yhdistyksellä on myös
kotisivujen ja facebook sivujen lisäksi fb- ryhmä koiran KKY:n kautta adoptoineille perheille.

