VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011
Hemlösa hundars vänner (Kodittomien koirien ystävät rf) arbetar för djuren i Rumänien, ett land
med stora problem inom djurskyddet, inte minst för landets två miljoner gatuhundar.
Hemlösa hundars vänner har under året utvecklat och utökat verksamheten rejält. Nedan följer
föreningens verksamhetsberättelse för år 2011.
Save the Dogs
Hemlösa hundars vänner har fortsatt stöda Save the Dogs arbete i Rumänien. Save the Dogs var
föreningens första samarbetspartner.
Save the Dogs är en italiensk förening med ett fyrtiotal anställda i Rumänien. Save the Dogs driver
steriliseringsprojekt (CNR, collect-neuter-return) och hundhägn i två städer i södra Rumänien:
Cernavoda och Medgidia. Ca 2000 hundar steriliseras varje år och i hundhägnen finns totalt ca 500
hundar. Save the Dogs adopterar hundar till olika länder i Europa och år 2011 var adoptionernas
totala mängd drygt 480. Den lokala befolkningen adopterar inte hundar så internationella adoptioner
är den enda fungerande stödfunktionen till ett steriliseringsprogram om man vill undvika onödiga
avlivningar.
Förutom steriliseringsprojekten upprätthåller Save the Dogs även Rumäniens enda rescue-center för
åsnor, där det vid slutet av 2011 fanns ca 60 åsnor och 12 hästar. Save the Dogs ger även gratis
sterilisering och veterinärvård till den fattiga befolkningens djur och arrangerar utbildning i
ansvarsfull djurhållning till barn. Man hjälper även den fattiga befolkningen, främst romer, med
kläder, leksaker och utbildning i djurskötsel.
Hemlösa hundars vänner och Save the Dogs samarbete består av finansiellt och moraliskt stöd för
projekten i Rumänien samt adoptionsverksamhet.
Hemlösa hundars vänner har ett fadderprogram med vilket man söker faddrar till Save the Dogs
hundar och hästar samt ett alternativ för steriliseringsfadder, vilket innebär att faddern sponsrar en
sterilisering av en gatuhund varje månad. Man kan även var allmän fadder och stöder då Save the
Dogs verksamhet i sin helhet.
Hemlösa hundars vänner har under året arrangerat några insamlingskampanjer till förmån för Save
the Dogs arbete. Bland dessa fanns julkampanjen ”Skänk en jul åt ett romskt barn (och en hund)” där
man i december hjälpte fattiga, romska familjers djur genom sterilisering och avmaskning och där
barnen i familjen fick varsin liten julklapp.
Den största utmaningen för Save the Dogs år 2011 var byggandet av det nya djurskyddscentrumet
Footprints of Joy. Markarbetet inleddes under sommaren och i december lade man redan upp
väggarna till kennlarna. Penninginsamlingen för det nya hägnet har varit intensiv, i och med att
budgeten ligger på 400 000 euro. Även Hemlösa hundars vänner har deltagit aktivt i insamlingen och
vi hade vid årets slut fört över drygt 15 000 euro till detta projekt.
Hemlösa hundars vänners styrelsemedlemmar och aktiva besökte Save the Dogs hägn i Rumänien
flera gånger under året för att kunna följa med arbetet och utvecklingen.

Animal Life
Hemlösa hundars vänners inledde samarbete med föreningen Animal Life i Sibiu. Samarbete består
av finansiellt stöd genom fadderverksamhet. Animal Life upprätthåller ett litet hägn med ca 40
hundar och deras verksamhet inriktar sig främst på utbildandning och steriliseringar.
Adoptioner
Hemlösa hundars vänner har varit registrerad importör hos Evira med nummer 83/0521/2011 och har
gjort meddelanden i TRACES systemet om de adopterade hundarna. TRACES är en EU-databas
som är utvecklad för att säkerställa kontrollen och spårningen av levande djur samt djurprodukter.
Hundarnas hälsa har varit av största vikt för föreningen och hundarna har från början fått rejält mer
vaccinationer och behandlingar än vad importbestämmelserna föreskriver. Under året utökades
dessutom hälsoprogrammet med en ny checklista för hälsokontrollen innan hundarnas avresa.
Uppföljning och stöd till de nya ägarna är också en prioritet för föreningen och ett 24-sidigt häfte om
praktiska råd och tips medföljer hunden. Föreningens problemhundskonsult står dessutom till
förfogande för adoptörerna helt gratis.
Under året fick 51 hundar hem runt om i Finland.
Projektet It’s Donkey Time!
Hemlösa hundars vänner var med och startade upp ett djuterapiprojekt under sommaren tillsammans
med Save the Dogs och några andra sponsorer. Fyra omhändertagna åsnor har skolats till terapiåsnor
och skänker nu glädje till Don Orione centrets handikappade barn i Bukarest. Barnen får viktig
stimulans i form av ridning och umgänge med åsnorna. Även åldringarna i det närliggande
åldringshemmet får umgås med åsnorna. Styrelseledamoten Pia Levonen fanns med på invigningen
av projektet i juni, tillsammans med representanter för de andra sponsorerna, inhemsk och utländsk
media samt olika statsrepresentanter.
Medlemmar
Hemlösa hundars vänner hade i slutet av året 135 medlemmar, vilka har fått föreningens nyhetsbrev
månatligen direkt i e-postlådan. Föreningens hemsida www.koirienystavat.com har uppdaterats flera
gånger i veckan. Föreningens medlemstidning ROKKY ges ut två gånger per år och skickas enligt
medlemmens eget val antingen i pappersformat eller per e-post.
Hemlösa hundars vänner har som enda förening i sin genre, dvs. de så kallade
rescueorganisationerna, varit inofficiellt tvåspråkig sedan starten och all information på hemsidan
samt medlemsbrev och nyheter (med undantag för medlemstidningen) finns på både svenska och
finska för att betjäna våra medlemmar på bästa sätt.
Föreningen ordnade ett officiellt evenemang under sommaren dit alla medlemmar och hundägare var
välkomna, läs mer under evenemang.
Ekonomi och penninginsamlingstillstånd
Hemlösa hundars vänner har under året haft riksomfattande penninginsamlingstillstånd för tiden
1.3.2010–29.2.2012 med tillståndsnummer POHADno2010/863. Detta var föreningens andra
penninginsamlingstillstånd. Tillståndet söks för att stöda föreningens samarbetspartners projekt i
Rumänien, och med hjälp av det kan föreningen arrangera olika insamlingar, ha fadderverksamhet
samt sälja så kallade etiska gåvor. Drygt 40 300 euro samlades in under år 2011, mer detaljerade
uppgifter ses i bokslutet.

Hemlösa hundars vänner arbetar med största möjliga öppenhet gentemot sina medlemmar och
donationsgivare. Därför finns föreningens stadgar, verksamhetsberättelse och bokslut till allmänt
påseende på hemsidan, likaså ett så kallat ”grant agreement” som föreningen undertecknat med Save
the Dogs, dvs. ett juridiskt dokument där man avtalar om transparensen mellan föreningarna. Enligt
avtalet har båda föreningarna rätt att se varandras budgeter, bokslut samt andra dokument och
verifikat vilka är nödvändiga för att fastställa hur donationer har använts.
Föreningen publicerar utöver detta en rapport på hemsidan varje månad där man redogör för
inkomna donationer och när de utbetalats till vår samarbetspartner.
Hemlösa hundars vänner för vidare 100% av donationerna till sin samarbetspartner, om inte
donationen uttryckligen avser t.ex. administrativa utgifter eller en insamling för ett ändamål i
Finland. Det innebär att föreningen betalar alla administrativa utgifter (även de som uppkommer i
samband med penninginsamlingar t.ex. avgifter för penninginsamlingstillstånd) med andra medel,
såsom medlemsavgifter och inkomster från försäljning, mässor och dylikt.
Evenemang
Hemlösa hundars vänner deltog i många olika evenemang under året, t.ex. de stora mässorna
PetExpo i april och Lemmikki i november. Utöver detta fanns föreningen representerad på över tio
olika evenemang: två demonstrationer mot avlivningarna av hundar i Sankt Petersburg,
demonstration mot valpfabriker, Heiluva Häntäs djurskyddsveckoslut, Möjligheternas Torg i
Uleåborg och Tammerfors, Löytökoiralauantai (”Hittehundslördag”), Koirien Viitonen, Etiska
julmarknaden samt Djurskyddsjippo. Tillsammans med Hittehundslördag arrangerades även en
stjärnpromenad samt julbasar.
På den internationella dagen för hemlösa djur 4.4 berättade vi om föreningens arbete i Helsingfors
centrum.
Hemlösa hundars vänner var en av arrangörerna för Hittehundslördag, där ett tjugotal föreningar
fanns representerade.
Föreningen deltog i FM i ridning i Esbo för att berätta om sin verksamhet för hästarna i Rumänien.
Hemlösa hundars vänner arrangerade ett evenemang, Sommardagarna, i augusti. Evenemanget var
öppet för alla medlemmar, hundägare och övriga intresserade. Sommardagarna arrangerades på
Vahermas lägergård i Nummi-Pusula över en helg. Inbjudna gäster i år var adoptionsansvariga Lili,
veterinären Bea samt Andreea, som ansvarar för pappersarbetet vad gäller adoptioner.
Opinionsbildning
En sak som varit ytterst aktuell och oroväckande under hela året var lagförslaget om att åter
legalisera avlivandet av gatuhundar i Rumänien. Hemlösa hundars vänner har deltagit aktivt i
lobbningsarbetet mot lagförslaget och samarbetat med organisationer från många olika länder. Av de
kampanjer föreningen arrangerade för detta ändamål kan nämnas vår fotokampanj, där människor
uppmanades skicka in bilder på sina djur eller sig själva där man håller i skyltar med slagord mot
lagförslaget.
Hemlösa hundars vänner arrangerade en demonstration på Senatstorget i juni angående den nya
lagen om avlivning av gatuhundar i Rumänien. Över 100 människor deltog och ett trettiotal hundar.
Demonstrationen fick även mycket uppmärksamhet i media.

Nationellt och internationellt samarbete
Hemlösa hundars vänner anser att samarbete mellan föreningarna är ytterst viktigt och vi har
samarbetat med flera organisationer i Finland under året. Regelbunden kontakt hålls framför allt med
andra föreningar som adopterar hundar till Finland och man utbyter råd och stöd i svåra situationer.
Hemlösa hundars vänner som presentatör på ICAWC
Hemlösa hundars vänner fanns för tredje året i rad representerad på den internationella konferensen
för sällskapsdjurens välmående, ICAWC, som arrangerades i Riga. Hemlösa hundars vänners
ordförande Jenny Vestlund blev inbjuden som presentatör om ämnet ansvarsfulla internationella
adoptioner. Presentationen fick mycket uppmärksamhet och beröm. Förutom Jenny fanns även
Marianna Lammi på plats från Hemlösa hundars vänner.
PR, media och informativt arbete
Hemlösa hundars vänner har fått uppmärksamhet i media flera gånger under året, framför allt
angående den nya lagen om avlivning av gatuhundar i Rumänien samt demonstrationen vi
arrangerade angående denna.Tidningsartiklar i ämnet publicerades bland annat i Helsingin Sanomat,
Radio Suomi, Metro, Turun Sanomat, Iltalehti och Kaleva. Även tidningen Lemmikki hade en nyhet
om ämnet.
Utöver detta har tidningarna Ketju och Tunne Hevonen berättat om vårt nya It’s Donkey Time! projekt. Föreningens pr-ansvariga Marianna Lammi var även gäst i MTV3:s program Huomenta
Suomi.
Föreningen har publicerat tre egna pressmeddelanden vilka publicerats på olika webbsidor samt i
förkortat format i flera tidningar.
Övrigt
Hemlösa hundars vänner har fått mycket saker donerat under året, såsom begagnade hund- och
hästtillbehör, av såväl privatpersoner som företag. De saker som man inte ansett sig ha användning
för i Rumänien har sålts på lopptorg eller mässor och vinsten använts till de behövande djuren.
Hemlösa hundars vänners hemsidor började förnyas under slutet av året. Föreningens nya logo
lanserades under året.
Föreningen har ett diskussionsforum på internet som är öppet för alla. Där diskuterar medlemmar,
hundägare, faddrar och andra intresserade flitigt saker som berör rumänska djur, de egna hundarna
samt djurskydd i allmänhet.

