VERKSAMHETSPLAN 2012
Hemlösa hundars vänner kommer att fortsätta sitt arbete för de rumänska djuren under 2012
tillsammans med sina samarbetspartners Save the Dogs och Animal Life.
Föreningen kommer även i fortsättningen att fokusera sin verksamhet på långsiktigt arbete såsom
steriliseringar och utbildning, men fortsätter även med adoptionsprogrammet genom vilket man söker
hem i Finland till friska och välmående hundar.
Save the Dogs
Föreningens största utmaning är att tillsammans med Save the Dogs fortsätta byggandet av det nya
djurskyddscentrumet Footprints of Joy. Hundhägnets del av djurskyddscentrumet byggs redan nu i
rask takt och som nästa steg väntar insamling till den nya veterinärkliniken.
Även andra gemensamma projekt, såsom fadderhundarna, hästprojektet och åsneterapin kommer att
fortsätta som normalt. Ett nytt projekt till förmån för arbetshästarna startade i början av 2012 på
initiativ av Hemlösa hundars vänner.
Animal Life
Hemlösa hundars vänner kommer att fortsätta stöda Animal Life genom fadderprogrammet.
Ekonomi
Hemlösa hundars vänner har ett landsomfattande penninginsamlingstillstånd i kraft till 31.12.2013 och
det möjliggör en kontrollerad och omfattande insamlingsverksamhet. De insamlade medlen kommer
även i fortsättningen att gå i sin helhet till föreningens samarbetspartners och alla administrativa
utgifter kommer att betalas med andra medel. Alla insamlade donationer samt överförda medel
redovisas öppet på hemsidan.
Föreningen fortsätter söka nationella och internationella företags- och föreningssponsorer för att få
mera stöd till projekten i Rumänien.
Föreningen håller även en liten webshop på hemsidan där man kan inhandla understödsprodukter
såsom t-tröjor och nyckelband. På bl.a. detta sätt täcks de administrativa utgifterna.
Medlemmar
Föreningen kommer fortsätta hålla tät kontakt med sina medlemmar i form av nyhetsbrev samt
medlemstidningen ROKKY, som utkommer två gånger per år.
Evenemang, samarbete och media
Hemlösa hundars vänner kommer att delta i olika evenemang under året, såsom mässar,
djurskyddsevenemang, hundpromenader osv. Föreningen kommer även att delta i ICAWC
konferensen, som sammanför djurskyddsentusiaster från hela världen. Utöver detta kommer
föreningen att arrangera åtminstone två egna evenemang: sommardagarna, dit alla medlemmar,
hundägare och andra intresserade är välkomna, samt föreningens femårsjubileum på hösten.
Föreningen samarbetar med olika finländska skolor för att ta fram bl.a. utbildningsmaterial. Två
studerande från Lybecker-käsi- ja taideteollisuusopisto tar fram en utbildningsvideo för att använda i
utbildningsarbete i de rumänska skolorna. Föreningen är även del i ett slutarbete från Metropolia
yrkeshögskola.

