Pyrimme auttamaan siellä, missä eläinten
hätä on suurinta

Testamentti
auttaa meitä auttamaan

Pelastetaan Koirat ry perustettiin 31.08.2001 Tallinnan koiratarhan, Kodutute Koerte Varjupaikan, asukkien elinolosuhteiden parantamiseksi ja uusien kotien löytämiseksi niille.
Virossa tilanne on muuttunut huomattavasti parempaan
suuntaan ja siellä toimii tehokkaasti paikallinen valtakunnallinen eläinsuojeluyhdistys.
Vuoden 2011 alusta alkaen yhdistys onkin keskittänyt voimavarojaan Virosta Romaniaan, missä löytökoirien tilanne on
EU:n heikoin.

Pienikin apu on näille eläimille suurta

Pelastetaan Koirat ry
Lisää tietoa työstämme osoitteessa
pelastetaankoirat.com

Paremman elämän
puolesta
Pelastetaan Koirat ry:n tarkoitus
on toimia kaikkien apua tarvitsevien eläinten hyväksi ja pyrkiä
vaikuttamaan ihmisten asenteisiin eläimiä kohtaan. Emme yritä ratkaista löytökoiraongelmia
vain auttamalla eläimiä Suomeen. Pyrimme parantamaan
eläinten elinolosuhteita paikan
päällä. Apumme on hyvin konkreettista, kuten ruokaa, perusterveydenhuoltoa ja lääkäriapua.
Ainoa toimiva ratkaisu katukoiraongelmaan ovat sterilisaatiot
ja valistus. Tärkein osa työtämme onkin jatkuva sterilointiprojekti. Teemme tätä työtä, ettei
yhdenkään eläimen tarvitsisi
syntyä kodittomaksi kadulle.

Yhteistyötarha
Magda’s Angels
Place

Pienikin lahjoitus
saa aikaan paljon
hyvää

Romaniassa olemme keskittyneet auttamaan vain
yhtä tarhaa (Magda’s Angels Place), jonka omistaja
on eläinsuojelija ja juristi
Magda Radu.

Pelastetaan Koirat ry toimii
pelkästään lahjoitusten ja
jäsenmaksutulojen varassa. Yhdistyksen ei tarvitse
maksaa testamenttilahjoituksista veroa.

Autamme vain yhtä tarhaa siksi, että koemme
resurssiemme riittävän ja
apumme olevan tarpeeksi
kattavaa yhden tarhan kunnolliseen huolehtimiseen.
Toivomme tarhan toimivan
hyvänä esimerkkinä paikallisille siitä, miten asioita voi
hoitaa inhimillisemmin ja
tehokkaammin kuin mihin Romaniassa on totuttu
eläinten suhteen.

Testamentti on lahja
Testamentilla määräät itse siitä,
kenelle ja miten omaisuutesi
jaetaan. Testamentin voi joko
laatia itse tai siihen saa tarvittaessa lakiapua.
Testamentilla voit kertoa sen,
mikä on ollut sinulle arvokasta
elämäsi aikana.

Toimintamme
perustuu
täysin vapaaehtoistyöhön,
minkä
vuoksi
voimme
käyttää lahjoituksesi kokonaisuudessaan eläinten
hyväksi.
Maailma muuttuu pienin
teoin askel kerrallaan.

Ota yhteyttä
Vastaan mielelläni kysymyksiisi ja kerron lisää toiminnastamme. Keskustelen asiasta kanssasi luottamuksellisesti, eikä yhteydenotto velvoita
mihinkään.
Katarina Vallin
puh. 045 849 4200
s-posti: katarina@pelastetaankoirat.com

