Verksamhetsplan 2020
Swedish Animal Aid kommer under 2020 fortsätta med kastreringskampanjer. Målet för 2020
är att uppnå totalt 1200 kastreringar. Finansieringen till detta uppnår vi via insamlingar,
lotterier, auktioner m.m. Vi kommer ansöka om medel via fonder som finns att tillgå för detta
ändamål. Vi ska ansöka om att bli godkända gåvomottagare av Skatteverket. Vi går även in i
ny upphandling med Länsstyrelsen om djurtransporter i djurskyddsärenden.
Vi kommer fortsätta sprida vårt budskap att hjälp på plats är den enda långsiktiga lösningen
för djuren i Rumänien. Det gör vi genom att arbeta för att sprida information om djurens
situation i landet. Vi behöver bli fler medlemmar så att vi blir fler som stödjer detta. Om vi
blir fler kan vi hjälpa mer.
I skrivandets stund ligger Corona-virusets framfart som ett tungt “täcke” över Europa. Vi har
gjort en resa i februari 2020 med ordföranden från föreningen “Gatuhundars rätt till liv”. De
har beslutat att jobba tillsammans med oss för att hjälpa djuren i Rumänien till en bättre
framtid. De kommer att stötta våra kastreringskampanjer framöver. Vi hade en resa
inplanerad i april men den måste tyvärr skjutas på framtiden. Det är i nuläge svårt att
uppskatta hur många resor vi kommer att kunna göra på grund av det osäkra läget just nu.
Målet är tre till fyra resor men det är bara att avvakta och se vad som händer. Vi kommer att
bjuda in medlemmar i gruppen Swedish Animal Aid att följa med ner till Rumänien för att
själva kunna se hur situationen ser ut för djuren.
Insamling av matdonationer fortsätter. Vi har ett lager men förhoppningsvis kommer vi att
kunna få tillgång till ytterligare yta för att lagra alla donationer vi får in. Vi hoppas kunna
samla in ungefär lika mycket som vi gjorde under 2019, ca 13 ton mat. Om fler personer kan
engageras kan vi samla in ytterligare foder! Maten behövs så väl i Rumänien! Många djur
som svälter och är i behov av näringsrik mat!
Vi kommer fortsätta arbeta för att informera om djurhållning, vikten av kastrering, utbilda
barn och ungdomar i vikten av respekt för djur. Vi har påbörjat samarbete med en
organisation som redan idag engagerar sig för barnen. Vi vill under året utveckla detta
samarbete och ser framåt med stor tillförsikt!
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