
Verksamhetsplan 2022
2022 kommer vi att fokusera på vår vision och vårt mål mer än någonsin.
Vår vision: Tillsammans kan vi ge djuren i Rumänien ett värdigt liv utifrån deras unika och
individuella förutsättningar

Vårt mål: Att göra så många kastreringar som möjligt.

Swedish Animal Aid har som mål att uppnå minst 1500 kastreringar 2022. Finansieringen till
detta uppnås via ansökningar till olika djurrättsorganisationer om stöd/donationer, fonder,
donationer från privatpersoner m.m.

“Gamla” Swedish Animal Aid-bilen byggs om till mobil veterinärklinik, kommer att stå klar i
mars 2022. Detta betyder att vi mer än någonsin är beroende av donationer då vi når fler
människor i byarna och kan hjälpa med kastreringar.

Vi fortsätter sprida budskapet att hjälp på plats är den enda långsiktiga lösningen. Vi försöker
att öka pressen på politiker för att få dem att agera i frågan om gatuhundar. Vi kommer
fortsätta för att informera om djurhållning, vikten av kastrering, utbilda barn och ungdomar
att visa respekt för djur.

Vi planerar ytterligare ett kastreringsprojekt. Det är Borgmästaren i Drăgănești, Prahova
county som har ca 600 gatuhundar. Borgmästaren har redan lovat pengar till 400 kastreringar
samt ett större område där kampanjerna kan hållas. SAA kommer att bidra med pengar till
200 kastreringar (kostnad 50 000 kr). Detta sker parallellt med kastreringar i Neamt County.
Borgmästaren i Pâncești, Neamt county har lagt in som förslag i kommunens budget för 2022
att det ska avsättas pengar till kastreringar. Vi följer upp detta.

Vi fortsätter vårt samarbete med föreningen Gatuhundars rätt till liv. Vi ska också försöka få
till ett samarbete med en Österrikisk förening, som likt oss, jobbar enbart med kastreringar på
plats. Föreningen heter SPEP - Stray Prevention and Education Program. Vi har även stöd
från Svenska Djurskyddsföreningen.

Insamling av foder fortsätter. Under 2021 lyckades vi nå över målet vi hade. För år 2022 ser
vi att antal kilo kan öka med 5 ton foder då det tillkommit fler sponsorer. Vi drar drastiskt ner
på insamling av kläder, skor, leksaker, hygienartiklar m.m. till den fattiga delen av
populationen i Rumänien. Vi satsar mer pengar på kastreringar. .

Målet är tre till fyra resor, första resan är planerad till 31/3–5/4 då det är viktigt med
uppföljning på plats.
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