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NOTĂ 
METODOLOGICĂ

Raportul anual al asociației Save the Dogs 
and other Animals își propune să comunice și 
să evalueze rezultatele realizate și obținute de 
această organizație non-profit, oferind elemente 
suplimentare în materie de transparență și detalii 
corecte și concrete referitoare la contabilitatea 
financiară - toate aceste aspecte fiind astfel 
disponibile pentru consultare de către părțile 
interesate. 

Ca atare, prezentul Raport anual garantează 
divulgarea fără rezerve a tuturor informațiilor 
relevante, fiind inspirat de principii legate 
de rigurozitate, transparență, neutralitate, 
respectarea termenelor limită, comparabilitate, 
claritate, veridicitate de caracterul verificabil 
pe care îl impune un astfel de raport, dar și de 
principii legate de fiabilitate și autonomie în ceea 
ce privește relația cu terții. 

Structura situatiilor financiare cuprinse 
în această ediţie a fost implementată în 
conformitate cu „Orientările privind întocmirea 
situațiilor financiare - Raportul social al entităților 
din sectorul terțiar” elaborate de Ministerul 
Muncii și Afacerilor Sociale de Natură Politică, 
Decretul din 4 iulie 2019.
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UN SALT 
URIAȘ 
ÎNAINTE. 

Mesaj din partea 
președintei 
asociației

 
Într-adevăr e singurul mod în care mă pot raporta 
la anul 2022 și aceasta doar privind datele și 
cifrele înscrise în Raportul Anual al acestui an 
calendaristic. 

Acest uriaș pas înainte este o etapă la care am 
visat de foarte mult timp, dar care s-a concretizat și 
a devenit realitate abia pe parcursul anului trecut, 
respectiv în acea perioadă când pandemia încă 
ne afecta direct viețile și într-unul dintre acele 
momente în care chiar ne așteptam cel mai puțin. 

Cred cu tărie că acest progres poate fi explicat 
cumulând mai mulți factori distincți.  
În primul rând, acest lucru se datorează noilor 
profesioniști care ni s-au alăturat cu încredere, toți 
de o importanţă capitală și care ne-au impulsionat 
cu adevărat în acțiunile noastre de strângere de 
fonduri și de prezență în mass-media, adeseori 
chiar în ciuda bugetului extrem limitat.

În al doilea rând, extinderea semnificativă a 
proiectelor noastre în Italia, și implicit efectele 
secundare generate de prezența din ce în ce mai 
intensă și mai vizibilă în mass-media, dar și faptul 
că am reușit să consolidăm în mod progresiv 
gradul de conștientizare al mărcii Save the Dogs 
– toate acestea au reprezentat un set de factori 
decisivi în acest proces de a deveni tot mai 
cunoscuți și de a aborda un public tot mai larg și 
mai interesat. Pe lângă extinderea programului 
‘Prea Multi Pui’ și acțiunea de sterilizare derulată 
în Calabria, am reușit să lansăm și inițiativa 
‘Eliberați-i din lanțuri!’, în urma publicării Primului 
Raport întocmit de Green Impact cu privire la 
acest fenomen dramatic care, din păcate, este în 
continuare vizibil prezent în țara noastră. Ne-am 
confruntat efectiv cu o campanie civilă pe care nu 
am putut să nu o susținem, crezând cu fermitate 
că este esențial să ne debarasăm de această 
moștenire din trecut, care a fost interzisă doar în 
anumite regiuni italiene. 

Un alt proiect de care suntem deosebit de 
mândri este inițiativa noastră ‘Prieteni pe stradă, 
companioni pe viață’, care se concentrează pe 
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aspecte legate direct de situația câinilor care 
trăiesc alături de persoanele fără adăpost de pe 
străzile din Milano. Ne-am gândit serios în acest 
context la posibilitatea de a reproduce inițiativa 
lansată de Street Vet din Marea Britanie, în 
special ca urmare a faptului că toți am fost atât 
de impresionați de empatia și respectul cu care 
voluntarii acestei organizații caritabile au reușit să 
gestioneze relația cu persoanele fără adăpost, dar 
și de impactul pozitiv pe care o astfel de abordare 
și implicare l-a avut asupra nivelului de bunăstare 
a animalelor care însoțeau aceste persoane. 
În momentul în care o fundație umanitară din 
Milano ne-a contactat pentru a ne propune un 
parteneriat, nu am ezitat nicio secundă și am 
lansat imediat un proiect pilot pe o perioadă de 
șase luni, care a confirmat într-adevăr și definitiv 
importanța unei astfel de scheme de gestionare 
a problemei. Reapariția sărăciei și escaladarea 
suferinței psihice reprezintă un real motiv de 
îngrijorare în tot mai multe orașe europene, 
context în care numeroase persoane vulnerabile 
își pot găsi un refugiu doar în relațiile cu animalele 
lor de companie. Sperăm din suflet că această 
experiență de succes care a fost pusă în practică 
în Milano și care este în plin stadiu de dezvoltare 
și consolidare chiar la momentul redactării acestui 
Raport, va fi adaptată și implementată în viitorul 
apropiat și în alte orașe din Italia. 

Extinderea proiectelor noastre în Italia și 
amplificarea simultană a activităților de strângere 
de fonduri și de comunicare desfășurate de 
echipa noastră vor reprezenta în mod cert 
prioritățile noastre primordiale pentru anii următori. 
În același timp, lucrăm în mod constructiv la 
internaționalizarea progresivă a Save the Dogs, 
în special prin sosirea noului Manager Național în 
România în anul 2022, dar și ca urmare a apariției 
unor scenarii neașteptate precum conflictul din 
Ucraina, care ne-a propulsat la modul propriu 
dincolo de graniţele celor două ţări în care 
obișnuiam să ne concentrăm eforturile până să ne 
confruntăm cu această situație inopinată. 

Sara Cea, coordonatorul Unității Stradale pentru 
Proiectul de asistare a câinilor aparținând persoanelor 
fără adăpost din Milano.
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Fonduri strânse 
în anul 2021

Modul de distribuire a acestor fonduri

o comparatie

Fonduri alocate programelor specifice 
principalului domeniu de interes

+ 33%

67.960 € 109.896 € TO
TA

L 1.114.348 €

1.487.084 €

72%

19%

9%

89%

11%

1%

Programul  
Footprints of Joy – România

Programul “Prieteni  
pe stradă, companioni pe viață”

Programul  
“Prea mulți pui” – Sudul Italiei

2020 /2021

Activități promoționale 324.915 €

Costuri structurale 152.985 €

Activități uzuale 1.198.377 €

Asociații partenere Familii și  
persoane fizice 

Fundații

FUNDAȚII

Companii

COMPANII

28
.1

46
,8

6

30
8.

09
0,

78

83
.9

31
,5

9

69
4.

17
9,

24

- 0,7%

+ 141%

+ 45%

+ 31%

305.893 € 1.003.335 €

ASOCIAȚII 
PARTENERE

FAMILII ȘI PERSOANE 
FIZICE

2021

2020

12
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Ne străduim zilnic și din toate puterile să facem 
din această lume un loc în care fiecare câine 
poate duce o viață demnă, fie că trăiește într-o 
familie iubitoare, fie că trăiește sălbatic și liber. 
Pentru ca acest lucru să fie posibil, este esențial 
să promovăm în mod conștient deținerea 
responsabilă a animalelor de companie 
și să stimulăm reducerea numărului de 
animale crescute de cei care perpetuează 
existența animalelor fără stăpân, fără a ignora 
realitatea catastrofală a câinilor din centrele de 
gestionare a animalelor fără stăpân. Save the 
Dogs acționează în conformitate cu principiile sale 
bazate pe empatie, compasiune, transparență 
și legalitate, angajându-se să îmbunătățească 
în mod constant eficacitatea activităților pe 
care le desfășoară, încurajând în egală măsură 
comunicarea cu partenerii de încredere și sporind 
implicit și gradul de responsabilizare socială atât 
în   interiorul, cât și în afara organizației.

SAVE THE DOGS 
 AND OTHER ANIMALS ESTE O 

ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 
CARE DESFĂȘOARĂ DIVERSE 
ACTIVITĂȚI ATÂT ÎN ROMÂNIA 

CÂT ȘI ÎN ITALIA ȘI CARE ÎȘI 
PROPUNE SĂ COMBATĂ ÎNTR-O 

NOTABILĂ MĂSURĂ ACEST 
FENOMEN AL PISICILOR ȘI 

CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN.

 Valorile în care credem  
și care ne definesc

Animalele

 → non-violența și respectul pentru toate ființele vii 

 → promovarea aspectelor legate de calitatea vieții animalelor și 
bunăstarea acestora

 → empatia și compasiuna 

 → convieţuirea armonioasă între oameni şi animale

 → protejarea celor mai slabi și realizarea unor canale comune și 

reciproc-avantajoase între oameni și animalele vulnerabile.

Sponsorii noștri

 → transparența cu privire la toate aspectele financiare și operaționale 
implicate

 → comunicarea sinceră, corectă, lipsită de ambiguitate și nelacrimogenă

 → utilizarea cu conștiinciozitate a fondurilor, în deplină conformitate cu 
intențiile sponsorilor 

 → comunicarea non-violentă, bazată pe principiile de bază din Manifestul 
comunicării non-ostile

Colaboratorii noștri

 → un mediu de lucru pașnic

 → asigurarea bunăstării la locul de muncă

 → asigurarea conformității cu legislația muncii aplicabilă în țările în care ne 
desfășurăm activitatea

Misiunea noastră

14
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Certificarea 
Behonest®

 Transparență 
și indicatori contabili

După efectuarea unor verificări substanțiale 
și de autenticitate, BEHONEST®, organizația 
non-profit dedicată certificării, îmbunătățirii și 
promovării calității datelor privind entitățile 
din sectorul terț, a oferit o astfel de certificare 
și asociației Save the Dogs.

Ca parte a procesului de verificare asociat cu 
Save the Dogs’, BEHONEST® s-a concentrat 
pe șapte domenii principale de interes: 
conformitatea cu legislația în vigoare, 
transparența, modul de gestionare și de 
administrare, dar și resursele umane, 

managementul operațional și social, 
aspecte legate de contabilitate, de 
management administrativ și economic, 
de sustenabilitate, strângere de fonduri 
și analiză tehnică. BEHONEST® a putut 
confirma faptul că Save the Dogs consideră 
că transparența și responsabilitatea sunt valori 
fundamentale și indispensabile pentru orice 
asociație. În plus, situațiile financiare variate, 
raportul anual, statutul și componența consiliului 
de conducere pot fi vizualizate gratuit și pe pagina 
de internet.

“Save the Dogs s-a preocupat dintotdeauna de calitatea indubitabilă a 
fiecărei acțiuni pe care a întreprins-o. Din acest motiv ne-am și dorit să 
fim analizați și evaluați, în special deoarece credem cu tărie că singura 
modalitate de a crește, de a ne îmbunătăți activitatea și de a fi un element 
distinctiv în mod constant este să ne comparăm cu standarde de calitate 
superioare și să ne conștientizăm temeinic atât punctele forte cât și cele 
slabe. Certificarea BEHONEST® este un pas în plus către consolidarea 
eficienței activității pe care o desfășurăm și ne permite să demonstrăm și mai 
multă transparență în raport cu sponsorii noștri”.

Sara Turetta, Președinta și Fondatoarea Save the Dogs

O certificare BEHONEST reprezintă o 
garanție în plus a faptului că organizația 
non-profit vizată respectă întocmai 
standardele de înaltă calitate în 
materie de guvernanță și gestionare, 
conformitate, calitate financiară, reputație 
și implicare socială.

2021
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Structura  
noastră

Consiliul director

88% 
femei

9 
contract pe 
perioadă 
nedeterminată 

8 
cu normă 
întreagă

1 
contract pe 
perioadă 
determinată 

1 
cu jumătate 
de normă

3 
TVA

44 
ani

4.492 
SUSȚINĂTORI

Vârsta medie  
a colaboratorilor

Procentul 
de femei

Tipuri de contracte

Persoane implicate

8 
MEMBRII

SARA TURETTA 
Președinte  
și Fondator

ALESSANDRO 
BRACHETTI 
Consilier

ANGELO DONATI 
Consilier
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Alessandra Farina
MANAGER DE PROIECT
PENTRU ADOPȚII 
INTERNAȚIONALE

Giuliana Adamo
MANAGER DE PROGRAM
“PREA MULȚI PUI”

Sara Turetta
DIRECTOR 
GENERAL

ADMINISTRATI

Maurizio Stumpo
RESPONSABIL DEPOZIT 
ȘI TRANSPORT

Laura Salvatore
MANAGER COLECTARE 
FONDURI

Selena Delfino
MANAGER ZONAL SAD

Raluca Lungu
MANAGER DE 
COMUNICARE 
PE REȚELE SOCIALE

Francesca Cislaghi
ANALIST DE DATE  
ȘI MANAGER 
DEPARTAMENT IT

Monica Spoladore
INTRODUCERE DE 
DATE ȘI FIDELIZARE 
SPONSORI

Valentina Bolzoni
SECRETARĂ

Renata Buraschi
MANAGER
ADMINISTRATIV

 Save the Dogs Italia 
Managementul organizațional
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Președinte

Manager 
General

MEDIC VETERINAR  
PENTRU ECVINE

MANAGER ÎN  
MATERIE  
DE BUNĂSTARE  
A ANIMALELOR  
ȘI COORDONATOR  
DE ADOPȚII

MANAGER ÎN 
MATERIE DE 
ADOPȚII PENTRU 
SUEDIA

MANAGER ÎN MATERIE 
DE ADOPȚII PENTRU 
GERMANIA ȘI 
ACTIVITĂȚI ON-SITE

MANAGER ÎN 
MATERIE DE 
VOLUNTARI ȘI 
ASPECTE LOGISTICE

DIRECTOR 
DEPARTAMENTUL 
FINANCIAR

MEDIC  
ŞEF DE SECŢIE

PERSONAL 
ADMINISTRATIV

PERSONAL CURĂȚENIE

ÎNGRIJITORI

TEHNICIAN MENTENANȚĂ

PERSONAL RECEPȚIE

RESURSE UMANE

ÎNGRIJITORI  
DE ANIMALE

ȘOFERI

CONSULTANT 
SANITAR-VETERINAR 
(ADMIN)

VETERINAR 
(VETERINAR 
ADĂPOST)

ASISTENȚI MEDICALI

ÎNGRIJITOR-ȘEF

ÎNGRIJITOR DE 
ANIMALE

VETERINAR
(CLINICĂ)

 Save the Dogs Romania 
Managementul organizațional

Consiliul de 
administrație
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Deși din multe puncte de vedere, 2021 nu a 
fost nicidecum anul recuperării complete la care 
speram, în special în contextul în care pandemia 
de Covid-19 încă ne afectează viața de zi cu zi, 
echipa Save the Dogs este în continuare activă 
și lucrează acum din nou la viteză maximă în 
România, deși se confruntă cu dificultățile uriașe 
legate de identificarea de colaborări eficiente cu 
personalul de specialitate și cu medicii veterinari, 
în general. Anul 2021 a fost marcat și de salvarea 
cu succes a 10 cai care fuseseră abandonați în 
condiții improprii, chiar jalnice, într-una din zonele 
rurale din apropierea Costanței. Preluarea lor în 
centrul nostru a implicat și construirea unui nou 
grajd, pe care l-am putut ridica și utila în mod 
corespunzător doar cu ajutorul contribuțiilor 
onorate de susținătorii și partenerii noștri.

 Detalii – cheltuieli efectuate  
în vederea realizării proiectelor

46%

8%

14%

17%

15%

Clinica veterinară
440.305 €

Cheltuieli 
administrative
75.771 €

Cabaline
134.959 €

Adăpostul pentru 
câini și pisici
163.100 €

Adopții internaționale
147.329 €
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Am reușit să acordăm îngrijiri de urgență 
unui număr de 243 de animale chiar în cadrul 
clinicii noastre, ceea ce reprezintă o creștere 
vizibilă a cazurilor în comparație cu anul 2020 
– lucru care a fost posibil ca urmare a activității 
noastre extinse și consecvente în teritoriu. Tot din 
aceste date rezultă de fapt că am putut răspunde 
la aproape toate cazurile care ne-au fost semnalate 
cu încredere pe parcursul anului. Acest lucru a 
făcut adesea diferența dintre viață și moarte 
pentru un număr mare de animale aflate în 
situații limită. Astfel, 58% din cazurile de urgență 
au implicat animale fără stâpân, în timp ce 42% 
din cazurile preluate au reprezentat animale 
cu stăpân.

 Programul  
Footprints of Joy

2021 marchează o schimbare față de 
anul 2020, odată cu reluarea sterilizărilor la un 
nivel aproape similar celui dinaintea izbucnirii 
pandemiei. Am efectuat în total 1 158 de 
castrări și sterilizări – toate gratuite (563 
câini și 595 pisici), iar 47% din intervenții au 
fost asigurate în cazul animalelor cu stăpân, 
29% în cazul animalelor fără stăpân și 24% 
– în cazul animalelor înregistrate deja în 
adăpostul nostru și care sunt incluse pe 

listele aferente programului de Adopții 
Internaționale.

Zilele spayathon-ului organizat de noi, pe care 
le-am dedicat în totalitate acțiunilor de sterilizare 
desfășurate cu ajutorul medicilor veterinari veniți 
din alte orașe din România, au fost fundamentale 
și decisive pentru obținerea acestor rezultate. 
Astfel de proiecte și inițiative vor fi extinse în 
continuare și în anul 2022.

Un nou echipament  
cu ultrasunete  
pentru dotarea clinicii
O donație consistentă venită din partea a 
doi susținători extrem de generoși ne-a oferit 
posibilitatea nesperată să înlocuim vechiul aparat 
cu ultrasunete din clinica noastră cu unul nou, 
modern, portabil și care poate fi folosit și pentru 
măgari și cai. Acest echipament esențial și util ne 
permite acum să intervenim și să diagnosticăm 
corect și precis numeroase cazuri, contribuind 
astfel la salvarea și mai multor vieți.

Câini din  
Save the Dogs

Pisici din 
Save the Dogs

Căini fără 
stăpân

Pisici fără 
stăpân

Câini cu 
stăpân

Pisici cu 
stăpân

379 556123 119147 56246 302116 220201 73119 9853 146131 58

CÂINI PISICI

** Se referă la pisicile și câinii care au fost preluați permanent de Save the Dogs în cadrul programelor de tratare și plasare 
spre adopție (cifrele indicate includ, totodată, și animalele care nu au supraviețuit ulterior, în special ca urmare a gravității 
bolilor sau rănilor suferite).

1.158
STERILIZĂRI

243
URGENTE*

272
ADOPȚII

313
ANIMALE NOU  
INTRATE ÎN UNITATE **

30
VIZITE LUNARE 
LA PROPRIETATE 
PRIVATĂ ANIMALE

2021 20192020

Foto: Instruirea personalului medical de către 
tehnicianul care a instalat aparatul cu ultrasunete.

563
CÂINI

595
PISICI

DINTRE CARE
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Durata şederii în unitatea 
noastră
Acesta reprezintă un aspect fundamental, 
contribuind la protejarea bunăstării animalelor, 
preluate în adăpost sau în clinică, care astfel 
petrec aici doar acel timp minim necesar înainte 
de a se alătura familiilor adoptive. În consecință, 
„densitatea” adăpostului de animale este una 
redusă atunci când ne referim la numărul de 
animale intrate în adăpost – fiind adăpostiți 
maxim trei câini odată.
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 Accent pus pe adopții

Un total de 272 de animale și-au început 
noua viață alături de familii responsabile, 
lucru care nu ar fi fost posibil fără implicarea și 
munca neprețuită a echipei de adopții. Cifrele 
indicate se traduc de fapt prin 24 de animale 
fericite în plus față de anul precedent. În 
timp ce Suedia rămâne lider între țări în ceea ce 
privește numărul de câini pe care am reușit să îi 
plasăm, Italia rămâne totuși principala destinație 
în cazul adopțiilor de pisici (cu un total de 68). Din 
nefericire, însă, pandemia izbucnită a pus capăt 
colaborării noastre cu adăpostul de pisici din 
Viena.
Merite speciale le revin reprezentanților asociației 
suedeze Hundhjalpen, care identifică necontenit 
familii responsabile și iubitoare pentru câinii noștri, 
încă din anul 2004.

Cifrele evidențiate mai sus reprezintă o 
simplă mărturie a faptului că nu am stat 
nicio clipă și tot timpul am avut ceva 
important de făcut. Pe perioada pandemiei, 
exact ca și în trecut, nu numai că am continuat 
eforturile noastre, dar am și crescut ca și 
asociație și nu ne vom opri atâta timp cât vor 
exista animale care așteaptă să își trăiască 
acea viață demnă pe care o merită.

Vom continua să ne străduim să facem 
imposibilul posibil în fiecare zi, având 
certitudinea ajutorului indubitabil al 
partenerilor și susținătorilor noștri și 
al prietenilor asociației Save the Dogs 
- care practic fac ca visele noastre să 
devină realitate.

COSTEL
Costel are 13 ani și a trăit o viață întreagă 
hoinărind pe străzile unui cartier. În ultimii 
ani, el a fost îngrijit și hrănit de proprietarii unei 
cafenele, însă atunci când noii proprietari au 
preluat localul și afacerea, la centrul nostru au 
răsunat pe ton imperativ următoarele cuvinte: 
«Haideți să îl luați - nu are ce căuta aici”. 

Când a fost adus Costel la clinica noastră din 
Cernavodă, România, am știut imediat că va fi 
foarte greu să-i găsim o familie adoptivă pentru că 
suferea de dirofilarioză cardiovasculară și starea 
sa generală de sănătate era una precară - în 
mare parte și ca urmare a vârstei sale destul de 
înaintate.

Cu toate acestea, am refuzat să ne dăm bătuți 
și, în cele din urmă, viața pe care Costel 
ar fi meritat-o dintotdeauna a devenit o 
frumoasă realitate. În mai 2021, Costel a plecat 
din adăpostul nostru pentru a se alătura noii sale 
familii din Germania, unde va avea șansa să-și 
trăiască anii bătrâneții în liniște și seninătate.

204

68

2 65
** Adopții concretizate de către membrii Forțelor Armate 

Canadiene, staționați la baza NATO de la Kogălniceanu.

CÂINI

PISICI
139
SUEDIA

54 1
GERMANIA

4 2
ROMÂNIA

3
ELVEȚIA

2
SUA/CANADA*
(adopții private)

ITALIA
(câini: adopții private)
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 Cabaline

40 de cai au fost efectiv 
lăsați în voia sorții pe 
un câmp din apropierea 
orașului Costanța
Era exact sfârșitul lunii ianuarie când Save the 
Dogs, aflând vestea cumplită din presa română, 
a decis să lanseze o petiție prin care să ceară 
autorităților să deschidă de urgență o anchetă 
pentru a face lumină în această situație și pentru 
a transporta imediat caii într-un loc sigur.

După trei săptămâni de negocieri temeinice 
cu autoritățile române, însă în special datorită 
presiunii pe care am putut-o exercita având la 
îndemână toate cele peste 4000 de semnături 
strânse până în momentul respectiv, am reușit 
să obținem un rezultat efectiv extraordinar! 
Douăzeci și trei de cai (singurii care au putut 
fi găsiți de autorități) au fost salvați și duși de 
către polițiști într-un grajd de carantinare, în 
așteptarea instrucțiunilor Procurorului General 
din cadrul Parchetului. Ne-am asigurat așadar 
că acești cai nu au fost lăsați nici o clipă 
singuri sau nesupravegheați și am avut grijă 
de ei cum am știut mai bine, achiziționând hrana 
necesară pentru aceștia și acordându-le îngrijirile 
medicale pe care nimeni altcineva nu le-a putut 
oferi în tot județul Constanța. Am fost devastați 
când au murit câțiva dintre acești căluți, însă am 
fost extrem de mândri și mulțumiți că am putut 
prelua permanent 10 dintre cei mai bătrâni și 
mai bolnavi cai, pe care i-am primit cu drag în 
propriul sanctuar Footprints of Joy. 

Proprietarul acestora, chiar un procuror de stat, a 
fost cercetat în acest sens și a încercat (în zadar, 
însă) să recupereze animalele imediat după 
salvarea acestora. Ulterior, din articolele apărute 
pe parcurs în mass-media locală, a rezultat că 
acest individ era un fel de colecționar în serie 
de animale și că, inițial, funcția publică pe 
care acesta o deținea, a descurajat autoritățile 
să recurgă la orice măsură în defavoarea sa. 
Decizia noastră de a face lobby constructiv 
în acest sens prin intermediul unei petiții 

lansate fără întârziere a fost, prin urmare, 
una deosebit de inspirată și eficientă.

În acest caz, Save the Dogs a fost singura 
organizație non-profit care a colaborat cu 
autoritățile, care ulterior au și recunoscut și 
lăudat volumul de muncă necesar într-o 
astfel de acțiune, și care au aplaudat 
inițiativele și activitatea centrului nostru 
Footprints of Joy, numindu-l un exemplu și un 
model pentru toată România. Totodată, însuși 
edilul județului Costanța a venit să viziteze 
adăpostul nostru chiar în ciuda pandemiei și 
restricțiilor impuse contextual. 
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VICTORIA
Pe această iapă minunată am numit-o 
Victoria, în special ca urmare a faptului 
că, în fiecare zi, ne amintește de victoria 
pe care am obținut-o la modul cât se 
poate de propriu. 

După ce a fost preluată, în zilele imediat 
următoare, Victoria a încercat să evite contactul 
cu oamenii în toate modurile posibile, dar când 
personalul din sanctuarul nostru de ocrotire a 
ecvinelor a început să o țesale și să o mângâie 
în mod regulat, comportamentul ei s-a schimbat 
treptat din bine în mai bine. 

În prezent, Victoria le permite oamenilor să 
o atingă, să interacționeze cu ea și chiar să 
fie tratată și îngrijită de către membrii echipei 
noastre. Foamea și frigul sunt acum doar o 
amintire urâtă pentru aceasta.

Când au ajuns pentru prima dată la 
Footprints of Joy, caii de la Techirghiol 
erau vizibil subponderali, chiar emaciați, 
iar corpurile lor erau sever slăbite de 
lipsa de mâncare și apă, dar și de 
frigul pe care aceștia au fost nevoiți să 
îl îndure. Toți caii găsiți au necesitat 
îngrijire specială și multe suplimente 
nutritive care să îi ajute să își revină și să 
prindă putere cât mai repede. Suntem 
atât de fericiți că acum, după luni întregi 
de tratamente, aceștia au început în 
sfârșit să mânânce suficient și cu poftă, 
așa cum e normal pentru orice cal 
sănătos, cântărind acum valori corecte, 
respectiv normale.

Roxana Bratu 
medic veterinar specializat pe ecvine  

și colaborator al Save the Dogs

Noul grajd
Odată cu afluxul generat de preluarea celor 10 cai 
salvați din Techirghiol, județul Constanța, ne-am 
confruntat cu nevoia reală de a construi un nou 
grajd, mai mare și suficient de încăpător, respectiv 
de a extinde capacitatea celor deja existente 
pentru a putea găzdui noii sosiți în condiții optime.  
Edificarea noii construcții a fost posibilă doar 
datorită sprijinului inimaginabil acordat de 
partenerii noștri (fundația Susy Utzinger și 
organizația Hunhdjalpen) și de sponsorii noștri, 
care nu numai că au răspuns cu promptitudine și 

generozitate apelului lansat de noi, ci chiar au și 
oferit inițial ajutoare extrem de utile constând din 
hrană și produse de îngrijire pentru cai - aproape 
toți caii preluați fiind subnutriți și având nevoie 
disperată de vitamine și suplimente nutritive.

În total, până la sfârșitul anului, sanctuarul nostru 
de ocrotire a ecvinelor adăpostea 22 de cai și 
63 de măgari, toți provenind din medii în care au 
fost abuzați sau chiar abandonați. 
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2021 a fost un an de plină expansiune în ceea 
ce privește activitățile din Italia ale asociației 
Save the Dogs. Acestea au implicat dezvoltarea 
în continuare a programului “Prea mulți puI” în 
zona Calabria, introducerea unei inițiative noi 
și absolut inovatoare care să vină în ajutorul 
câinilor care însoțesc persoanele fără adăpost 
din Milano, dar și prima campanie de lobby în 
favoarea câinilor ținuți în lanț, desfășurată în 
colaborare cu Green Impact, cu Animal Law 
Italia și cu fundația Cave Canem.

ÎN ITALIA
CE AM REALIZAT ÎN 2021 

 “Prea mulți pui”  
 Italia

Într-adevăr este posibilă combaterea eficientă 
a cazurilor de suprapopulare a câinilor prin 
acțiuni și campanii de sterilizare, prin sporirea 
gradului de conștientizare a proprietarilor de 
animale cu privire la diverse aspecte legate de 
o conviețuire responsabilă și prin abordarea 
instituțiilor de profil în legătură cu îndatoririle și 
responsabilitățile care le revin.

Acestea sunt principalele elemente care ne-au 
caracterizat întotdeauna munca în România și, 
din 2019 și în Italia. Prin intermediul programului 
“Prea mulți pui” am reușit să sterilizăm 504 de 
câini cu stăpân în 2021 (974 în total de când a 
debutat acest program în 2019).

Dacă calculăm o medie de 10 pui născuți într-un 
cuib, este relativ ușor de apreciat atât valoarea 
pe termen scurt, cât și pe termen lung a fiecărei 

sterilizări în parte, mai ales în contexte precum 
acesta dezbătut în sudul Italiei, unde fenomenul 
cauzat de animalele străzii a atins cote critice, iar 
numărul de câini capturați și adăpostiți în centrele 
de gestionare este greu de imaginat (mai mult de 
90 000 în total).

Prin intervenția promptă a reprezentanților Save 
the Dogs, doar în anul 2021 putem afirma că cel 
puțin 5 000 de pui nedoriți au fost astfel salvați 
de la o viață mizeră pe străzi, respectiv în condiții 
improprii. Între timp, ne propunem și ne angajăm 
să îmbunătățim în mod progresiv viața de zi cu 
zi și bunăstarea cățelușilor care au venit deja pe 
această lume, având grijă de ei în unitățile în care 
îi găzduim în timp ce așteaptă să fie adoptați de 
familii responsabile.
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 Anul 2021 exprimat în cifre

32

135

136

504

Adopții

Câini înregistrați

Microcipuri

Sterilizări castrăr

 Campania

Ne-am continuat activitatea de-a lungul coastei 
Amalfi (între provinciile Caserta și Napoli) 
împreună cu partenerii noștri locali – asociația 
Oreste Zevola Animal Welfare (Associazione 
Animalista Oreste Zevola), alături de care am 
reușit să sterilizăm 206 animale în 2021.

Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 48 de 
ani, Președinta asociației Save the Dogs – Sara 
Turetta – a lansat un apel către susținătorii și 
sponsorii apropiați pentru a achiziționa un nou 
microbuz care să fie utilizat de Asociația pentru 
Protecția Animalelor Oreste Zevola.

Scopul principal al acestei achiziții este de a oferi 
ajutorul necesar celor care lucrează cu câini 
și care sunt implicați direct în respectivele 
acțiuni de salvare, transportând zilnic animalele 
preluate și salvându-le de la o viață nesigură pe 
străzi, uneori însoțindu-i până în sala de operații 
sau chiar oferindu-le o nouă locuință. Asociației 
Oreste Zevola Animal Welfare îi lipsea 

efectiv un mijloc de transport corespunzător 
și avea nevoie de un microbuz suficient de 
încăpător pentru a putea transporta cuştile-
capcană individuale utilizate la capturarea câinilor 
vagabonzi, respectiv pentru transportul în condiții 
optime al cuștilor și transportoarelor astfel încât 
animalele să ajungă în siguranță la destinație. 

Fondurile necesare au fost strânse datorită 
generozității susținătorilor și sponsorilor noștri, iar 
în final am reușit să achiziționăm noul și necesarul 
mijloc de transport – care a fost livrat partenerului 
nostru din Campania în luna iulie (cu titlu de 
împrumut gratuit).

Un nou mijloc de transport 
destinat salvării animalelor
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Paturi noi și așternuturi 
pentru refugiul  
ARPAD din Licola Mare
Refugiile ARPAD din Licola Mare – Napoli 
găzduiesc aproximativ 280 de câini, mulți dintre 
ei de vârstă relativ înaintată. Clădirile sunt 
construite în întregime din beton, ceea ce poate 
agrava problemele de sănătate ale animalelor (în 
special cele ortopedice și afecțiunile articulare) 
cu precădere în timpul lunilor de iarnă, respectiv 
la contactul labelor animalelor cu pardoseala 
cea rece. 

Datorită paturilor Kuranda pe care le-am putut 
achiziționa în urma unei donații generoase primite 
din partea unuia dintre sponsorii noștri, animalele 

adăpostite aici și în special cele mai în vârstă, au 
acum fiecare câte un pat mai confortabil și mai 
rezistent pe care să se odihnească și care este 
mult mai compatibil cu nevoile lor. 

Noile paturi sunt ortopedice, complet lavabile 
și relativ indestructibile. Acestea nu numai 
că îmbunătățesc nivelul de confort al câinilor 
preluați în astfel de refugii, ci reprezintă o reală 
sursă de economii semnificative pentru astfel 
de adăposturi, care nu vor mai fi nevoite să 
achiziționeze în mod regulat paturi de calitate net 
inferioară și care se pot deteriora mult mai ușor.
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În luna aprilie a anului 2021 am extins proiectul 
“Prea mulți pui” și ne-am orientat spre o a 
doua regiune, și anume Calabria, pe care o 
considerăm o zonă provocatoare, având un 
istoric dezastruos din prisma cânilor din 
adăposturi, al căror număr depășește 
actualmente 15 000. Am ales să sprijinim două 
asociații locale, Amici Animali FEF din Cosenza și 
Caterina Semerano’s Oasi Argo din Crotone.

Munca grea depusă de partenerii noștri din 
Calabria dar și sprijinul oferit de sponsorii noștri, 
ne-au motivat să sterilizăm un număr de 298 
de animale în anul 2021, depășind practic cu 
mult obiectivul nostru inițial de 200 de sterilizări.

În luna iunie, președinta asociației noastre – Sara 
Turetta – alături de managerul de proiect – 
Giuliana Adamo – a parcurs mai bine de 1000 km 
pentru a se întâlni cu reprezentanții a douăzeci de 

municipalități, cărora au avut astfel posibilitatea 
de a le prezenta orientările, principiile și liniile 
directoare ale asociației noastre – toate elaborate 
și trasate cu mare atenție pentru a beneficia de 
un management eficient și sănătos în ceea ce 
privește populația canină.

Răspunsul autorităților locale vizate a fost unul 
chiar mai receptiv și mai pozitiv decât ne-am fi 
așteptat, în contextul în care un total de 18 primari 
și consilieri locali au participat activ și au ascultat 
cu mare atenție și interes „Decalogul nostru de 
bune practici într-o municipalitate” – care vizează 
în mod evident aspecte legate de animalele fără 
stăpân și bunăstarea acestora.

 Calabria

“În primul an în care am derulat acest 
proiect am putut efectiv asista la 
o creștere a încrederii și implicării 
voluntarilor locali – care, nu de puține 
ori, se simt la rândul lor abandonați 
sau ignorați. Odată cu programul “Prea 
mulți pui” ne dorim sincer să aducem 
un plus de valoare și să consolidăm 
aceste asociații în special prin 
sensibilizarea instituțiilor publice. Doar 
conlucrând în mod constructiv ne vom 
putea bucura ulterior de o schimbare 
reală și vom putea pune capăt acestui 
fenomen al animalelor fără stăpân.”

Giuliana Adamo 
Manager al Programului “Prea mulți pui” Italia

Foto: Nuvola Naccarato,  
Președinte al Amici Animali FEF
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Manifest pentru  
rezolvarea problemelor  
ce vizează câinii 
vagabonzi din Calabria
Cu ocazia alegerilor din Calabria (3/4 octombrie 
2021), Save the Dogs a lansat un “Manifest 
pentru Rezolvarea Problemei Câinilor Vagabonzi 
din Calabria”, solicitând celor patru candidați 
la președinția Regiunii (Amalia Bruni, Roberto 
Occhiuto, Luigi De Magistris și Mario Oliverio) să 
semneze un ACT DE ANGAJAMENT PRIVIND 
COMBATEREA FENOMENULUI CÂINILOR 
VAGABONZI.

Documentul a sintetizat în cele 10 puncte cheie 
din cuprins toate acele acțiuni considerate drept 
indispensabile pentru soluționarea fenomenului 
cauzat de suprapopularea exemplarelor canine. 
Acest fenomen este momentan considerat ca 
a fi total scăpat de sub control, noi fiind nevoiți 

să asistăm la efectele sale în fiecare zi în care 
desfășurăm activități alături de partenerii noștri din 
acest domeniu. 

Actul de Angajament privind Combaterea 
Fenomenului Câinilor Vagabonzi s-a transformat 
într-un Manifest pentru schimbare, semnat de 
asociațiile locale active și de doi dintre cei patru 
candidați amintiți (Bruni și De Magistris). În ciuda 
faptului că Președintele ales al Regiunii nu ne-a 
oferit încă niciun feedback în acest sens, Save 
the Dogs va continua să dialogheze cu instituțiile 
publice pentru a putea identifica acel numitor 
comun necesar în eforturile de a ajuta animalele 
fără stăpân din Calabria.

 Campania  
“Eliberați-i din lanțuri!”

În martie 2021, Save the Dogs, Green Impact, 
Animal Law Italia și fundația Cave Canem au 
lansat campania #LiberidalleCatene (‘EliberațI-I 
din lanțuri!’), solicitând astfel diferse modificări la 
nivel legislativ și cu impact asupra reglementărilor 
specifice regiunilor italiene privind ținerea 
animalelor în lanț.

Conform constatărilor din Raportul elaborat de 
Green Impact și intitulat „Pași spre interzicerea 
limitării mișcării câinilor ținuți în lanț”, formularea 
și abordarea identificată în reglementările actuale 

este una depășită, vagă și ineficientă în cazul 
multor regiuni din Italia, subminând practic 
caracterul executoriu al acestor norme și făcând 
imposibile acțiunile de protejare a bunăstării 
câinilor. Campania amintită este un astfel de 
exemplu, unde o interdicție a fost introdusă prin 
legea regională datată 11 aprilie 2019, fără a 
specifica însă nicio sancțiune asociată cu astfel 
de fapte, ceea ce a transformat interdicția într-un 
simplu text complet ineficient.

Campania, una din primele 
noastre povești de succes
În luna iunie 2021, am inițiat o primă acțiune în 
acest sens prin lansarea unei petiții adresate 
direct Guvernatorului regiunii Campania - 
Vincenzo De Luca - solicitând în primul rând 
introducerea de pedepse severe pe ntru cei care 
încalcă regulile și interdicțiile impuse. În doar 
câteva săptămâni, peste 10 000 de persoane 
au semnat petiția inițiată, iar rezultatul a fost unul 
pozitiv - introducerea amenzilor de până la 2 000 
de euro pentru oricine încalcă reglementările 
stabilite.

Lazio urmează  
exemplul dat
Campania nu a stagnat, ba din contră s-a 
extins din ce în ce mai mult, determinând alte 
și alte asociații pentru bunăstarea animalelor 
să acționeze întocmai pentru a putea atinge 
obiective similare. Lazio este în acest caz un bun 
exemplu: o interdicție explicită a fost introdusă 
ulterior în luna august 2021, aceasta devenind 
cea mai recentă regiune care se aliniază la 
exemplele de bune practici, fiind în conformitate 
cu obiectivele deja atinse în cazul regiunilor 
Umbria, Campania și Marche.
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 Programul “Prieteni pe stradă, 
companioni pe viață”

Asistență acordată câinilor 
aflați în grija persoanelor 
fără adăpost de pe străzile 
orașului Milano

Acțiunile sunt în plină 
desfășurare în regiunea 
italiană Piemont

Deși există în continuare în Milano diverse 
organizații care se ocupă de mulți ani de 
persoanele fără adăpost, nu a existat totuși 
niciodată până în prezent un proiect clar și bine 
structurat și în derulare prin care animalele de 
companie ale acestor persoane să fie considerate 
drept beneficiari, ceea ce a condus la actuala stare 
de fapt, când îngrijirea și hrănirea acestora rămâne 
la mila cetățenilor milanezi care nu pot trece 
indiferenți pe lângă cazurile dificile.

Tocmai din acest motiv, Save the Dogs a decis să 
implementeze un prim proiect în Italia în iunie 2021, 
în strânsă colaborare cu asociația Fondazione 
Progetto Arca Onlus, cu scopul bine definit de a 
monitoriza și a ajuta animalele care însoțesc 
persoanele fără adăpost care locuiesc pe 
străzile din orașul Milano. 
Pentru a ne sprini în structurarea întocmai a 
acestui program în Italia, ne-am bucurat inclusiv de 
sfaturile constructive oferite benevol de StreetVet 
UK, asociația medicilor veterinari britanici care 
activează cu succes de câțiva ani buni în diferite 
orașe din Marea Britanie și care a fost încântată 
să împărtășească cu noi o mulțime de exemple din 
activitatea lor până în prezent. 
Coordonați de Sara Cea (cunoscut instructor 
canin specializat în cursuri de reabilitare 
comportamentală și socializare care colaborează 
cu ThinkDog – FISC), membrii și voluntarii echipei 
Save the Dogs monitorizează constant punctele 
de interes din orașul în care Progetto Arca 
este deja activ ca și proiect, fiind pregătiți să 
interacționeze cu nevoile persoanelor fără adăpost 
care locuiesc pe străzi alături de companionii lor 
patrupezi. Toată echipa este dornică să stabilească 
și să construiască relații bazate pe încredere și 
sprijin. Scopul principal al proiectului este de a 
oferi acestor animale diverse servicii de îngrijire 
veterinară, asigurându-ne implicit că au schema 
de vaccinare și deparazitare efectuată în mod 

corespunzător și regulat, că femelele – în special 
– sunt sterilizate, dar se asigură și intervenții de 
specialitate inclusiv în cazuri de urgență sau dacă 
sunt semnalate probleme majore de sănătate.

Sunt distribuite astfel truse complete 
pentru câini, care includ „strictul necesar”, 
inclusiv o hăinuță de iarnă și tratamente 
pentru deparazitare internă și externă în 
lunile de vară, precum și boluri, lese, hrană, 
truse de prim ajutor și orice alte produse de 
maximă necesitate pentru a contribui la bunăstarea 
animalelor vizate.

În septembrie 2021 a fost lansată cea de-a doua 
petiție adresată guvernatorului regiunii Piemont, 
Alberto Cirio, prin care i s-a solicitat din nou 
acestuia interzicerea ținerii în lanț a câinilor.

Pe data de 16 decembrie, Alberto Cirio, 
Președintele Regiunii Piemont, urma 
să primească o delegație alcătuită din 
reprezentanții noștri care trebuiau să 
depună la sediul instituției toate cele 
peste 5 000 de semnături strânse pentru a 
putea solicita renunțarea la acest sistem barbar 

și actualizarea legislației din regiunea italiană 
Piemont. Alte angajamente instituţionale legate 
de actuala sa poziţie au dus însă la amânarea 
acestei întâlniri, care s-a concretizat totuși în luna 
februarie 2022.

Întâlnirea plăcută și abordarea extrem de pozitivă 
a situației alături de guvernatorul Cirio ne conving 
tot mai mult că rezultatul va fi unul favorabil. În 
momentul redactării acestui raport încă așteptăm 
un răspuns din partea autorităților competente.

#Eliberați-idinlanțuri
PETIȚIA  → 

10.000
SEMNĂTURI 
COLECTATE

ACȚIUNI ÎN 
CAMPANIA

ACȚIUNI ÎN 
PIEMONT

5.000
SEMNĂTURI 
COLECTATE
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NUMĂR TOTAL DE IEȘIRI ÎN 
2021 ÎNTRE CENTRUL ORAȘULUI 
MILANO ȘI LAMBRATE

PĂTURI

HAINE  
PENTRU CĂȚEI

BOLURI  
PENTRU 
MÂNCARE

PROVIZII DISTRIBUITE 
TRUSE PENTRU CÂINII  
FĂRĂ STĂPÂN

10

65

25
58

30

Mia și Giovanni

Pe lângă trusele 
complete au mai 
fost distribuite 
și alte bunuri 
esențiale, cum  
ar fi → 

Mia este o cățelușă de 10 ani care trăiește 
pe stradă alături de stăpânul ei - Giovanni.  
Mia este destul de precaută atunci când 
interacționează cu necunoscuți, însă după 
primele noastre întâlniri am reușit să-i câștigăm 
încrederea oferindu-i câteva gustări delicioase 
care, evident, au fost mai mult decât bine primite.

Mia își ducea traiul obișnuit, chiar normal, alături 
de proprietarul ei și totul părea OK, însă, cu câțiva 
ani în urmă, din cauza problemelor de familie și a 
dificultăților financiare, Giovanni a pierdut tot ce 
agonisise până atunci. În scurt timp, acesta se 
număra printre numeroșii oameni fără adăpost de 
pe străzile din orașele noa. 

Mia a fost mereu alături de el și s-a adaptat 
inclusiv la dificultățile asociate traiului pe străzi, 
iar Giovanni nu a abandonat-o și a iubit-o în 
continuare la fel ca și înainte de nefericitele 
evenimente.

În serile și nopțile de iarnă, temperaturile scad 
aici adesea sub zero grade Celsius și, din 
păcate, contactul direct dintre lăbuțele Miei și 
cimentul foarte rece a făcut ca artrita de care Mia 
deja suferea – tipică vârstei, de altfel – să se 
agraveze în mod progresiv. Giovanni refuzase 
deja de câteva ori să beneficieze de serviciile 
unui adăpost de noapte tocmai deoarece asta ar 
fi însemnat să o lase singură pe Mia. În schimb, 
cei doi și-au petrecut nopțile afară, în frig și vânt, 
lipiți unul de celălalt pentru a se încălzi cât de 
cât – chiar sub arcadele clădirii Corso Vittorio 
Emanuele din centrul orașului Milano. 

Trusa Save the Dogs pe care i-am donat lui 
Giovanni includea și acea hăinuță călduroasă de 
care aminteam mai devreme, și o pătură groasă, 
dar și hrană suficientă: toate parte din necesarul 
de bază, dar fundamental pentru această cățelușă 
în vârstă și stăpânul ei, care acum nu mai sunt 
singuri în confruntarea dificultățile cauzate de 
traiul nemilos pe stradă. 

Alături de alți numeroși nefericiți ai sorții, care se 
află în aceeași situație, Mia și Giovanni primesc 
acum vizite regulate de la unitatea mobilă a Save 
the Dogs și beneficiază de tot ceea ce au nevoie 
de la reprezentanții noștri. 
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Persoanele fizice, companiile și fundațiile 
caritabile sunt adevărații susținători ai asociației 
Save the Dogs: ei nu ne sunt doar sponsori și 
atât, ci reprezintă însăși esența acțiunilor noastre, 
jucând un rol esențial atunci când vine vorba 
despre continuarea activităților noastre atât în   
România, cât și în Italia. 

Pe întreg pargursul anului 2021, încrederea 
și sprijinul acestora ne-au impulsionat să 
acceptăm noi și noi provocări și să ajutăm din 
ce în ce mai multe animale aflate în situații limită. 
Suntem cu adevărat recunoscători tuturor și 

fiecăruia dintre aceștia.

Datorită sprijinului primit de la toți cei care cred în 
munca noastră și care împărtășesc aceleași valori 
ca și noi, putem afirma acum că anul 2021 nu 
numai că a confirmat tendința pozitivă din ultimii 
ani, dar a evidențiat inclusiv și implicit capacitatea 
tot mai mare a organizației de a strânge fonduri 
într-o manieră structurată și eficientă.

În anul 2021 am reușit să strângem în total 
1.487.084 de euro, cu 33% mai mult decât 
ceea ce am obținut în 2020.

Variații comparabile  
cu anul precedent

Campanii/Activități  
de strângere de fonduri 
Cheltuieli vs. venituri

Venituri din campanii/activități  
de strângere de fonduri

Indice privind performanța  
în materie de strângere de fonduri

 Strângeri de fonduri

Buget  
anului 2021

2019 2020 2021

33%4%

-8%

4%4% 5%
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Adopțiile  
la distanță

În centrul eforturilor noastre de strângere de 
fonduri se află donatorii individuali, donatorii 
unici și familiile care trimit donații și care, laolaltă, 
au contribuit cu exact 1.003.885 de euro – 
ceea ce reprezintă 67% din totalul strâns pentru 
activitățile noastre.

În 2021, numărul donatorilor individuali a 
înregistrat o creștere față de 2020 (+2%).

Inima care mereu bate pentru noi este – așa cum 
rezultă din baza de date cu donatori și sponsori 
individuali, cea reprezentată de donatorii unici, 
care donează o singură dată și de la care am 
primit în total 860.864 de euro, la care se adaugă 
persoanele care donează în mod regulat și 
care astfel ne-au garantat 39.961 de euro, dar și 
cei care donează prin programul de Sprijin la 
Distanță, care ne-au asigurat 102.509 de euro.

 Strângeri de fonduri 
Persoane fizice

Sponsori și donatori individuali

Campanii de strângere  
de fonduri

Campaniile de strângere de fonduri derulate 
prin corespondență directă și susținute prin 
comunicări transmise online, reprezintă 
principalul nostru canal de generare de sponsori și 
de fidelizare a acestora pentru o anumită perioadă 
de timp, ceea ce ne permite să asigurăm anual un 
flux constant și continuu de fonduri și să garantăm 
astfel un sprijin fundamental pentru activitățile pe 
care ni le propunem sau care deja sunt în plină 
desfășurare. 

Am apelat la telemarketing în 2021 tocmai 
pentru a putea oferi oamenilor care ne urmăresc 
oportunitatea de a ne susține în acest mod prin 
efectuarea de donații regulate. Această inițiativă 
a contribuit la creșterea cu 13% a numărului de 
persoane care ne susțin constant cu donații.

Aceasta a fost o adevărată „Victorie” majoră pentru 
echipa Save the Dogs și, în consecință, am ales să 
dedicăm acest nume potrivit noului nostru oaspete.

Legatele și alte dispoziții 
testamentare
Legatelele testamentare reprezintă, exact ca și 
polițele de asigurare de viață, un instrument unic și 
valoros cu care Save the Dogs reușește să aibă un 
impact major asupra vieții a mii de animale.

În 2021, am primit 120 000 de euro din moșteniri, 
legatele și alte dispoziții testamentare, respectiv din 

4%

10%

86%

Sponsori cu activitate regulată
39.961 €

SAD (donații de la distanță)
102.509 €

Sponsori cu activitate neregulată
860.864 €

Succesul programului de adopții la distanță este 
tot mai evident, înregistrând o creștere cu 10% la 
sfârșitul anului 2021 față de anul precedent. 

Această metodă de a dona a făcut ca susținătorii 
Save the Dogs să poată asigura de la distanță 
diverse sume necesare pentru întreținerea pisicilor 
și câinilor deja înregistrați la Footprints of Joy și al 
căror proces de adopție poate fi îngreunat uneori 
din cauza anumitor probleme de comportament 
sau de sănătate. În plus, programul include 
și măgarii, dar și caii care se bucură de 
adăpost și ocrotire la sanctuarul nostru. 
Victoria, care a fost salvată împreună cu alți 
câțiva cai în timpul unei operațiuni extraordinare 
desfășurate cu succes la începutul anului, este un 
nou membru sosit de curând în sanctuar. 

polițe de asigurare de viață. Întreaga sumă a fost 
alocată proiectelor noastre din Italia și România.

În cursul lunii septembrie, cu ocazia Săptămânii 
Internaționale a Moștenirilor din Solidaritate, 
asociația Save the Dogs a lansat o campanie 
de conștientizare și informare cu privire la 
importanța legatelelor și a altor dispoziții 
testamentare, în special ca urmare a dorințelor 
și mărturiilor din două acte testamentare și prin 
bunăvoința notarului public Monica De Paoli, 
care – timp de mulți de ani de zile – a ales să-și 
pună profesionalismul în slujba animalelor care 
au cea mai mare nevoie de acesta, oferind sfaturi 
și consiliere pro-bono prietenilor și susținătorilor 
noștri care doresc să lase moșteniri testamentare.
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5x1000

Diferențe comparabile  
cu anul precedent
În ciuda tendinței negative din ultimii ani, programul 
5x1000 rămâne totuși o resursă crucială pentru 
Save the Dogs și un mijloc de a-și susține 
proiectele. Pe viitor, va fi esențial să se pună 
mai mult accent pe comunicarea acestui atu, cu 
speranța că vizibilitatea sporită de care se bucură 
organizația noastră chiar în momentul întocmirii 
prezentului Raport va avea o influență pozitivă 
asupra donațiilor efectuate de un număr mult mai 
mare de cetățeni italieni care aleg să nu ignore 
programul 5x1000 .

Nr. de semnături

Suma colectată 

În Italia, programul denumit „5x1000” permite 
fiecărei persoane să-și aloce o parte din impozitul 
pe venit pentru Save the Dogs, fără a suporta 
costuri suplimentare, prin simpla introducere a 
codului nostru fiscal și prin semnarea ulterioară în 
secțiunea special alocată pe formularul fiscal 730 
– „Sprijin pentru activități de voluntariat și alte 
organizatii non-profit care activează preponderent 
în sfera socială”.

În anul 2020, 4.862 de persoane au alocat sume 
în cadrul programului 5x1000 către asociația 
Save the Dogs în calitate de destinatar, respectiv 
echivalentul a 178.913 de euro, comparativ cu 
2019, când 5.083 de persoane și-au manifestat 
pentru organizația noastră donând un total de 
192.074 de euro. Aceasta reprezintă o scădere 
cu 2% ca valoare și o reducere cu 7% ca număr 
de persoane față de anul precedent.

3%

9%

85%

3%

Achiziționarea de materiale 
pentru clinica din Cernavodă
România

Sprijin divers
Italia și România

Programul Footprints of Joy
România

Adopții Internaționale
România

Datorită contribuțiilor de care am beneficiat anul trecut 
prin programul 5x1000 ca urmare a bunăvoinței a mulți 
cetățeni italieni generoși, am reușit să alocăm fondurile 
obținute după cum urmează:

2020

2020

2019

2019

2018

2018

-2%

2%-7% -14%

-7%-5%
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Rețele de socializare
Rețelele de socializare se dovedesc a fi un canal 
esențial pentru transmiterea știrilor și noutăților 
legate de proiectele și inițiativele asociației Save 
the Dogs. În 2021, comunitatea de urmăritori de 
pe Facebook a rămas destul de stabilă, cu o 
ușoară creștere de 3%, în timp ce numărul de 
urmăritori pe Instagram a crescut substanțial 
cu +62%, la fel și numărul celor care ne urmăresc 
pe Twitter (+22%). 

Facebook a jucat în 2021 un rol strategic în 
comunicarea acțiunilor noastre de lobby, inclusiv 
în cazul celor trei petiții care au dus la colectarea 
a circa 18 000 de semnături. De remarcat este 
contribuția pe care a avut-o Facebook în ceea 
ce privește strângerea de fonduri pe rețelele de 
socializare, de unde a rezultat un total de 48 067 
de euro datorat în special inițiativelor pentru 
diverse acțiuni individuale – precum colecte de 
fonduri organizate cu ocazia zilelor de naștere – 
dar și strângeri directe de fonduri pentru asociație.

Comunicate de presă, 
acțiuni la radio și TV
Ne bucurăm de o creștere bruscă a prezenței 
noastre în mass-media în anul 2021, ceea ce 
reprezintă un indiciu clar că inițiativele noastre 
atrag în mod semnificativ interesul instituțiilor 
media italiene, subliniind astfel necesitatea ca 
noi să fim asistați și înconjurați de profesioniști 
care să reușească să transmită eficient eforturile 
depuse de noi ca asociație.

 Mijloace de comunicare

Noua brățară “ne pasă 
de câini” de la Kidult 
pentru Save the Dogs 

Mabina SRL   a ales să-și reafir-
me sprijinul acordat asociației 
Save the Dogs în 2021 prin 
confirmarea parteneriatului cu 
Kidult, cel mai recent brand de 
succes creat de compania mila-
neză de bijuterii. Această cola-
borare de succes care durează 
încă din 2018, a fost extinsă pe 
tot parcursul anului 2021, Ki-
dult donând 20% din încasările 
obținute din vânzarea de biju-
terii cu scopul de a sprijini pro-
iectele noastre de combatere a 
problemei câinilor vagabonzi și 
de protejare a animalelor.

Companiile, fundațiile și partenerii noștri au 
contribuit cu 33% din totalul fondurilor strânse 
de Save the Dogs în 2020, iar sprijinul colectiv 
oferit de toate aceste entități ne-a garantat 
o sumă totală de 483.749 euro, respectiv o 
creștere cu 15% față de anul precedent, 
pentru care suntem recunoscători tuturor și în 
special fundațiilor internaționale.

În tot acest timp, sprijinul oferit de corporații a 
înregistrat o scădere ușoară cu – 2% în raport cu 
anul precedent. 

 Strângeri de fonduri 
Companii, fundații și parteneri

Ediția limitată  
a hăinuțelor “REX” 
pentru câini

Save the Duck, marca interna-
țională 100% fără produse ani-
male și care este sinonimă cu 
distincția de excelență Made in 
Italy, și-a reînnoit în 2021 anga-
jamentul față de asociația Save 
the Dogs cu scopul de a sprijini 
animalele aflate în situații dificile. 
Cei 20% din încasările obținute 
din vânzarea hainelor „REX”-
pentru câini, o ediție limitată re-
alizată în colaborare cu United 
Pets Milano au sprijinit acțiunile 
Save the Dogs de a ajuta în tim-
pul iernii acei câinii cu stăpân, 
dar care trăiesc în cele mai să-
race sate din România.

Zooplus

FACEBOOK A JUCAT  
ÎN 2021 UN ROL STRATEGIC  

ÎN COMUNICAREA 
ACȚIUNILOR NOASTRE  

DE LOBBY, INCLUSIV  
ÎN CAZUL CELOR TREI  
PETIȚII CARE AU DUS  

LA COLECTAREA A CIRCA  
18.000 DE SEMNĂTURI.

Un cadou special pentru câinii abandonați

2021 a însemnat și colaborarea 
cu Zooplus alături de alte afa-
ceri care respectă animalele și 
care sprijină activitatea asocia-
ției Save the Dogs. În lunile iu-
lie, august și septembrie, com-
pania a donat cu generozitate 
10% din prețul de achiziție 
al propriei linii Zoolove. 
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În 2021, Save the Dogs a lansat prima campanie 
de conștientizare privind deținerea responsabilă 
a câinilor, respectiv odată cu ieșirea de sub tipar 
a broșurii „Tu ești cel mai bun prieten al lor”. 
Această inițiativă a fost inspirată de numeroșii 
ani de experiență ai asociației britanice Dogs 
Trust, partenerul și susținătorul nostru de ani buni 
deja, dar și o organizație catalogată drept lider 
în lumea anglo-saxonă în materie de consiliere și 
bune practici privind conviețuirea responsabilă cu 
prietenii noștri patrupezi. Pornind de la versiunea 

Dogs Trust, broșura amintită a fost adaptată la 
situația din Italia și a fost comunicată ulterior prin 
canalele noastre de socializare. Acesta este doar 
un prim pas în efortul amplu pe care Save the 
Dogs dorește să-l depună în următorii ani pentru 
a sensibiliza publicul larg cu privire la deținerea 
responsabilă a pisicilor și a câinilor, respectiv prin 
acțiuni fundamentale precum sterilizarea/castrarea 
animalelor și înscrierea acestora în registrul unic 
de evidență, dar și prin respectarea nevoilor 
primare si secundare ale animalelor.

  Creşterea gradului  
de conştientizare

 Aspectele care au atras atenția 
reprezentanților mass-media

ARTICOLE62

LANSAREA PROIECTULUI  
DE ASISTENȚĂ ACORDATĂ ÎN 
CAZUL CÂINILOR FĂRĂ  
ADĂPOST DIN MILANO: 
PROGRAMUL “PRIETENI PE 
STRADĂ, COMPANIONI PE VIAȚĂ”

14

36

12

PRESĂ

ONLINE

RADIO ȘI TV

ARTICOLE107
“ELIBERAȚI-I DIN LANȚURI” 
CAMPANIA

3

94

PRESĂ

ONLINE

ARTICOLE63
LANSAREA PROGRAMULUI “PREA MULȚI PUI” CALABRIA ȘI  
A MANIFESTULUI PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI  
CÂINILOR VAGABONZI

6

52

5

PRESĂ

ONLINE

RADIO ȘI TV

10 RADIO ȘI TV
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  Indicatori din bilanț 
Save The Dogs Italia

Anul 2021 s-a încheiat cu venituri totale de 
aproximativ € 1 672.000, respectiv o creștere 
cu 29% față de anul precedent. Acest rezultat 
pozitiv este practic efectul unor activități de 
strângeri de fonduri mult mai bine structurate și 
integrate, lucru ce se datorează în special noilor 
metode de derulare a campaniilor specifice care 
au fost implementate pe parcursul anului. 

Costurile au crescut și ele concomitent, mai 
exact cu 29% (1 676.000 de euro față de 1 
300.000 în 2020), dar au acoperit și creșterea 
semnificativă a numărului proiectelor noastre (+ 
33%) și au permis investiții mai mari în acțiuni de 
strângeri de fonduri (+30%), în timp ce procentul 
alocat cheltuielilor și costurilor generale a rămas 
neschimbat.

Reprezentarea numerică indică faptul că 
suma adițională de 75.000 euro cheltuiți 
suplimentar pentru stimularea acțiunilor 
noastre de strângeri de fonduri a facilitat o 
creștere a fondurilor dedicate proiectelor 
noastre cu până la 300.000 de euro față de 
2020.

Tabelele de mai jos oferă o analiză comparativă 
a cifrelor din ultimii trei ani, cu toate modificările 
procentuale pentru fiecare secțiune a bugetului 
în parte.

75.000 EURO  
CHELTUIȚI SUPLIMENTAR 

PENTRU STIMULAREA 
ACȚIUNILOR NOASTRE DE 

STRÂNGERI DE  
FONDURI A FACILITAT  

O CREȘTERE A  
FONDURILOR DEDICATE 

PROIECTELOR NOASTRE CU 
PÂNĂ LA 300.000  

DE EURO FAȚĂ DE 2020.
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Defalcarea taxelor 2021

69%

19%

12%

73%

16%

11%

249.101 €

204.365 €

152.729 €

139.205 €

898.001 €

949.536 €

Activități promoționale  
și stângeri de fonduri
Costuri structurale

Activități uzuale

72%

19%

9%

1.198.770 €

324.915 €

152.985 € 1.676.277 €
COSTURI TOTALE

1.294.014 €
COSTURI TOTALE

1.299.831 €
COSTURI TOTALE

2020

2021

2019
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SITUAȚIA FINANCIARĂ LA DATA DE 31.12.2021
BILANȚ LA DATA DE 31.12.2021
ACTIVE 31.12.2021 PASIVE 31.12.2021
A) ACTIVE FIXE A) CAPITAL NET
I - Active fixe necorporale - I - Capital de dotare  € 100.000 
Software  € 9.714 II - Active libere de restricții
Cheltuieli reportate  € 761 Rezerve statutare -€ 248 
Total  € 10.475 III - Deficit operațional -€ 4.315 
II - Active fixe corporale Capital net total  € 95.437 

Echipamente  € 16.334 

B) PROVIZIOANE PENTRU CHELTUIELI 
NEPREVĂZUTE SI ALTE TAXE SAU 
IMPUNERI

Vehicule  € 20.747 
1) Provizioane pentru cheltuieli 

neprevăzute  € 35 
Echipamente electronice  € 1.166 Total  € 35 

Țara  € 43.000 
C) PLĂŢI COMPENSATORII PENTRU 

PERIOADA DE PREAVIZ 

Total  € 81.247 
Plăţi compensatorii pentru perioada 
de preaviz  € 64.348 

III - Active financiare imobilizate Provizioane pentru pensii  € 1.443 
Depozite de garanții  € 3.900 Total  € 65.791 

Total  € 3.900 D) DATORII
Total active fixe  € 95.622 1) Datorii către bănci  € 202.691 

B) ACTIVE CIRCULANTE 2) Datorii către furnizori  € 40.947 
I - Inventar 3) Impozit datorat  € 9.507 
Materiale și materii prime,  
auxiliare și consumabile  € 3.153 4) Contribuții la sistemul  

de securitate socială  € 16.079 

Total  € 3.153 5) Datorii către angajați și părti 
contractante  € 3.164 

II - Creanțe 6) Alte datorii/obligații  € 329 
Creanțe  € 3.632 Total  € 272.717 
Alte creanțe  € 1.574 

Total  € 5.206 
III - Fonduri lichide
Banca Intesa  € 202.014 
Credito Valtellinese  € 90.733 
Paypal  € 2.892 
Banco Posta  € 18.593 
Postfinance  € 2.954 
Stripe  € 4.844 
Libretto Postale  € 1.081 
Mijloace băneşti în numerar  € 278 
Lichidități  € 1.209 
Total  € 324.596 
Total active circulante  € 332.956 

C) ANGAJAMENTE ȘI AMÂNĂRI 
Venituri amânate  € 5.402 
Total angajamente și amânări  € 5.402 

Total active  € 433.980 Totale pasive  € 433.980 

CONT ANALITIC DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2021
CHELTUIELI  31.12.2021 VENITURI ȘI ÎNCASĂRI  31.12.2021 
A) COSTURI ȘI CHELTUIELI DIN ACTIVITĂȚI 

GENERALE
A) VENITURI ȘI ÎNCASĂRI  

DIN ACTIVITĂȚI GENERALE
1) Bunuri, materiale și materii prime, 

auxiliare și consumabile  € 36.764 1) Venituri din cotizațiile de membru   € 320 

2) Servicii  € 51.485 2) Venituri de la membri, pentru 
activități reciproce  € - 

3) Contribuții pentru proiectes  € 983.159 3) Venituri din cotizațiile membrilor 
servicii și transferuri  € - 

4) Utilizare de bunuri aparținând terților 4) Donații caritabile  € 438.059 
5) Personal  € 109.104 5) Venituri din Inițiativa 5 x 1000  € 178.913 

6) Amortizare  € 13.143 6) Contribuții din partea persoanelor 
particulare  € 454.490 

7) Inventariere inițială  € 4.723 7) Incasări de la terți contribuții  
și transferuri

8) Cheltuieli de funcționare diverse 8) Contribuții din partea entităţilor publice

9) Venituri din contracte publice

10) Alte venituri și încasări

11) Sold/Inventar final  € 3.153 

Total costuri și cheltuieli  
din activități generale

 € 1.198.377 Total venituri și încasări  
din activități generale

 € 1.074.935 

EXCEDENT/DEFICIT -€ 123.442 

B) COSTURI ȘI CHELTUIELI REZULTATE  
DIN ALTE ACTIVITĂȚI

B) VENITURI ȘI ÎNCASĂRIS REZULTATE  
DIN ALTE ACTIVITĂȚI

Total costuri și cheltuieli 
rezultate din alte activități

 € - Total venituri și încasări 
rezultate din alte activități

 € - 

SURPLUS/DEFICIT ALTE 
ACTIVITĂȚI  € - 

C) COSTURI ȘI CHELTUIELI DIN ACTIVITĂȚI 
DE STRÂNGERE DE FONDURI

C) VENITURI ȘI ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI 
DE STRÂNGERE DE FONDURI

1) Expenses from recurring fundraising 
activities  € 73.563 1) Cheltuieli rezultate din activități  

de strângere de fonduri  € 523.782 

2) Expenses from one-off fundraising 
activities  € 369 2) Cheltuieli rezultate din activități 

unice de strângere de fonduri  € 70.433 

3) Other Expenses  € 250.983 3) Alte cheltuieli 

Total costs and expenses from 
fundraising activities

 € 324.915 
Total venituri și încasări din 
activități de strângere de 
fonduri

 € 594.215 

EXCEDENTS/DEFICIT REZULTAT 
DIN ACTIVITĂȚI DE STRÂNGERE 
DE FONDURI

 € 269.300 

D) COSTURI ȘI CHELTUIELI REZULTATE 
DIN ACTIVITĂȚI FINANCIARE / ACTIVITĂȚI 
SUSȚINUTE

D) VENITURI ȘI ÎNCASĂRI REZULTATE DIN 
ACTIVITĂȚI FINANCIARE / ACTIVITĂȚI 
SUSȚINUTE CU CAPITAL PROPRIU

1) Înregistrări bancare  € 10.751 1) Înregistrări bancare  € 99 
2) Împrumuturi  € 3.287 2) Alte venituri  € 2.713 

Costuri și cheltuieli totale din 
activități financiare / activități 
susținute cu capital propriu

 € 14.039 
Total venituri și încasări din 
activități financiare / activități 
susținute cu capital propriu 

 € 2.812 

EXCEDENT/DEFICIT PENTRU -€ 11.227 

€
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E) COSTURI PENTRU SPRIJIN GENERAL  
ȘI CHELTUIELI E) VENITURI PENTRU SPRIJIN GENERAL

1) Bunuri, materiale și materii prime, 
auxiliare și consumabile  € 5.572 

2) Servicii  € 36.801 
3) Utilizare de bunuri aparținând terților  € 18.751 
4) Personal  € 67.052 
5) Amortizare  € 9.544 
6) Alte cheltuieli  € 1.227 

Costuri totale cu rol de sprijin 
general și cheltuieli

 € 138.947 Total venituri pentru sprijin general
Excedent/Deficit din 
veniturile pentru sprijin 
general

-€ 138.947 

Total costuri și cheltuieli € 
1.676.277 Total venituri și încasări  € 1.671.962 

Excedent/Deficit  
de funcționare -€ 4.315 
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Indicatori din 
bilanț - România

 Situația financiară a asociației 
Save The Dogs România

Programul Footprints of Joy a generat costuri 
totale de 961 464 Euro, respectiv o creștere 
cu 210 000 de euro față de anul precedent. 
Creșterea amintită și raportată la acest program 
poate fi atribuită aproape în întregime creșterii 
costurilor aferente personalului local, în special 
ca urmare a măririlor salariale impuse de guvernul 
român în încercarea de a alinia salariile din țară la 
cele din restul Europei. Un alt factor semnificativ 
a fost reprezentat de creșterea costurilor 
aferente proiectului de ocrotire a ecvinelor 
(+ 54 000), și care în mare măsură se datorează 

urgențelor cu care ne-am confruntat, dar și 
necesității de a construi un nou grajd adecvat 
pentru animalele preluate. 

În ceea ce privește veniturile, nu există modificări 
semnificative și demne de menționat în afară 
de fondurile trimise de Save the Dogs Italia 
către filiala din România. Față de anul 2020, s-a 
înregistrat o creștere cu 28% a contribuțiilor 
pentru acoperirea activităților curente și o 
creștere cu 164% a costurilor excepționale.

46%

15% 14%

8%

17%

Clinica veterinară
440.305 €

Adăpost pentru pisici și câini
163.100 €

Cabaline
134.95 €

Adopții internaționale
147.329 €

Cheltuieli administrative
75.771 €
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SITUAȚIA FINANCIARĂ LA DATA DE 31.12.2021

VENITURI 2021 2020
Cotizațiile membrilor 153  € 155 

2%  € -  € 1.390 
3,5%  € 2.936  € - 
Donații voluntare locale  € 9.049  € 9.506 
Save the Dogs Italia (pentru proiecte)  € 840.000  € 655.010 

Save the Dogs Italia (cheltuieli extraordinare)  € 97.750  € 36.984 
Reduceri aplicate de furnizori  € -  € 2.288 
Sponsorizări  € 3.571  € 4.792 
Compensare (a asigurărilor)  € -  € 579 
Venituri financiare (diferențe de curs de schimb valutar, venituri din 
dobânzi)  € 6  € - 
Venituri obținute din vânzări  € -  8.276

Total 953.465 718.980

CHELTUIELI 2021 2020
ADMINISTRATIVE
Personal  € 53.425  € 47.800 
Consultanți (gestionarea personalului, măsuri de sănătate și 
securitate în muncă)  € 2.204  € 4.000 
Transportul personalului  € 7.000  € 8.117 
Închiriere apartament  € 4.246  € 4.279 
Utilități  € 1.032  € 1.657 
Comisioane bancare/Diferențe de curs de schimb valutar  € 4.465  € - 
Inventar  € 220  € - 
Diverse  € 3.179  € 11.936 

Total 75.771 77.789

CLINICA VETERINARĂ
Personal  € 211.208  € 178.175 
Consultanți  € 27.691  € - 
Medicamente, teste, consumabile  € 75.460  € 62.345 
Intervenții chirurgicale, radiografii și vizite ale personalului extern 
specializat

 € 19.216 
 € 13.203 

Detergenți și stocuri  € 2.886  € 2.239 
Utilități  € 11.886  € 11.037 
Hrană pentru câini și pisici  € 27.762  € 21.028 
Transportul personalului  € 20.132  € 14.079 
Transportul materialelor din Italia  € 2.672  € 2.077 
Închiriere apartament  € 6.952  € 8.870 
Inventar  € 8.518  € - 
Stocuri  € 13.796  € - 
Diverse  € 12.126  € 27.751 

Investiții  € -  € 16.887 

Total 440.305 357.691

ADĂPOSTUL PENTRU CÂINI SI PISICI
Personal  € 63.026  € 49.970 
Consultanți  € 643  € - 
Medicamente, teste, consumabile  € 30.996  € 21.229 
Detergenți și stocuri  € 571  € - 
Utilități  € 10.092  € 11.963 
Hrană pentru câini și pisici  € 26.129  € 23.475 
Transportul personalului  € 6.833  € 2.773 
Transportul materialelor din Italia  € 2.673  € 2.078 
Inventar  € 929  € - 
Stocuri  € 9.946  € - 
Diverse  € 5.614  € 15.056 
Investiții  € 5.648  € 1.784 

Total 163.100 128.328

ECVINE
Personal  € 43.993  € 26.561 
Consultanți  € 9.866  € 8.867 
Cai (hrană, medicamente)  € 13.885  € 4.515 
Măgari (hrană, medicamente)  € 24.586  € 25.470 
Utilități  € 3.311  € 3.162 
Transport  € 5.654  € 4.719 
Întreținere  € 1.602  € 1.320 
Inventar  € 555  € - 
Diverse  € 4.958  € 4.549 
Investiții  € 26.549  € 931 

Total  € 134.959  € 80.094 

ADOPȚII INTERNAȚIONALE
Personal  € 75.912  € 53.979 
Voluntari  € 2.307  € 674 
Transportul animalelor (cu avionul/microbuzul)  € 52.312  € 40.165 
Transportul personalului  € 4.730  € 1.549 
Închiriere apartament  € 8.057  € 6.503 
Utilități  € 1.296  € - 
Inventar  € 477  € - 
Diverse  € 2.238  € 3.119 

Total  € 147.329  € 105.989 

TOTAL CHELTUIELI  € 961.464  € 749.891 

REZULTAT FINANCIAR -€ 7.999  € 30.911 

€ €
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Situația din Ucraina – aflată actualmente în 
plină desfășurare, practic la doar câțiva kilometri 
depărtare de centrul nostru din România (cel mult 
300 km în linie dreaptă până la Odessa) ne-a 
obligat să luăm măsuri urgente în circumstanțe 
total necunoscute nouă.

Această schimbare la nivel organizațional s-a 
produs în momentul în care proaspăt sositul 
cetățean american Gregg Tully, noul nostru 
Manager Național în România, s-a alăturat 
echipei noastre, aducând totodată cu sine și o 
vastă și îndelungată experiență internațională în 
materie de bunăstare a animalelor. Intenția noastră 
inițială a fost ca Gregg să se concentreze pe 
identificarea de membri calificați ai personalului și 
să lanseze o inițiativă structurată și profesională 
de strângere de fonduri, însă evenimentele 
ulterioare ne-au obligat să ne revizuim intențiile 
și planurile și ne-au determinat să prioritizăm 
diverse alte activități precum trimiterea de 
provizii și ajutoare umanitare și acordarea de 
asistență și sprijin refugiaților ucraineni aflați în 
tranzit prin România și care călătoresc alături 
de propriile animalele de companie. În ciuda 
tuturor impedimentelor, obstacolelor, neplăcerilor 
și greutăților pe care le întâmpinăm constant, 

CHIAR ÎN MOMENTUL ÎN  
CARE REDACTĂM ȘI 

ÎNCERCĂM SĂ FINALIZĂM 
ACEST RAPORT ANUAL,  

SAVE THE DOGS ȘI 
REPREZENTANȚII SĂI SE 

PREGĂTESC SĂ  
ACCEPTE NOI ȘI NOI 

PROVOCĂRI, CĂRORA NU  
NE-AM IMAGINAT  

VREODATĂ CĂ VA TREBUI SĂ 
LE FACEM FAȚĂ. 

încercăm totuși să observăm și să apreciem toate 
aspectele pozitive care pot rezulta într-un fel sau 
altul din acest cumplit dezastru – și ne motivează 
în acest sens inclusiv versurile unuia dintre cei 
mai mari compozitori ai Italiei – „chiar și florile pot 
crește din gunoi de grajd”. 

Evenimentele dramatice din Ucraina stau să 
confirme din nou o lecție pe care am învățat-o 
cu toții în decursul celor doi ani atât de afectați 
de pandemie: indiferent cât de mult am încerca 
să planificăm lucruri și acțiuni în viitor și oricât de 
mult am dori să programăm anumite lucruri, unele 
aspecte vor fi întotdeauna imprevizibile 
și total de necontrolat. Depinde însă de noi, 
ca persoane și ca organizații, să ne ocupăm de 
astfel de situații și circumstanțe în moduri cât mai 
înțelepte cu putință, acceptând în funcție de fiecare 
stare de fapt necesitatea de a încetini – sau de a 
accelera – unele dintre acțiunile noastre. Important, 
însă, este să încercăm să profităm la maxim de 
oportunitățile pe care chiar și tragediile colective le 
pot oferi celor care știu să privească cu ochi plini 
de speranță chiar și o realitate nu tocmai optimistă. 





Activitatea noastră 
alături de animalele 

care au cea mai mare 
nevoie de noi

Save the Dogs  
and other Animals Onlus

Via V. Pareto, 36 20156 Milano
+39 0239445900
info@savethedogs.eu 
savethedogs.eu


