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TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Johdanto

Woffa ry on suomalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea
eläinsuojelutyötä ja auttaa muuttamaan löytöeläimiin suhtautumista
Romaniassa. Yhdistys on muodostunut vuoden 2018 alusta ja se on
rekisteröity 6.7.2018. Woffa ry tukee paikallista eläinsuojelutyötä sterilointi- ja
kastraatiokampanjoilla, joilla pyritään pienentämään kulkukoirapopulaatiota
Romaniassa. Yhdistyksen yhteistyökumppanit tekevät myös tärkeätä
valistustyötä muun muassa kouluissa ja kunnallisilla tarhoilla.

Adoptiotoiminta

Yhdistyksen jäsenet käyvät vuorotellen Romanian tarhoilla auttamassa
tarhoilla. Tarhoilla siivotaan ja ruokitaan koiria, tutustutaan paremmin
jokaiseen yksilöön, valokuvataan ja tehdään erilaisia kunnostus /
rakennustöitä. Paluumatkalla Suomeen yhdistys tuo Suomeen adoptoidut
koirat mukanaan.

Yhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana toimii Facebook sivusto (Woffa
kotia etsivät koirat), jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja kotia etsiviä
koiria. Yhdistyksen tavoitteena on löytää tarhoilla olleille koirille loppuelämän
koteja. Woffa ry noudattaa eläinten maahantuonnissa Ruokaviraston
sisämarkkinakaupan ohjeita. Olemme rekisteröityneet eläinten maahantuojille
vaadittavaan TRACES-järjestelmään (rekisterinumero: 5402/0521/2018).
Rekisteröinti on voimassa 16.10.2021 saakka. Woffa ry vastaa koirien
maahantuontiin liittyvien ehtojen täyttymisestä.

Varainhankinta

Yhdistys toimii kulukorvausten varassa sekä huutokaupan tuotoilla. Yhdistys
tukee tarhoja ruokaostoksissa, ylläpitokustannuksissa sekä koirien
eläinlääkärikuluissa. Yhdistys aikoo järjestää useita Facebook huutokauppoja. Otamme mielellämme vastaan erilaisia käsitöitä, leluja,
koruja, koirien takkeja ja tavaroita pitkin vuotta. Huutokaupan tuotoilla
järjestämme sterilaatio- ja kastrointipäiviä yhteistyötarhojemme kanssa.
Julkaisemme sterilointi- ja kastrointipäivistä raportit sekä kuvamateriaalit
yhdistyksen Facebook -sivulla.
Woffa ry suunnitelmissa on järjestää yhdistyksen ensimmäinen pienkeräys.
Pienkeräyksen tuotoilla ostetaan yhteistyötarhallemme koiran- ja
kissanruokaa. Aiomme hakea myös pysyvää rahankeräyslupaa.
Rahankeräysluvan käsittelyn aikana voimme järjestää myös toisen
pienkeräyksen.

Verkkosivut

Woffa ry:llä ei toistaiseksi ole verkkosivuja. Verkkosivut helpottaisivat
viestintää, tiedottamista sekä vahvistaisi yhdistyksen luotettavuutta. Olemme
sopineet, että yhdistyksen kolme jäsentää aloittaa verkkosivujen työstämisen
keväällä 2020. Projekti tulee viemään paljon aikaa ja resursseja, sillä yhdistys
tekee sivunsa itse. Verkkosivuilla tulee olla tietoa yhdistyksestä,
yhteistyötarhoista, adoptioprosessista, koiran terveydestä sekä rokotuksista.
Adoptiohakemus, luovutussopimus sekä hoitokoti dokumentit voisi
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tulevaisuudessa ladata suoraan verkkosivuilta.

Toiminnan jatkuvuus

Woffa ry haluaa tukea kaikin tavoin perheitä ja yksilöitä, jotka ovat sitoutuneet
löytöeläimen adoptoimiseen ja olemme adoptioperheiden kanssa
säännöllisesti yhteyksissä. Yhdistyksessä on alle kymmenen aktiivijäsentä ja
haluamme panostaa adoptioprosessiin ja toimia vastuullisesti kaikessa
toiminnassamme. Haluaisimme tulevaisuudessa osallistua erilaisiin
tapahtumiin, mikäli se on resurssien puolesta mahdollista.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään keväällä 2020, jossa käsitellään
loppuvuoden asioita.
Annamme mielellämme lisää tietoa yhdistyksen toiminnasta.

