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Partea a II-a a portofoliului – Soluțiile posibile analizate

Fără îndoială, numărul într-o continuă creștere a câinilor de pe străzi devine o
problemă din ce în ce mai importantă pentru comunitatea ieșeană. În urma unei dezbateri, am
ajuns la trei soluții posibile ce credem că ar putea reduce considerabil numărul acestora din
județul Iași.

Prima soluție – eutanasiere
În primul rând, o soluție posibilă este eutanasierea câinilor cu probleme grave de
sănătate sau bătrâni, după o perioadă de 6 luni. Avantajele acestei rezolvări sunt curmarea
suferinței animalelor bolnave, dar și costurile reduse ce presupun a fi făcute. În acest mod,
oamenii vor fi încurajați, în mod indirect, să adopte căței pentru a-i scăpa de moarte.
Cu toate acestea, multi oameni nu vor fi multumiti cu eutanasierea cainilor
comunitari, o parte dintre ei fiind atașați de cei de care au grija zilnic prin a îi hrănii .

A doua soluție – construirea unor adăposturi
O altă soluție discutată pentru problema câinilor comunitari este construcția a două
adăposturi în diferite părți ale orașului. Chiar dacă în județul Iași există în prezent câteva
adăposturi, acestea nu pot face față numărului mare de câini care este în continuă creștere.
Aceste centre de preluare a câinilor îi introduc automat într-un program numit ,, Adopție la
distanță “, ce presupune posibilitatea cetățenilor de a ,,lua în grijă“ un cățel fără a trebui să îl
și găzduiască. Plătind o sumă stabilită adăpostului, aceștia pot veni la o perioadă de timp să
petreacă timp cu animalul adoptat.
Această soluție presupune avantaje și dezavantaje; Aceste adăposturi ar putea reduce
semnificativ numărul câinilor comunitari de pe străzi, iar aceștia vor avea o șansă să
primească un stăpân care să aibă grijă de ei.Oamenii ar fi mai încurajați să-i adopte întru cât
nu sunt responsabili de adăpostirea și hrănirea acestora.
Cu toate acestea, există totuși câteva dezavantaje, precum costul ridicat pentru
construcția acestor centre și efortul financiar depus la îngrijirea lor și angajarea de personal.
Deoarece stăpânul nu este lângă câine o bună perioadă de timp, acesta nu știe dacă animalul
este îngrijit corespunzător.

Având în vedere aceste aspecte, putem considera construcția de adăposturi o soluție
bună în cazul în care există mulți iubitori de animale care intenționează să adopte un câine.
A treia a soluție – acordarea unor facilități

Considerăm că printre locuitorii județului s-ar găsi mai mulți oameni interesați să
adopte câini dacă ar fi încurajați prin câteva măsuri de acordare a unor facilități de către stat.
În privința sprijinului material, ne-am gândit că ar fi potrivită acordarea unor bonuri
valorice (100 RON/lună) care să poată fi folosite numai pentru hrana câinilor adoptați, cât și
decontarea unor servicii medicale acordate de Primăria Județului Iași. Un aspect important în
rezolvarea problemei câinilor comunitari este și responsabilizarea cetățenilor, lucru realizat
prin introducerea unei clauze în contractul de adopție care să împiedice persoanele care
adoptă să abandoneze câinii.
Soluția discutată presupune avantaje și dezavantaje; Cetățenii pot adopta câini fără a
trebui să facă un efort financiar exagerat, iar întreținerea acestora este gratuită și pericolul
reprezentat de prezența în număr mare a câinor de pe străzi scade.
Nu putem ignora faptul că acordarea unor facilități este o soluție ce nu permite
verificarea faptului că oamenii au grijă de căței într-un mod corect și folosesc banii primiți în
scopuri bune, iar bugetul alocat nu este suficient pentru un număr mare de adopții.

