OBIECTIVE
Principalele obiective pe care trebuie să le aibă în vedere orice politică publică pe
această problematică sunt:
1. Creșterea gradului de conștientizarea al cetățenilor cu privire la reala problemă a
animalelor fără adăpost.
2. Creșterea gradului de educare a cetățenilor cu privire la protejaarea animalelor.
3. Monitorizarea gradului de implicare al cetățenilor în procesul de adoptarea a unui
animal .

Politica publică propusă:
“Înființarea unui departament care să includă un sistem de monitorizare și sterilizare a
animalelor fără stăpân”
În propunere susţinem informarea şi educarea populaţiei (prin seminarii, workshopuri,
cursuri gratuite, pliante, postere, întâlniri) precum şi activităţi care au în vedere încurajarea
adopţiei, sterilizării, precum şi combaterea abandonului –acțiuni la care am solicitat sprijinul
diverselor ONG-uri, precum și a autorităților locale.

Această propunere protejează viaţa şi bunăstarea animalelor, este în acord cu principiile
eticii şi cu cele ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Animalelor, cultivă respectul pentru
viaţă, previne impactul psihologic şi moral
Propunerea urmărește introducerea obligativității implementării de către autorităţile
locale a unui departament care se ocupă cu protejarea animalelor fără stăpân, desfășurarea de
acțiuni educative în interiorul unităţilor şcolare aflate sub coordonarea acestora, în care să fie
postate afișe cu departamentul speciaalizat pe această problemă, precum și numere de telefon ale
cabinetelor veterinare.

Politica publică propusă:
Politica publică este propusă Consiliului local care, conform Legii Nr. 227 /
2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a cainilor fără stăpân – ar trebui să aibă în subordonare un
departament pentru aanimalele fără stăpân
Aceasta este:

” Înființarea unui departament care să includă un sistem de monitorizare și sterilizare a
animalelor fără stăpân”.
Propunerea vizează

-

Evidența animalelor fără stăpân ;
Campanii de sterilizare periodice ;
Campanii de adopție ;
Crearea unui adăpost unde să fie ținute animalele până la adopție.

Avantaje / dezavantaje ale politicii publice propuse:
Avantaje:
-obținerea de date reale și corelarea lor în timp util în ceea ce privește numărul animalelor fără
stăpân, precum și starea de sănătate a acestora;
- rapiditatea luării deciziilor și a intervențiilor pentru soluționarea problemelor ivite în
activitatea desfășurată;
- mărirea eficienței activității prin colaborarea cu populația prin campanii de educare țintite pe
problemele apărute.

Dezavantaje:
•

Volum mare de muncă;

•
•

Personal calificat
Investiție financiară mare;

