
Humane Education 

Why? 

What do we do? 

Because we believe that setting firm foundations for a humane future means teaching 

youth about respect and empathy towards all living beings and the environment. 

How can you help? 

•Register as a member at only €1.67 per month 

•Tell us if you want to become a volunteer to help in campaigning 

activities 

•Do you have any fundraising ideas? Let us know!  

Get in touch 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@CretanAnimalWelfare.org 

Respect Kindness Clubs 

From October 2010 the ‘Respect’ Kindness Club 

meetings will be taking place on a monthly basis 

for youngsters ages 6-15 as part of a 2 year pilot 

project. Please contact us for more information! 

School Visits 

CAWG volunteers visit schools across the island to 

help children understand the importance of        

respect towards humans, animal and the              

environment. 

Other 

Activity leaflets have been created for 2 age groups 

and training by a Certified Humane Education    

Specialist is available for volunteers of other       

animal protection organizations on the island. 





Διαπαιδαγώγηση 
Γιατί; 

Τι κάνουμε; 

Επειδή πιστεύουμε ότι για να δημιουργήσουμε γερά θεμέλια για ένα ανθρωπιστικό 

μέλλον, σημαίνει να μάθουμε στη νεολαία μας σεβασμό και συμπόνοια προς όλα τα 

έμβια όντα και το περιβάλλον. 

Respect 

Από τον Οκτώβριο 2010 οι συναντήσεις ‘Respect’ 

θα διεξάγονται μηνιαίως για νέους 6-15 ετών ως 

μέρος ενός διετούς πειραματικού προγράμματος. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες. 

Επισκέψεις Σχολείων 

Εθελοντές της ΦΚ επισκέπτονται σχολεία σε όλο το 

νησί για να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν 

την σημασία του σεβασμού προς τους ανθρώπους, 

τα ζώα και το περιβάλλον.  

Άλλα 

Δημιουργήθηκαν φυλλάδια με δραστηριότητες για 

παιδιά 2 ηλικιακών ομάδων και προσφέρεται 

εκπαίδευση εθελοντών άλλων σωματείων της 

Κρήτης από πτυχιούχο ειδικό στην Ανθρωπιστική 

Διαπαιδαγώγηση. 

Πώς να βοηθήστε; 

•Εγγραφείτε ως μέλος με μόνο €1.67 μηνιαίως 

•Πείτε μας εάν θέλετε να γίνετε εθελοντής σε δραστηριότητες 

διαπαιδαγώγησης νέων 

•Έχετε ιδέες για εξεύρεση πόρων? Μοιραστείτε τις μαζί μας!  

Επικοινωνία 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@FilozoikiKritis.gr  




