
Rescue 

Why? 

What do we do? 

CAWG cares for the welfare of all animals and believes that no animal deserves to 

be abandoned and/or left to suffer. Whilst CAWG works hard in the area of          

prevention of animal suffering, there are bound to be cases that require CAWG's 

care and support. We believe strongly that animals that suffered hardship should be 

given a 2nd chance. 

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 

Fostering & Adoption 

CAWG provides help through foster homes, veterinary 

care and adoption for stray companion animals in 

need. 

Wildlife Rehabilitation 

CAWG helps birds, hedgehogs and other wild animals  

in need, recover and return to the wild! 

Grants 

In 2011 CAWG will be introducing a grant giving 

scheme for legal animal protection organisations on 

Crete to carry out the much needed rescue work. 





Διάσωση 

Γιατί; 

Τι κάνουμε; 

Η ΦΚ νοιάζεται για την ευημερία όλων των ζώων και πιστεύει πως κανένα ζώο δεν 

αξίζει να εγκαταλειφθεί ή/και να υποφέρει. Ενώ η ΦΚ εργάζεται σκληρά για την 

πρόληψη της κακομεταχείρησης, υπάρχουν πάντα περιστατικά που χρειάζονται την 

φροντίδα και την υποστήριξη μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα ζώα που 

υπέφεραν ταλαιπωρία, θα πρέπει να δωθούν μια δεύτερη ευκαιρία. 

Περίθαλψη & Υιοθεσία 

Η ΦΚ παρέχει, μέσω ανάδοχων οικογενειών, 

κτηνιατρική φροντίδα και υιοθεσία για τα αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς που την χρειάζονται. 

Επανένταξη Άγριων Ζώων 

Η ΦΚ βοηθάει πουλιά, σκαντζόχοιρους και άλλα 

άγρια ζώα να αναρρώσουν και να επανενταχθούν στο 

φυσικό τους περιβάλλον. 

Χρηματοδοτήσεις 

Το 2011 η ΦΚ θα καθιερώσει ένα σύστημα 

χρηματοδοτήσεων για νομικά καταχωρημένα 

φιλοζωικά σωματεία της Κρήτης έτσι ώστε να 

διεξάγουν το αναγκαίο έργο διάσωσης και 

περίθαλψης. 

Πώς να βοηθήστε? 

•Εγγραφείτε ως μέλος με μόνο €1.67 μηνιαίως 

•Πείτε μας εάν θέλετε να γίνετε εθελοντής σε δραστηριότητες 

διάσωσης 

•Έχετε ιδέες για εξεύρεση πόρων? Ελάτε να τις μοιραστείτε μαζί μας!  

Επικοινωνία 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@FilozoikiKritis.gr  




