
Subsidised Neutering 
Why? 

What do we do? 

CAWG believes each dog should have a responsible owner who walks it, neuters it, gets it 

vaccinated, and offers it all the love and care it needs. 

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 

Subsidised Neutering 

Most stray dogs derive from unwanted and 

abandoned owned dogs. Boxes of newborn 

puppies are found in rubbish bins or left on 

the roadside. These are things we are trying 

to prevent from happening. 
 

CAWG shares the costs of neutering and    

provides free microchip and registration. We 

cooperate with 2 experienced local             

veterinarians assisting CAWG to carry out this 

scheme. We also inform the public on all   

aspects of responsible pet ownership. 

Through the two methods mentioned above 

we aim to prevent unwanted litters of      

puppies being born and unwanted dogs from  

being abandoned. 
 

The project is overseen by WSPA and  carried 

out and evaluated by CAWG. 





Χρηματοδοτούμενη Στείρωση 
Γιατί; 

Τι κάνουμε; 

Η ΦΚ πιστεύει πως κάθε σκύλος πρέπει να έχει έναν υπεύθυνο ιδιοκτήτη που θα τον 

βγάζει με το λουρί βόλτα, θα τον στειρώνει, θα τον εμβολιάζει και θα του προσφέρει όλη 

την αγάπη  και την φροντίδα που χρειάζεται. 

Πώς να βοηθήσετε; 

Επικοινωνία 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@FilozoikiKritis.gr 

Χρηματοδοτούμενη Στείρωση 

•Γίνετε μέλος με συνδρομή μόνο €1.67 μηνιαίως 

•Πείτε μας αν θέλετε να γίνετε εθελοντής σε δραστηριότητες του 

προγράμματος χρηματοδοτούμενων στειρώσεων 

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

Το μεγαλύτερο ποσοστό αδέσποτων σκύλων 

προέρχεται από ανεπιθύμητους και 

εγκαταλελειμένους ιδιόκτητους σκύλους. 

Κούτες με νεογέννητα κουτάβια βρίσκονται στα 

σκουπίδια ή στην άκρη του δρόμου. Αυτά είναι 

τα πράγματα που προσπαθούμε να 

προλάβουμε από το να συμβούν. 
 

Η ΦΚ μοιράζεται το κόστος της στείρωσης και 

παρέχει δωρεάν το Μικροτσιπ και την 

καταγραφή. Συνεργαζόμαστε με 2 έμπειρους 

κτηνιάτρους που βοηθούν την ΦΚ να συνεχίσει 

το έργο της αυτό. Επίσης, ενημερώνουμε το 

κοινό για την υπεύθυνη ιδιοκτησία σκύλου. 

Μέσω των δύο παραπάνω μεθόδων, 

στοχεύουμε στην πρόληψη της γέννησης 

αναπιθύμητων κουταβιών και της εγκατάλειψης 

σκύλων.  

Το πρόγραμμα επιβλέπεται από την WSPA και 

διεξάγεται και αξιολογείται από την ΦΚ.  




