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Asociaţia Red Panda s-a înființat în 2012 din inițiativa unor tineri activiști cu experiență în domeniul 

protecției animalelor. Red Panda are misiunea de a educa și de a milita pentru crearea unei societăți 

mai bune, în care nu trebuie să mai producem suferință nouă și celorlalte specii.  

Ce facem noi? 

Red Panda își propune să desfășurare proiecte educative de informare și responsabilizare pentru 

copii, tineri și adulți prin programe pentru comunitate; proiecte pentru animalele fără stăpân 

(adopție, salvare) și pentru bunăstarea cailor (asistență medicală și potcovit gratuit, salvarea și 

reabilitarea animalelor în situații de risc etc). 

Cum facem noi? 

Centrul de adoptie Iubirrre - proiect unic în Romania, Centrul de adopții găzduiește 15-20 de 

căței care beneficiază de o calitate ridicată a vieții și de reabilitare, în vederea pregătirii lor 

pentru adopție și a adaptării lor la viața în familie.  

Salvarea, reabilitarea și plasarea în adopție a animalelor fără stăpân sau abandonate. În 

2013 Red Panda a găsit familii adoptive pentru 90 de căței.  

Programe de educație dedicate copiilor și adulților - urmărim să îi învățăm compasiunea, 

empatia și respectul pentru toate ființele vii prin intermediul prietenilor noștri blănoși. Piesa 

de teatru “Confesiunile unui câine” a ajuns în 8 orașe din România, în cadrul unui parteneriat 

cu bibliotecile publice locale http://vimeo.com/59980917. 

 

Programe de sterilizări gratuite pentru animale cu și fără stăpân, în vederea stopării 

înmulțirii necontrolate a animalelor.  

 

Proiecte pentru bunăstarea cailor de muncă - proiecte de asistență medicală și potcovit 

gratuit pentru caii de muncă în satele din preajma Bucureștiului. 
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Poziții deschise: Avem nevoie de 10 

iubitori de animăluţe 
 

 

Profilul voluntarului Red Panda 

 

 Voluntarii noștri trebuie să înțeleagă situația animalelor fără stăpân,  

 Să aibă o atitudine pozitivă, de deschidere față de acestea,  

 Să privească cu încredere relația om/ animal,  

 Să nu facă discriminări între câinii de rasă și câinii de pe stradă.  

 Ei vor lucra într-o echipă sudată, în care domnesc empatia și buna dispoziție.  

 Vrem să își dorească să se implice în promovarea drepturilor animalelor,  

 Să fie interesați de domeniul social și, desigur, să fie iubitori de animale. 

 Să fie persoane serioase, pe care să știm că ne putem baza pentru animalele pe care le 

avem în grijă, a căror stare de bine depinde de modul în care știm să le acordăm toată 

dragostea și priceperea noastre.  

 

Dacă împărtășești valorile noastre și vrei să faci o bucată de drum alături de membrii 

echipei noastre și de familia noastră de patrupezi, trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare 

de intenție de max. 250 de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 

martie inclusiv și noi te vom contacta. Persoana de contact: Raluca Simion. 
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