Associació projecte LOLA
www.projectelola.org
Inclusió animal a la societat per a la seva protecció i respecte.
Som una entitat sense ànim de lucre però sí amb ànim de canvi.

Què és el projecte Lola?
La nostra visió és un projecte que treballa de forma transversal per a la protecció animal amb un objectiu
clar ; un canvi sistèmic en la manera en què la societat percep i tracta als animals no humans.
•
Ens sustentem en diferents bases que són bidireccionals: ajudem als animals , com ells ens ajuden
a nosaltres amb un objectiu ben clar i definit, el benestar de tots.
•
Construïm comunitat perquè aquesta és la força de qualsevol canvi i treballem per a ser un
referent social.
•
Creem un model de gestió eficient i transparent que pugui ser ascendent i replicable i un treball
en xarxa per incrementar la nostra força i suport.
La nostra missió és clara, que la societat interioritzi el benestar com un dret legítim dels animal no humans,
existència de lleis que els hi donin cobertura i l’existència de protocols i infraestructures necessàries per
a donar les respostes adients.
Els nostres valors es basen en el respecte i la compassió cap a tots els éssers vius, la confiança en la
nostra gent, la professionalitat per a treballar amb eficiència, l’aprenentatge diari i la passió. Aquest
últim valor, és important per superar-nos dia a dia, amb l’objectiu de millorar la vida dels animals i de les
persones. Convertint-nos en un referent per a tota aquella gent valenta que lluita per a una societat més
justa i amable.
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Les quatre potes de LOLA
1-LOLA EDUCA

Educa

Sensibilització i Educació
Creiem que l’educació és el motor de qualsevol canvi, per això visitem
escoles i instituts amb el projecte d´Educació Humanitària que engloba
els drets humans, la protecció animal i el respecte pel medi ambient.
Col·laborem amb mitjans de comunicació per informar i sensibilitzar
al màxim possible de població en temes animalistes. També creem
campanyes, assistim a fires, realitzem xerrades, cursos, tallers….
Objectiu Final : Aconseguir una major conscienciació i per tant un major
respecte i normalització de la nostra societat sobre el drets i benestar
animal.

2-LOLA COL·LABORATIVA

COL·LABORA

Ens posem al servei i ajuda tant amb les Administracions públiques,
agents de l’ordre públic, com també altres entitats privades , centres
educatius…
- Aliances amb altres entitats amb fins missionals alineats amb els nostres
objectius on ens puguem recolzar mútuament.
- Departament legal.
Objectiu final : Unir forces per crear un moviment real més fort, sòlid i
eficient.

3-LOLA SOCIAL
Hi ha determinats moments de la vida en que ens podem sentir sols,
vulnerables i sense saber a qui demanar ajuda tant per a nosaltres
com pels nostres animals, els quals es troben sota la nostra protecció i
responsabilitat.
I tots sabem el que significa el fort lligam entre nosaltres i el nostre animal
i l’angoixa de no saber o no tenir a ningú que  pugui fer-se’n  càrrec , quan
per diversos motius no podem fer-ho nosaltres.

SOCIAL

Algunes d’aquestes causes o raons poden ser: Un ingrés hospitalari o
en una residència,  una malaltia, un desnonament, una mort sobtada,
en definitiva situacions a la vida que ens sobrepassen i afegeixen una
dosis d’ansietat a un problema, que per si mateix és complicat i que cal
solucionar immediatament.
A Lola volem que el lligam entre els nostres animals i nosaltres no es
trenqui mai i per això, ens oferim ajudar a les persones que no tinguin
cuidador secundari pels seus animals, oferint la possibilitat de trobar una
solució: cases d’acollida, passeig del seu animal, adopció definitiva, en
cas de mort o ingrés a residències...
Objectiu final: donar una resposta a les persones que no poden fer-se
càrrec del seu animal, de manera puntual o definitiva.

4-LOLA ANIMAL
El nostre objectiu és aconseguir el mínim d’animals abandonats i perduts,
no obstant som molt conscients que sempre seran necessaris els centres
d’atenció animal.
I si han d’existir hem de treballar per a donar la millor vida possible als
animals que entrin en aquests centres, tot esperant la seva adopció
definitiva.

ANIMAL

Treballem per proporcionar nutrició , assistència veterinària, ambient
acollidor de màxim nivell, mentre treballem en campanyes i promocions
d’adopcions eficients i de qualitat.
Gestionem colònies de gats ferals.
Objectiu final: reduir el temps d´espera d´un animal als centres
d´acollida, i que aquest sigui en les millors condicions possibles, fins
que arribi la seva adopció definitiva.

5-

Adhesió a altres projectes que es vagin incorporant.

L´èxit dependrà totalment del suport i la unió de tota la gent implicada que ens posem
al servei d’un somni, al qual li ha arribat el seu moment: la inserció animal en la nostra
societat, dins un marc de legalitat i naturalitat, que englobi tant el respecte com els
drets i el benestar dels animals.
El nostre somni és poder tancar la nostra entitat per assoliment d´objectius, i poder
donar per conclosa la nostra tasca.
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