
MEKLĒJĀM BRĪVPRATĪGOS STUDENTUS 
Ja tu... 

• Mīl dzīvniekus, it īpaši kaķus; 

• Gribi padarīt mūsu pasauli labāku; 

• Jau sen gribi kļūt par brīvpratīgu; 

• Tev patīk modernas tehloloģijas un tu vienmēr gribēji pievienoties start-up projektam.  

… Tad šī ir tava liela iespēja: 

• Palīdzēt ar savam spējām un zināšanām attistīties labdarības organizācijai; 

• Realizēt savas radošās idejas vizuāla noformēšanā un PR-attiecībās; 

• Kļūt par daļu no inovatīvi domājošas un draudzīgas komadas; 

• Palīdzēt atrast mājas bezpajumtes dzīvniekiem;  

• Mūdināt sabiedrību adoptēt, nevis pirkt dzīvniekus; 

Tavos pienākumos ietilps: 

• Gatavot atraktīvus, jautrus un stilīgus reklāmas materiālus (vizuālas publikācijas); 

• Uzņemt vai veidot oriģinālus video materiālus un animācijas; 

• Virzīt projektu sabiedrībā, lai pēc iespējās vairāk cilvēku sāktu aizdomāties par to, lai adoptēt 
dzīvniekus 

• Piedāvāt visdažādakas idējas sekmīga projekta realizācijai.  

Ja tev ir interese sazināties ar mums, tad atsūti mums e-pastu ar īsu (vai garu☺ ) vēstuli par to, 
kāpēc tu gribi uzzināt vairāk par šo projektu.  

Raksti uz: catcare.community@gmail.com ; info@pukainis.lv.   

Pukainis.lv ir portāls, kur tiek publicēti to bezpajumtes dzīvnieku profili, kuri pašlaik dzīvo dažādās 
Latvijas patversmēs. Patversmēm ir bezmaksas iespēja publicēt bildes un informāciju par dzīvniekiem, 
kas tagad atrodas viņu rokās. Tas ir ērts un mūsdienīgs veids, kā šī informācija var būt nogādāta 
potenciālajam dzīvnieka saimniekam.  Jebkurš interneta lietotājs var piekļūt pukainis.lv portālam un 
izvēlēties dzīvnieku, kuru vēlētos adoptēt. Lapā ir ērtas meklēšanas iespējas (pēc izmēra, dzimuma, 
vecuma), kas palīdzēs atrast tieši tādu dzīvnieku, kuru cilvēks meklē. 

Biedrība “Cat Care Community” palīdz kaķiem gan atrast pastāvīgas mājas, gan nodrošina dzīvniekiem 
pagaidu mājas un aktīvi meklē tiem jaunus saimniekus. Biedrības darbības ietvaros jau otro gadu 
darbojas Facebook lapā: http://www.facebook.com/catcarecommunity, kur ir publicēti vairāk nekā 350 
sludinājumi par kaķiem, kuriem nepieciešama palīdzība, stāsti par kaķu aprūpi un organizācijām, 
veterinārajām klīnikām un kaķu kafejnīcām. Biedrība palīdzējusi vairāk nekā 400 kaķiem atrast mājas, 
kā arī uzbūvēja vairāk nekā 100 ielas kaķu mājiņas.  
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