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CUM AM ÎNCEPUT
Povestea noastră începe cu fondatoarea Daniela Popovici, care, încă
de când era foarte mică, a fost înconjurată de animale, și a învățat să
le iubească, să le aprecieze și să le respecte așa cum ar merita.
În anul 2015, într-o zi de vară, chiar de sărbătoarea Sfintei Maria,
Daniela a găsit la poarta cimitirului de la marginea satului o cațelușa
pitbull, care la momentul respectiv avea piciorușele și coloana ruptă.
Ulterior, cățelușa a devenit parte din familia Popovici, iar odată cu
salvarea ei, Daniela și-a dat seama că sunt atât de multe astfel de
animale care au nevoie de susținere și de un suflet bun care sa le
ofere atenție din toate punctele de vedere.
Astfel, fondatoarea noastra s-a folosit de toate resursele de timp, de
energie și de bani pe care le avea pentru ca in anul 2016, în luna
noiembrie să pună pentru prima data bazele Asociației pentru
Protecția Animalelor Măriuța.
Iubirea și dragostea pe care Daniela Popovici le are pentru aceste
viețuitoare sunt nemărginite, motiv pentru care iși dorește ca
asociația să crească și să salveze cât mai multe animaluțe de pe
străzi, care nu pot striga dupa ajutor.

MISIUNEA ȘI VIZIUNEA NOASTRĂ
MISIUNEA acestei organizații non-profit este de a îmbunătăți
viața necuvântătoarelor care au nevoie de ajutor și de a le
asigura acestora un adăpost sigur, o îngrijire permanentă,
protecție, iubire și șansa de a simți căldura unui camin.
VIZIUNEA este dată de dorinșa de a crea o lume mai bună și
mai iubitoare, țn care oamenii să conștientizeze pe deplin
importanța responsabilității față de animale și respectul cuvenit
acestora.
VALORILE principale și pilonii de baza ai acestei asociații sunt
iubirea, empatia, respectul, altruismul, responsabilitatea și
implicarea.

ACTIVITATEA NOASTRĂ
01.
02.
03.

“Mariuta” este un ONG al carui scop principal este
acela de a salva si de a imbunatati viata animalelor
abandonate sau a celor fara stapan. Avem cel mai
mare adăpost de cai din România, și momentam
aveam grijă de aproape 1000 de animale.

Sunem înregistrati ca entitate non-profit încă din
anul 2016, avem alocat codul de înregistrare
fiscală 36786554 și figurăm în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, nr. 2922.
Animalele aflate în grija noastră sunt salvate de pe
stradă, din situații de abuz, abandon, sau care au
fost accidentate. Mulți dintre aceste suflete au
traumatisme fizice sau psihice pe viață din cauza
abuzurilor suferite anterior, ceea ce face ca ei să
rămână locatari ai adăpostului pe viață. Adopțiile
pentru astfel de cazuri sunt aproape inexistente,
aici includem câinii și pisiciile bătrâne și fără
‘pedigree estetic’.

SANCTUARUL
MĂRIUȚĂ

Sanctuarul Măriuță găzduiește peste 13 specii de
animale și cuprinde în jur de 1000 de suflete salvate.
Majoritatea animăluțelor au fost găsite în Desa, Calafat
sau prin împrejurimi. Restul acestora au fost preluate din
alte orașe ale țării, precum București, Constanța, Brăila,
Buzău, Bacău, Babadag și chiar din afara țării, din Italia și
Germania.
67 de căței au fost salvați din adăpostul de stat din
Mihăilesti, alți 23 scoși din adăpostul din Slatina și în jur
de 150 din Breasta (Craiova), aproximativ jumătate din
aceștia fiind căței prinși illegal din Calafat.
Toți câinii, pisicile, armăsari, tauri, tapi, berbeci sunt
castrați. Berzele avute în grijă nu mai pot fi eliberate în
natura din cauza traumelor fizice suferite la aripi.

RETROSPECTIVA ANULUI 2021
ÎN CIFRE ȘI REALIZĂRI
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02

100 de câini au fost adoptați cu
ajutorul ONG-ului Smeura, și 76
au fost castrați.

Toate animalele care ajung la
noi au nevoie de tratamente
medicale si reabilitare fizica și
psihică. Avei 3 câini paralizați și,
din păcate, 3 din cele 5 berze au
decedat.
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