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SACHE IN 2020

Am salvat și reabilitat peste 200
de animăluțe ale nimănui.

Sache Vet Clinic și Sache Foundation 
 (Asociația Sache ) se numără printre
cele mai importante ecosisteme de

protecție a animalelor, prin rezultatele
depuse în elaborarea politicii de

sterilizare gratuită, atragere fonduri
pentru campanii și tratare și reabilitare

animale domestice

SACHE 

Echipa noastră a sterilizat 12.000 de câini și
pisici în anul 2020, atât în cabinetul nostru
din Tărtășești, cât și în campaniile din țară:

Brăila, Constanța, Bacău, Olt, Ilfov,
Dâmbovița sunt câteva din județele în care

am campat ambulanța și am muncit din greu

12.000 STERILIZĂRI

In cadrul cabinetului din
Tărtășești am tratat gratis sau la

prețuri sociale peste 2000 de
animăluțe; un spectru larg de
tratamente, de la boli virale,

vaccinări, ortopedie, chirurgie
țesuturi moi samd.

2000+ TRATAMENTE

www.sache.info

200 REABILITARI



"Sache" se naște ca un concept, un prototip care a îmbinat două mari iubiri: iubirea
față de om și cea față de animale. Sache și-a propus să fie un refugiu, un sanctuar,
un răspuns, o insituție de educare și creștere permanentă  și o salvare, atât pentru

animalele care au nevoie de noi, cât și pentru oameni și societate.
 Două misiuni. Un singur nume: SACHE

 
Sache are o poveste extrem de umană și de universală. Este o poveste despre

iubire, evoluție după  adversitate, reziliență. Este o poveste despre muncă, valoare
și responsabilitate socială- în adevăratul sens al cuvântului.

Am format o echipă de oameni extrem de implicați, raționali, profesioniști, maturi.
Munca pe care am desfășurat-o începând cu  2016 și echipa pe care am creat-o
sunt cea mai bună dovadă a valorii noastre, precum și a principiilor care ne-au

ghidat pe parcursul activității noastre medicale și sociale.
Sache și-a început existența ca un cabinet mic, rural, de medicină veterinară

socială. Am dezvoltat acest tip de cabinet prin parteneriate cu autorități locale, prin
parteneriate cu ONG-uri internaționale și ne-am lărgit domeniul și aria de activitate.

Astfel am sterilizat în cei 5 ani de existență 41.239 de animale în toată țara.
Caravana noastră a condus echipa în toate colțurile țării. 

Am oferit sprijin unui număr de 13.776 de proprietari de animale cu venituri medii
sau inexistente.

Am creat 12 locuri de muncă și prin activitatea noastra am reușit să inspirăm alte
zeci de persoane, inclusiv prin înființarea unor alte 2 cabinete veterinare în zonă.

Sache a devenit ceea ce a sperat mereu să devină: o sursă de inspirație, o
întreprindere socială, o misiune: aceea de a face viața mai frumoasă și mai bună,

animalelor și oamenilor care le îngrijesc.

ÎNCEPUTURILE
sau a fost odată...



Laura Fincu- fondator&CEO
Implementatorul sau " cea care face lucrurile să se întâmple”.

Fundraiser, filolog, om de comunicare, cu pregătire în filosofie. 
 "Gatekeeper-ul" viziunii Sache. Mama lui Sache, cățelul de la care a
plecat întregul proiect. Omul pentru care "sky is the limit" și cea care,

prin pasiunea și îndârjirea  cu care face totul, însuflețește fiecare
colțișor din cabinetul veterinar, adăpostul de căței și pisici și din clinica

mobilă care pleacă în caravana din țară.

Marius Nicu- fundație
Medic veterinar de excepție, specializat în ortopedie și

anesteziologie. Maestru în chirugie țesuturi moi. Inginer,
electrician, inventator în  timpul liber. Multivalent, pluritalent și un

Om de geniu. Un visător înfăptuitor. Omul care are toate
răspunsurile;  lider de echipă, mentor. Cu o experiență de peste

11 ani în medicină veterinară, cu o ambiție și o capacitate de
autodepășire extraordinare.

Andreea Conicescu- fundație
Căutați în dicționar cuvintele ambiție și perseverență și veți

obține imaginea ei. Cunoscător al spiritului uman, bun pedagog,
medic veterinar de excepție. Reziliență și pasiune sunt alte

cuvinte care trebuie căutate pentru a o defini. Cu peste 10 ani
experiență în medicina veterinară, Andreea Conicescu este o
sursă de inspirație, un foarte bun profesionist, de o tandrețe

rară față de animale.

ECHIPA



Internațional
 

Avem o experiență consistentă
în crearea și menținereae

partneriatelor internaționale,
reușind să obținem fonduri

pentru sterilizarea animalelor
de pe străzi și cu stăpân,

precum și tratarea și relocarea
acestora. 

Clinica mobilă
 

Caravana Sache a reușit performanța
extraordinară de a steriliza 12.000 animale

în 2020

Misiunea socială
 

Am organizat și o facem în continuare ;),
evenimente de educare și conștientizare, de
implicare socială proactivă si de consolidare

de parteneriate între societatea civilă și
autoritățile publice.

Rezultate



Sache răspunde apelurilor primite, salvează,
găzduiește, tratează și reabilitează anual

peste 250 de animale (proprii) de peste 8 ani.
 

Spațiile noastre pentru  cazare pe termen lung  includ 5 cabane pisici ( pisici cu Pif,
cu Fiv și sănătoase) țarc de joacă, 20 padocuri și internare.  Peste 85 % din

animalele găzduite pe termen lung la Sache sunt victime ale accidentelor rutiere,
abuzurilor, foametei, condițiilor improprii sau inexistente de cazare, condiții de cele
mai multe ori incompatibile cu viața, animale geriatre- seniori care beneficiază de

îngrijire paliativă. 
Alăturarea unei activități veterinare proprii cu cea de reabilitare a animalelor străzii
este deosebit de benefică, aceste animale beneficiind în mod constant de asistență

veterinară. 

 



Proiecte 2021

Implementăm proiectul Sache Social din cadrul proiectului "UCB sustine antreprenoriatul social".
Vom putea lărgi gama de servicii oferite, cu: anestezie inhalatorie, ecografie, servicii de radiologie,

ATI. Este un proiect exclusiv social, prin care ne-am propus să venim în ajutorul comunităților
marginalizate cu servicii medicale de specialitate.

Sache își propune să construiască un spital veterinar social care să înglobeze toate
serviciile oferite într-un spațiu modern, încăpător. Acest proiect se va implementa și

finanța prin sponsorizări și va putea oferi servicii veterinare de specialitate sociale unui
număr mult mai mare de animale care au nevoie de îngrijire.

Sache Social1.

2. Sache Clinică Veterinară



Cum puteți ajuta?
 

Cazare temporară ( foster)- dacă dispuneți de un petic de
pământ, grădină, canapea, încăpere, padoc pentru un animăluț,
ne puteți ajuta cu găzduirea unui suflet câteva luni sau până la

adopție.
 

Voluntariat- dacă aveți ceva timp liber și vă doriți să îl petreceți în
aer liber, fiind înconjurați în același timp de blănoși, dați-ne un

mesaj pe pagina sau la tel: 0751596199
 
 
 
 

   Donații bunuri materiale- Mereu avem nevoie de bunuri
materiale; uzura celor existente în prezent este mare și mereu e

nevoie să înlocuiești câte una, alta când îngrijești zeci de
animăluțe, în speță: mașină de spălat, uscător, prosoape,

mâncărică și câte și mai câte: dacă doriți să ajutați în acest sens,
am construit o listă comprehensivă de lucruri de care avem

nevoie, pe care v-o putem trimite pe mail.
 
 



Cum puteți ajuta?
  
 

Donații financiare - Orice sprijin financiar este binevenit. Donații se pot face în contul
Asociației Sache, în euro sau lei.

 
    Formularul 230- Prin formularul 230 puteți dona 2 sau 3.5 % din impozitul pe venit.

 
Sponsorizări companii- Ne puteți ajuta devenind un fundraiser pentru Asociația Sache,

obținând sprijin de la companii pe care le știți ( sau nu). Această activitate este deosebit de
importantă atât pentru noi, cât și pentru dvs ( dacă sunteți la început) deoarece vă puteți crea
un cv deosebit și face cunoștință cu domeniul, în eventualitatea unei cariere pe care o urmăriți

în aceasta zonă.
 

Bursa Binelui: donații prin Bursa Binelui se pot face aici :
https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/ONG-uri/Asociatia-Sache

 
Galantom  https://sache.galantom.ro/projects/view?id=1228

Poți să dăruiești ziua ta către Asociația Sache, prin crearea unei pagini pe Galantom,
organizarea unui eveniment sportiv, lansarea unei provocări, etc 

 
        Organizare campanii sterilizare: dacă sunteți interesați de organizarea unei campanii
în zona dvs, vă rugăm dați un mail la adresa: sachevetclinic@gmail.com pentru mai multe
detalii. Țineți cont de faptul că organizarea presupune : găsirea unei locații, efectuarea de

programari, etc. ) 
 

Poți dona aici 3,5% din impozitul pe venit Poți dona aici în contul Asociației Sache



Servicii: fotografie animale pentru adopție- dacă aveți acest hobby, ne-ar ajuta foarte
mult să organizăm ședințe foto cu unii din cățeii noștri în vederea adopției lor: avem

zeci de mii de poz, dar foarte puține sunt " adoption material" 
 

Ghost writeri: spuneți-ne povestea- dacă aveți talent scriitoricesc, ne-ar ajuta să
spuneți povestea Sache și povestea animăluțelor noastre 

 
Social media: ajutor organizare și postare albume - Ne-ar ajuta să avem voluntari
pasionați de digital care să ne ajute cu postărilor pe paginile noastre de facebook.

 
Organizare evenimente dacă aveți un spațiu unde putem organiza evenimente, ne-ar
fi de folos dacă l-ați putea pune la dispoziția noastră pentru o zi sau să ne donați o zi

de lucru (cum a fost cazul evenimentului Ink for Tails)
 

Brainstroming: talentele voastre sunt deosebit de nobile și importante pentru noi.
Dacă faceți ceva din inimă, sau aveți o idee care ne-ar putea ajuta, nu ezitați să ne

scrieți. Orice parteneriat în folosul blănoșilor ne-ar fi de mare ajutor.



Noi, echipa Sache, mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să înfăptuim toate proiectele,
evenimentele, activitatea noastră de până acum: sponsorilor, donatorilor, persoane fizice sau

juridice, partenerilor, susținătorilor.
Această activitate nu ar fi posibilă fără sprijinul incredibil acordat. 

Vă mulțumim!
 
 

Mulțumiri

Copyright 2021 by Asociatia Sache
by Laura Fincu & Diana Necoara



email: sachevetclinic@gmail.com
      sachefoundation@gmail.com

 
 
 strada Liliacului 7, Tartasesti, Dambovita

CONTACT

0742929006 si 0751596199

https://www.facebook.com/SacheFoundation

https://www.facebook.com/sachevetclinic

www.sache.info




