
Pentru comunitate - un mediu în care oamenii să alunge din 
stresul vieții de zi cu zi și să învețe mai multe despre cum să 
îngrijească animalele și să interacționeze cu ele

Pentru animale - salvare, acces la îngrijiri medicale, 
reabilitare, îngrijire permanentă a animalelor vârstnice și cu 
nevoi speciale, șansa de a găsi o casă pentru totdeauna, de 
a fi adoptate.

CENTRUL DE TERAPIE
ȘI REABILITARE

PAWZUP
creat pentru a aduce împreună oameni și animale 

și pentru a reface vechea noastră legătură de 
prietenie, iubire și compasiune

PawzUp este un proiect care a pus stăpânire pe mințile și inimile noastre de ceva vreme. 
Este visul ROLDA și speranța noastră de a crea un viitor mai bun pentru animalele în 
suferință. Cu ajutorul tău, sperăm să putem aduce oamenii și animalele împreună din nou și 
să refacem vechea noastră legătură de prietenie, dragoste și compasiune. PawzUp este un 
proiect Start-up menit să deservească nevoile comunității și pe cele ale animalelor 
abandonate din regiunea de sud-est a României.

Centrul PawzUp va oferi servicii:
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Programe:

2.Educația - acesta va  fi un punct important pe
care centrul nostru se va axa. Dorim să oferim
oamenilor de toate vârstele, de la noua generație
până la  liceeni, studenți, adulți care lucrează și
pensionari, posibilitatea de a învăța cât mai multe
despre animale. Vom oferi cursuri despre cum să
înțelegem comportamentul animalului, cum să
îngrijim în mod corespunzător un animal și multe
alte lucruri interesante care pot îmbunătăți
interacțiunile om-animal.

Viziune
Ne dorim ca PawzUp să fie o bază 
puternică pe care să putem reconstrui 
relația dintre om și animale. PawzUp 
este un concept și un vis îndrăzneț; o 
modalitate de a aduce oamenii și 
animalele împreună și de a le permite 
să se ajute reciproc și să se bucure de 
compania celuilalt.

Misiune
Misiunea noastră este să creăm o "casă" 
pentru oameni și animale,  un loc unic în 
care toată lumea este binevenită să se 
relaxeze, să se distreze și să învețe cât 
mai multe despre animalele cu care 
împart lumea înconjurătoare.  De asemenea, 
dorim să sprijinim comunitatea locală  și să-i 
oferim oportunitatea de a interacționa cu 
animalele noastre, într-un spațiu sigur, plăcut.

1.Terapia cu animale de companie – centrul va oferi 
oportunitatea de a susține sănătatea mentală și starea de bine 
a comunității. Programele noastre de terapie au scopul de a 
atenua singurătatea vârstnicilor și copiilor care trăiesc în 
instituții înființate de stat prin organizarea de vizite la centrul 
nostru.
De asemenea, vrem să binedispunem comunitatea locală 
prin organizarea de activități distractive precum plimbări 
cu câinii, prieteni de carte (unde oamenii sunt încurajați 
să le citească câinilor ca o modalitate de a-şi petrece 
timpul liber), sesiuni de joacă, dar şi prin voluntariat la 
centru, lucru care poate oferi un scop în viață sau poate 
ajuta membrii comunității să capete mai multă încredere 
în ei, întrucât ies din zona lor de confort.

3.Locuri de muncă și voluntariat- centrul PawzUp va crea multe locuri de muncă de la
cele administrative (cum ar fi manager, specialist în relații publice,  administrator și așa
mai departe) la cele specifice animalelor (cum ar fi îngrijitorul, dresorul de câini,
expertul în comportamentul câinilor, specialiștii în terapie cu animale, personalul
medical etc.). Știm că oferirea de oportunități de angajare este extrem de importantă, în
special pentru comunitățile care se confruntă cu probleme, de aceea ne vom strădui
pentru formarea cât mai profesionistă a oamenilor și încurajarea lor să facă parte din
echipa noastră.



îngrijirea animalelor rănite și reabilitarea fizică și psihică a animalelor aflate în 
suferință

adopția pisicilor și câinilor;

oferirea de adăpost permanent pentru cai, măgari și animale mici de fermă 
abandonate

accesul liber și încurajarea oamenilor să lucreze cu animalele, să învețe despre nevoile,
comportamentul lor și cum să le îngrijească în mod corespunzător;

crearea unui spațiu sigur și plăcut în care animalele și oamenii pot interacționa și se
pot bucura de compania oferită reciproc;

încurajarea oamenilor să experimenteze beneficiile mentale și spirituale ale petrecerii
timpului cu animalele;

crearea de locuri de muncă, oferirea de training și oportunități de voluntariat;

oferirea unui motiv să zâmbească comunității de seniori, dându-le șansa de a ajuta
animalele și de a petrece timp cu ele;

educarea generației tinere în ceea ce privește cum să fie proprietari responsabili de
animale de companie în viitor;

promovarea și cultivarea unor valori importante precum compasiunea, abnegația, 
determinarea, bunăstarea și dragostea unul față de celălalt și pentru lumea în care 
trăim.

Obiective
PawzUp este un proiect îndrăzneț care promite să facă diferența. De aceea, nu este 
deloc surprinzător că obiectivele noastre sunt numeroase și, desigur, grandioase. 
Principalele activități PawzUp vor fi:

salvarea animalelor abandonate pe străzi, neglijate sau abuzate;

acoperirea costurilor intervențiilor veterinare;

Valori
Un proiect de calibrul PawzUp nu ar fi nimic fără valorile sale de bază pe care dorim să
le promovăm și să le cultivăm.

Educație – vrem să promovăm ideea de a fi un proprietar de animale informat și 
educat, care știe să îngrijească un animal și să înțeleagă nevoile acestuia. Această 
campanie de informare se va concentra în principal asupra copiilor, deoarece ei 
reprezintă viitorul, dar ne vom asigura că nu trecem cu vederea nicio persoană cu 
adevărat interesată să învețe despre animale.

Includere – vrem să încurajăm oamenii de toate vârstele și din toate mediile să facă 
parte din comunitatea noastră iubitoare de animale, unde toți suntem egali în grija 
și dedicarea noastră pentru aceste suflete aflate la nevoie;

Compasiune – un mediu empatic atât pentru oameni, cât și pentru animale;



PawzUp va fi un proiect unic în  România, un centru care va fi deschis pentru public 
7 zile pe săptămână, creat cu unicul scop de a îmbunătăți viața oamenilor și a 
animalelor deopotrivă. România, în special zona Galați-Brăila care are a doua cea 
mai mare densitate urbană după capitală, dar este și una dintre cele mai sărace 
regiuni ale țării, are  nevoie de un centru precum PawzUp care să ofere o soluție 
umană problemei animalelor abandonate și să ajute comunitatea să rămână pe linia 
de plutire. 

Bunăstare – credem că PawzUp poate deveni un mic, dar semnificativ regat al 
animalelor, în care bunăstarea animalelor și a oamenilor este întotdeauna pusă pe 
primul loc;

Sustenabilitate – în afară de susținerea centrului prin donații și testamente, vor fi 
oferite atât oportunități comerciale, cât și de strângere de fonduri pentru a obține 
resursele necesare acestui proiect, inclusiv oportunități de a denumi anumite unități/clădiri din 
centru. Suntem recunoscători și mândri să promovăm companiile și persoanele care ne ajută 
să realizăm acest vis.

De ce Pawzup

România are milioane de animale fără stăpân și o populație de aproximativ 2 
milioane de bătrâni care trăiesc singuri, victime ale sărăciei, neglijenței și depresiei. 
Pentru aceste suflete nefericite, centrul PawzUp este o necesitate, un mijloc de a 
supraviețui și de a spera într-un viitor mai bun.

Situația actuală PawzUp:
În prezent, tot ce avem este terenul pe care proiectul nostru poate începe să prindă contur.

ROLDA



Adăpost pentru câinii care au nevoie de reabilitare, tratament medical de durată sau 
permanent

Spațiu de carantină pentru câini

Spațiu de tratament pentru boli infecțioase

Adăpost pentru pisici

Clinică veterinară în care să fie oferite sterilizări și tratamente medicale gratuite 
animalelor ai căror proprietari au venituri reduse

Adăpost pentru cai și măgari

Sanctuar pentru alte animale de fermă (găini, iepuri, capre, etc)

Parcare pentru mașini cu stații de încărcare pentru vehicule electrice și suport acoperit 
pentru biciclete

Magazin caritabil (unde se vor vinde obiecte donate și produse artizanale create în 
atelierele noastre)

Sală de conferințe pentru evenimente și programe educaționale

Zonă dedicată (hub) voluntarilor (un mic studio pentru a oferi cazare peste noapte, dacă 
este necesar, în special pentru voluntarii străini)

Pe acest teren dorim să construim următoarele unități și structuri:

Centru de adopții pentru câini și pisici

Zonă de recepție cu o urnă de sugestii & idei și un Wall of Fame (dedicat 
principalilor noștri susținători)



Pentru a vă oferi o perspectivă clară asupra modului în care va arăta 
centrul la momentul finalizării, iată o prezentare a unităților și 
serviciilor disponibile:

Servicii oferite: salvare, adăpost, asistență medicală, reabilitare, adopție

Suprafață totală: 595 mp (zona de adopție) + 1404 mp (adăpost câini) + 595 mp(zona 
de carantină) + 465 mp (zona boli infecțioase) + 386 mp (adăpost câini suplimentar)

Capacitate de cazare: min 180 – max 413 câini

Câini

Zona de adopţii(13 boxe cu sticlă în partea frontală, cu dimensiuni de 1.95 x 2.35 mp); 
capacitate de cazare: 13 - 20

Zona de carantină pentru noii câini intraţi în adăpost(12 spaţii x 10.40 mp pentru 
carantină; 12 spaţii exterioare x 12 mp; boxe carantină 12 x 5 mp; 6 spaţii exterioare 
x 6 mp; un spaţiu exterior x 20 mp) capacitate de cazare: 24 - 40
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Adăpost câini- sunt 5 zone, după cum urmează:  zona1 cu 15 boxe x 6 mp; zona2 cu 20 boxe x 6 
mp; zona3 fără padocuri, dar cu delimitări: 12 boxe x 9 mp si 4 boxe x 6 mp; zona4 cu 21 boxe x 
6 mp; zona5 cu 14 boxe x 6 mp. Capacitate cazare: 80 - 240

Adăpost adițional pentru câini (28 boxe x 6 mp). Capacitate cazare: 25 - 75

Observaţii:
Luăm în considerare posibilitatea de a modifica zonele 4 și 5 în zone fără padocuri, dar având 
delimitări între spațiii.

Zonele de adăpost sunt folosite pentru reabilitare, pentru câini adoptabili, precum și 
pentru a oferi îngrijire pentru totdeauna câinilor bătrâni și celor cu dizabilități

Camerele de izolare şi tratament(38 boxe x 5 mp). Capacitate cazare: 38

Zona de toaletare pentru câini

Zona interioară de antrenament, include 2 săli în care vizitatorii pot interacţiona cu câinii

Zone în aer liber pentru adopție și carantină, ce includ un parc pentru plimbări și 
socializare și un aqua parc pentru activități distractive în aer liber, pe timpul verii

Alte zone: bucătărie, spălătorie, depozitare, pentru tratament

Adăpost căței & 
centru de adopții

ZONA DE ACCES 
PENTRU:

Voluntari

Personal

Vizitatori



Produs Cantitate Preț

umplutură piatră spartă 
compactată (15cm) 

148.4 mc

folie PVC (sub placa 
suport pardoseală) 1954.4 mp

beton simplu C12/15 424.4 mc

beton armat C25/30  708.1 mc

cofraj  2664.8 mp

armătură S500c 46159.8 kg

armătură SPPB Ø5/100/100 
(placa suport pardoseală)

3689.9 mp

lemn 15x15cm  562 m

lemn 10x20cm  1878.5 m

lemn 2.5x15cm  494 m

astereală (h= 25mm) 1663.8 mp

zidărie exterioară 10 cm 101.2 mc

zidărie interioară 15 cm  210.6 mc

vată minerală  1800 mp

vopsitorii exterioare pe zidărie  1352 mp

cărămidă aparentă  141 mp

polistiren extrudat 5 cm 
punți termice 

286 sau 
989 mp

polistiren extrudat 3 cm 
sub șapă 

1035.3 mp

LISTA MATERIALELOR NECESARE PENTRU 
ADĂPOSTUL DE CÂINI PAWZUP

NU INCLUDE materiale estimative pentru spațiile de alergare și spațiile exterioare

Produs Cantitate Preț

șapă grosieră aprox. 8 cm  1035.3 mp

șapă de pantă 3 cm 1035.3 mp 

vopsea epoxidică pereți  7260 mp

vopsea epoxidică 
pentru pardoseală 

1035.3 mp 

tablă fălțuită la învelitoare 1524 mp

tablă fălțuită întoarsă 
pe fațadă

324 mp

tavane rigips rezistent foc 30 
min 18mm (sau 2 x 12.5 mm) 1524 mp

vopsea lavabilă albă pt tavane  1352 mp

ferestre acoperiș 75/145 cm 
tip Velux geam securizat 
protecție UV 

56 bucăți

uși boxe 80/210 cm din
bare inox 

86 bucăți

uși boxe exterior 90/210 cm
din aluminiu termoizolate, cu 
geam superior și intrare/ieșire
pentru căței 

86 bucăți

uși anexe 90/210 cm din HDF  14 bucăți

uși rezistente la foc 150/210 
cm în dublu canat

8 bucăți

uși exterior 90/210 cm 
din aluminiu 

10 bucăți

uși acces principal 150/210 
cm în dublu canat 

2 bucăți

rigole boxe 100 cm  94 bucăți 

rigole holuri 109 ml 

dale 5 cm grosime 1200 mp



Zona boli infectioase
ZONA D E ACCES 

PENTRU:

Personal

Adapost catei

Carantina catei
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Pisici

Servicii oferite: salvare, cazare, asistenţă medicală, adopţie

Suprafaţă totală: 238 mp (zona de adopţii) + 215 mp (zona dedicată celorlate pisici) 

Capacitate cazare: min 50 – max 100 pisici

Adapost pisici

ZONA DE ACCES
PENTRU:

Voluntari

Personal

Vizitatori

Zona de carantină pentru noii rezidenţi ai adăpostului (20 de boxe)

Zona de adopţii:
6 boxe x 4.65 mp
Zonă exterioară 33 mp
10 boxe 1.25 x 14.25 mp cu geam, pentru a vedea pisicile disponibile pentru adopţie

Zona de toaletare pentru pisici

Adăpost interior (9 boxe x 3.25 mp; 8 boxe x 1.05 mp)

Bucătărie 6 mp, depozitare 5 mp, zona toaletare 8 mp, spălătorie 4.50 mp

Adăpost exterior (47 mp) cu o mulţime de locuri amenajate pentru a se bucura de soare şi a 
se relaxa

Zone speciale (47 mp) în care vizitatorii şi pisicile pot interacţiona



Clinică veterinară pentru
câini şi pisici

3 x camere de tratament x 5.50 mp, 18.45 mp, 12.45 mp

Sală post operatorie pisici x 10.20 mp

2 x săli de consultaţii x 18.45 mp

Laborator 17.95 mp

Sală pregătire 20 mp

Sală de operaţii 21.85 mp

Recepţie Spălătorie

Servicii oferite: laborator, sterilizări, alte operaţii, stomatologie, spitalizare, 
hidro-terapie, servicii de prevenţie, servicii sociale veterinare

Suprafaţă totală: 371 mp

Notă: serviciile sociale se referă la tratamentele veterinare și intervențiile chirurgicale de urgență oferite 
animalelor de companie care provin din comunități defavorizate

Clinica veterinara

ZONA DE ACCES
PENTRU:

Voluntari

Personal

Vizitatori



Adăpost pentru
măgari & cai

Suprafaţă totală: 547 mp

Padocul pentru antrenament

Zona de furajare, adăpat şi depozitare

Zona de toaletare/ţesălare

Spaţii comune pentru cai şi măgari:

Măgari

Servicii oferite: îngrijire permanentă şi
asistenţă medicală

Capacitate cazare: 40 măgari

Spaţiu exterior parţial acoperit (37 x 40 mp) cu zonă de adăpare/furajare şi 
antrenament

Adăpost pentru măgari abandonaţi (8 boxe x 12.60 mp, max 40 măgari)

Cai

Servicii oferite: îngrijire permanentă şi 
asistenţă medicală

Capacitate cazare: 10 cai

Boxe carantină (3 boxe x 12.60 mp)



2 spaţii exterioare parţial acoperite (2 x 40 x 12 mp)cu zonă de adăpare/furajare şi 
antrenament

Adăpost pentru cai abandonaţi (6 boxe pentru cai x 12.60 mp)

Alte animale de fermă

Servicii oferite: îngrijire permanentă şi 
asistenţă medicală

Capacitate de cazare potrivită pentru 
un număr mic de capre, găini și iepuri

Spații exterioare pentru hrănire și pentru a se putea mișca, alerga,
a sta în aer liber

Locuri de cazare separate pentru capre, găini și iepuri abandonați

Zona carantina 
pentru cai 

Adapost magari

Adapost cai

ZONA DE ACCES 
PENTRU:

Voluntari

Personal



Comunitate

Bonus : 

• Soluții de încălzire și iluminare sustenabile
• Oportunități pentru idei inovatoare privind construcția și sustenabilitatea
• Soluții de energie verde
• Aprovizionarea animalelor – impactul asupra mediului

Vizitatori

Voluntari

Personal

Oportunitatea de a lucra cu animalele contra cost sau ca voluntar.

Oportunități de angajare – îngrijire, dresaj, predare.

Petrecerea timpului cu pisicile și câinii în zonele de exerciții sau de vizitare 
(voluntari, vizitatori).

Participarea la evenimente educaționale (pentru voluntari, vizitatori, de exemplu, 
grupuri de copii din școli, angajați din multinaționale sau alte companii).

Plimbarea câinilor în parc (personal, voluntari).

Participarea la activități de petrecere a timpului liber în familie, alături de 
animalele din centru (vizitatori).

Socializarea cu animale și oameni deopotrivă (personal, voluntari, vizitatori).

Oportunitatea de a sprijini o cauză (voluntari, vizitatori).

Încredințarea animalelor de companie unui personal competent în timpul vacanței 
(vizitatori).

Șansa de a găsi un nou membru al familiei, cu 4 lăbuțe, la centrul de adopții 
(voluntari, vizitatori).
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Organizare ROLDA

ROLDA – (Fundația ROLDA este înregistrată în Registrul Fundațiilor și 
Asociațiilor la Judecătoria Galați, CUI 18416340)

ROLDA este înregistrată ca organizație non - 
profit în mai multe țări, dupa cum urmează:

Australia USA Suedia

Norvegia Anglia si Țara Galilor Regatul Ţărilor de Jos

Elveția

Veniturile noastre provin din donații, testamente, sponsorizări, adopții, granturi din 
surse externe și fonduri transferate de la filialele ROLDA din străinătate.

Partenerii noștri din România sunt: ARC România, Donatie.ro, Gala Societății Civile, 
Rock FM, WolfMedia Tails, Stiri.ong, Paws Hope, Pentruanimale.ro, Bursa Binelui.

Majoritatea granturilor provin din SUA, Anglia și Elveția, din surse care au cerut să 
rămână anonime.

http://donatie.ro/
http://pentruanimale.ro/


Numele tău (ales de tine) va apărea 
automat pe Virtual Wall, pentru 
nostalgici Panoul de Onoare.
Cum faci asta?

E foarte ușor!

Oportunități de sponsorizare
Implicarea ta astăzi face ca visul nostru, Centrul PawzUp, să devină realitate mai devreme!

Indiferent dacă ești donator privat sau reprezinți o companie, sprijinul tău va fi 
vizibil pentru întreaga comunitate, iar contribuția ta va schimba viitorul mai multor 
generații de oameni, dar și de animale. PawzUp este un centru care va dura în timp, va 
fi în atenția mass-media și va fi vizitat de iubitorii de animale din România, dar și din 
afara ei.

Împreună, putem transforma această lume, o putem face un loc mai bun!

Fie că reprezinți o companie sau ești un iubitor de animale care a decis să ne ajute să 
realizăm acest vis;
Fie că dorești să faci un cadou deosebit cuiva drag sau să comemorezi pe cinevaC
Fie că dorești să marchezi un eveniment special
te rugăm să alegi o varianta de sponsorizare:

I. Cumpără o cărămidă virtuală sau mai multe.

1. Accesează:
https://pawzup.org/oportunitati-de-
sponsorizare/

2. Alege cărămida mică sau mare

100 USD = O cărămidă ne apropie cu un pas de 
 visul PawzUp

200 USD = Cărămizi duble, viteză de 2x mai mare       
pentru a construi PawzUp

3.Donează și vei primi un certificat personalizat

Nota: Deoarece proiectul PawzUp este unul gigant, am impartit colectarea fondurilor in functie de etapele de construire, prima fiind 
pentru un numar de 1000 caramizi care acopera costurile cu turnarea fundatiei Adapostului pentru caini, cladire formata din 5 elemente. 

https://pawzup.org/opportunities/


10000 – 20000 USD = Bronz 20000 – 30000 USD = Argint

>50000 USD = Platină

II. Cumpără cărămizi, personalizate cu numele ales de tine

Donează 1000 USD și numele tău va fi scris pe o 
lăbuță de beton plasată în afară centrului de adopție. Vei 
primi o fotografie cu ea.

Donează 5000 USD și numele tău va fi scris pe o 
cărămidă plasată în afară centrului de adopție. Vei 
primi o fotografie cu ea.

III.Peretele Sponsorilor

Adaugă numele tău pe Peretele Sponsorilor, vizibil la intrarea în Centrul 
de Adopție (zona Recepției)

Notă: până la construirea centrului de adopție (clădirea numărul 5 în ordinea în care cele 7 clădiri din cadrul Centrului 
PawzUp vor fi construite) Peretele Sponsorilor va fi disponibil online și în broșurile de prezentare ale proiectului)

30000 - 50000 USD = Aur

Pentru donațiile de nivel Bronz până la Platină, numele tău (numele 
companiei tale sau un nume pe care îl alegi) va fi afișat pe Peretele 
Sponsorilor din zona de recepție și va fi vizibil tuturor vizitatorilor.



Denumirea unei zone de adopții (16 disponibile)

Denumirea unei boxe pentru măgari (6 disponibile)

Denumirea unei boxe pentru cai (6 disponibile)

Spații câini:

Denumirea unei zone de adopții (12 disponibile)

Denumirea unei zone de carantină (24 disponibile)

Denumirea unei boxe (80 disponibile)

Denumirea unei unități de izolare (38 disponibile)

Denumirea unei zone pentru activități, în interior 
(2 disponibile)

Denumirea unei boxe pentru un câine senior 
(20 disponibile)

 25000 USD   

10000 USD 

20000 USD  

10000 USD   

250000 USD   

20000 USD

Spații pisici:

Denumirea unei zone de carantină (15 disponibile)

 20000 USD   

10000 USD 

Spații animale de fermă:
 10000 USD  

20000 USD 

Alte oportunități: 

Denumirea sălii de așteptare din cadrul clinicii 
veterinare (1 disponibilă)

Denumirea sălii pre-operatorii (1 disponibilă)

Denumirea sălii de tratament (5 disponibile)

Denumirea sălii post-operatorii pentru pisici (1 
disponibilă)

Denumirea sălii post-operatorii pentru câini 
(1 disponibilă)

Denumirea Zonei dedicate voluntarilor (1 disponibilă)

 Per unit

Per unitate

Per unitate

Per unitate

IV. Denumește un spațiu de cazare sau chiar o clădire întreagă

ROLDA oferă posibilitatea unică de a sponsoriza construirea 
și denumirea unui spațiu de cazare.
Condiții: ROLDA își rezervă dreptul de a respinge nume care ar putea fi ofensatoare 
sau ne-ar putea deteriora imaginea. Un spațiu poate avea 1 sau mai mulți sponsori.

Modalități de plată explicate



Oportunități rare: denumește o clădire pentru totdeauna

Denumirea adăpostului pentru câini (1 disponibil)

Condiții: un singur sponsor acceptat. Numele ales de sponsor va fi afișat 
pe clădire atâta timp cât această va fi funcțională. ROLDA își rezervă 
dreptul de a respinge nume care ar putea fi ofensatoare sau ar putea 
dăuna imaginii noastre.

Denumirea adăpostului pentru pisici (1 disponibil)

Denumirea adăpostului pentru măgari (1 disponibil)

Denumirea adăpostului pentru cai (1 disponibil)

Denumirea zonei administrative (1 disponibilă)

Denumirea clinicii veterinare (1 disponibilă)

Denumirea zonei de carantină (1 disponibilă)

Denumirea zonei de tratament (1 disponibilă)

Denumirea biroului Danei (1 disponibil)

Denumirea recepției de la intrarea principală 
(1 disponibilă)*

Denumirea întregului centru PawzUp*

Împreună putem transforma această lume, o putem face un loc mai 
bun, atât pentru animale, cât și pentru oameni!

*O oportunitate excelentă pentru CSR, pentru corporații

 1500000 USD 

  600000 USD 

120000 USD 

 250000 USD 

 100000 USD 

  500000 USD 

 300000 USD 

 200000 USD 

 500000 USD 

 1000000 USD 

 5000000 USD 

Modalități de plata: doar transfer bancar


