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L’AAS DISCAN, des de 2007

15 Gossos d’Assistència Acreditats
16 Centres de Teràpia Assistida

Implantació d’un programa de
Teràpia Assistida amb Dofins a
Mèxic
Col.laboracions:

✓
✓
✓
✓
✓

Generalitat de Catalunya
ICQP – INCUAL
ICAB
FCEDF
ECOM

Portal Animal
Portal Solidari
¿Per què?
Perquè creiem que és una
bona manera d’unir el
comerç de proximitat, la
solidaritat, els valors de la
tinença responsable i la
cooperativitat entre les
persones.
Perquè ens importa la
convivència en societat i ens
importa el benestar dels
nostres animals.

Funcionament

Cada “Amic de DISCAN” aporta una
quantitat al mes, segons la
categoria seleccionada, destinada a
dos projectes:

✓ Projecte Gossos d’Assistència
✓ Projecte Protectores

Projecte Gossos d’Assistència
Actualment, l’AAS DISCAN subvenciona el 60% d’un gos d’assistència, fent
que l’usuari es faci càrrec d’uns 4.000 euros aproximadament. Tot i així,
moltes famílies no poden assumir el cost i es veuen obligades a no poder
sol·licitar el gos o a fer events per recaptar fons pel mateix.

Les aportacions dels socis Amics de DISCAN han d’ajudar a fer que aquest cost
per a les famílies sigui menor i a fer que l’entitat pugui assumir més gossos
d’assistència, donat que cada vegada tenim més sol·licituds i no les podem
atendre.

Projecte Protectores

El Portal Animal està obert a protectores, que no pagaran cuota de soci per
aparèixer, sinó que s’hauran de fer teamers de DISCAN, 1€ al mes.

Totes les protectores inscrites al portal, podran accedir als beneficis sota
demanda, de manera que cada mes, atendrem les necessitats més urgents.
Aquest servei només és per a protectores, en qualsevol de les seves formes,
que no depenguin de l’Administració.

Patrocinadors

✓
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✓
✓

Bayer – Dejemos Huella
Picart
RCD Espanyol – Llobregat BiB
Google

Visibilització del Portal

▪ Link permanent al web de l’AAS DISCAN - 250/300 visites diàries
▪ Red de búsqueda de Google
▪ Publicitat a 2 programes de Ràdio a Ràdio Despí:
▪ Llobregat Bib
▪ Món Animal i Més
▪ Xarxes socials DISCAN:
▪ Facebook: 4.500 seguidors
▪ Instagram: 1.100 seguidors
▪ Twitter: 1.100 seguidors
▪ Facebook de “Dejemos Huella”, de Bayer: 75.500 seguidors
▪ Links permanents als webs d’Ajuntaments

Categories d’Amics de DISCAN

▪ Amic col·laborador: 9 €/mes (pagament anual)
▪ Fitxa al portal / Insignia al teu local
▪ Activitats i descomptes a l’agenda
▪ Amic VIP: 14’50 €/mes (pagament anual o semestral)
▪ Fitxa al portal / Insignia al teu local
▪ Activitats i descomptes a l’agenda
▪ Banner a la pàgina principal del portal
▪ Amic Patrocinador: 23 €/mes (pagament anual o semestral)
▪ Fitxa al portal / Insignia al teu local
▪ Activitats i descomptes a l’agenda i facebook
▪ Banner destacat a la pàgina principal del portal
▪ Banner com a patrocinador a la web de l’AAS DISCAN
▪ Una publicació mensual a los nostres xarxes socials

Resultats i Accions

Cada 3 mesos, amb el vostre consentiment explícit, us enviarem un correu amb
les accions dutes a terme, els nous col·laboradors i la visibilitat del portal.
Anualment, enviarem un futlletó descriptiu del resum de l’any, per tal que
estigueu informats de tot.

