PROGRAM SPONSOR SATWA (SPONSORSHIP)
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I.

Latar Belakang
Setiap tahun, belasan anjing dan puluhan kucing harus diselamatkan oleh
Animal

Friends

Jogja

(AFJ)

dari

kekejaman

manusia

dan

ancaman

kelangsungan hidup yang mereka alami dari lingkungan tempat mereka
berasal. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki, AFJ tetap berusaha untuk
memberikan perawatan yang terbaik dalam menyejahterakan kehidupan satwa
- satwa tersebut, sampai akhirnya mereka dapat menemukan rumah dan
keluarga baru yang selaras dan menyayangi mereka.

Namun, sebagai Organisasi Nirlaba yang tidak memiliki dewan penyantun dan
hanya berdasar dari dana pribadi para pendirinya, AFJ menyadari bahwa
tantangan dana yang harus disediakan untuk perawatan dan kebutuhan hidup
satwa - satwa terlantar tersebut sangatlah tinggi. Untuk menanggulangi
masalah tersebut, salah satu upaya yang AFJ lakukan adalah dengan
mengadakan Program Sponsor Satwa (Sponsorship) AFJ.

Melalui Program Sponsor Satwa ini, AFJ berharap agar masyarakat umum dan
masyarakat peduli satwa dapat lebih aktif berperan serta dalam membantu AFJ
mewujudkan visi misinya, dalam hal ini; dengan cara mensponsori hidup satwa
- satwa yang berada pada rumah singgah AFJ. Sebagai sponsor atau orang tua
asuh, dana yang Anda berikan setiap bulannya akan dipergunakan untuk
perawatan medis, obat - obatan, serta kebutuhan hidup pokok yang dibutuhkan
oleh satwa - satwa hasil penyelamatan tersebut.

AFJ menyadari bahwa banyak rekan - rekan yang ingin mempunyai teman
berkaki empat di rumahnya, dan juga ingin berkontribusi secara nyata untuk
membantu hidup satwa - satwa di rumah singgah AFJ, namun karena beberapa
alasan dan hambatan, keinginan tersebut sulit untuk diwujudkan.

Program Sponsor Satwa AFJ dapat menjadi solusi untuk mewujudkan
keinginan tersebut.

Dengan mengikuti program ini, Anda dapat turut

berkomitmen untuk membiayai kehidupan satwa yang tinggal di Rumah
Singgah AFJ secara rutin. Secara khusus, bagi sponsor yang tinggal di Jogja

dan sekitarnya, Anda juga dapat turut serta dalam pemeliharaan sehari-hari
bagi satwa yang Anda sponsori. Program ini menjadi salah satu pilihan bagi
Anda yang ingin memiliki sahabat berkaki empat namun tidak mungkin untuk
memelihara di rumah atau hunian saat ini.

Beberapa contoh kasus penyelamatan anjing / kucing
oleh AFJ (2010 - 2014)

Marie (anjing)
Diselamatkan dari lingkungan sebuah gereja karena ditelantarkan dan tidak
mendapatkan perawatan yang layak. Marie masih berada di rumah singgah AFJ dan
menanti keluarga baru yang menyayanginya.
Link cerita:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.543747365696412.1073741855.10234
6296503190&type=3
20 September 2013

Saat ini

Rocky (anjing)
Diselamatkan dari bencana letusan gunung Merapi pada tahun 2010 dan
ditinggalkan oleh pemilik rumah. Saat ini, Rocky sudah tinggal bersama dengan
keluarga adopter yang sangat menyayanginya.
Link cerita:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.398070160264134.90500.1023462965
03190&type=3

6 Desember 2010

20 Oktober 2012

Pumpkin (kucing)
Diselamatkan dari Alun - Alun Utara kota Yogyakarta setelah mengalami tabrak lari
kendaraan bermotor. Satu kaki Pumpkin harus diamputasi, namun Pumpkin pulih
dengan baik, dia sehat dan sangat aktif memanjat pohon!
Link cerita:
http://animalfriendsjogja.org/page/cat.php?catname=2a09e52f6df41dc6d9e41c20abb
950b2

22 January 2013

Saat ini

Gesha (kucing)
Ditemukan dalam keadaan terikat benang yang menembus daging oleh anak - anak
yang menyayangi satwa di dekat Gereja di lingkungan Danurejan. Gesha tumbuh
menjadi kucing betina yang sangat cantik. Gesha masih menantikan keluarga baru.
Link cerita:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.355825707821913.79260.10234629650
3190&type=3

Perkembangan Gesha

Beberapa satwa lain di Rumah Singgah AFJ

Buster - anjing yang lumpuh karena kasus tabrak lari

Albus - anjing poodle yang menggelandang dengan sakit kulit parah ketika ditemukan

Chimney - terperangkap dalam pipa AC

Encus - terlahir tanpa bola mata namun

sebuah Mall

sehat dan lincah

Daftar lengkap satwa Animal Friends Jogja dapat dilihat pada halaman website
bagian adopsi satwa
Anjing : http://animalfriendsjogja.org/page/dog_adoption.php
Kucing : http://animalfriendsjogja.org/page/cat_adoption.php

II.

Macam-macam Program Sponsor Satwa
Ada beberapa bentuk Program Sponsor Anjing atau Kucing di AFJ, yaitu :

a) Orang Tua Asuh (OTA)
Pada program ini, Anda diminta untuk membantu satwa dengan membiayai
makanan, perawatan (obat-obatan, misal : obat cacing, multivitamin,
dan tabungan tiap bulannya untuk biaya vaksin tahunan), grooming,
pembasmian kutu, dll.

Satwa yang diselamatkan oleh AFJ pada umumnya mengalami masalah
secara fisik. Salah satu masalah fisik berupa penyakit yang paling banyak
diderita oleh anjing dan kucing AFJ adalah sakit kulit dengan jenis penyakit
demodex, scabies, jamur, maupun serangan kutu yang tentunya sangat
membuat gatal di kulit satwa. Sebagai tindakan yang dapat kami lakukan
adalah dengan pemberian asupan yang dapat mencegah bertambah
parahnya kondisi kesehatan kulit satwa dan melakukan terapi rutin melalui
grooming dengan shampo atau bahan-bahan lain yang aman dan dapat
mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut.

Program OTA mempunyai 2 (dua) pilihan, yaitu:

OTA untuk Satwa Pilihan
Anda dapat memilih siapa (satwa) yang akan dibiayai untuk jangka
waktu tertentu.

OTA untuk Satwa tanpa menyebut nama satwa yang disponsori
Diperuntukkan bagi Anda yang ingin menjadi sponsor satwa namun tidak
ingin menyebut siapa (satwa) yang ingin dibiayai. Pada program OTA ini,
Anda memberikan kepercayaan kepada AFJ untuk memilihkan satwa
yang Anda sponsori.

Adapun besaran biaya yang akan Anda tanggung sebagai OTA adalah:
 OTA Anjing AFJ

: Rp 350.000,00)

 OTA Kucing AFJ

: Rp 200.000,00

Bagi Anda yang ingin menjadi OTA bagi seekor satwa bersama dengan satu
atau lebih rekan Anda (patungan), OTA tetap dapat dilakukan, namun
dengan syarat transfer harus dilakukan dari dan hanya oleh 1 (satu) sumber
untuk mempermudah pencatatan keuangan dan administrasi.

b) Sponsor Paket
Adapun program Sponsor Paket yang kami tawarkan adalah:

Contoh: Jika Anda memilih paket Looking Good untuk Anjing, berarti Anda akan menyisihkan
uang kepedulian Anda sebesar Rp 100.000 setiap bulannya untuk mensponsori keperluan
Perawatan kesehatan anjing AFJ dari Parasit / untuk keperluan grooming.

III.

Rentang Waktu Program Sponsor
Program Sponsor Satwa AFJ ini memiliki 2 (dua) rentang waktu :
a) Program Sponsor selama 6 bulan
b) Program Sponsor selama 12 bulan (1 tahun)

IV.

Cara menjadi Sponsor Satwa AFJ
Catatan : Program OTA dapat diperpanjang apabila Anda menghendakinya.
Jika Anda tertarik untuk mengambil bagian dalam program ini dan ingin menjadi
Sponsor bagi Satwa AFJ, berikut langkah-langkah yang dapat Anda lakukan:
1. Buka website AFJ di :
http://animalfriendsjogja.org/page/adoption_list.php untuk memilih satwa
yang hendak disponsori.
2. Masuk ke blog AFJ :
http://animalfriendsjogja.org/blog/downloadpage/

dan

download

formulir

Program Sponsor Satwa AFJ.
3. Isi dan kembalikan formulir Sponsorship Program yang telah Anda
download melalui email ke alamat :
sponsor@animalfriendsjogja.org dan di-cc (copy carbon) ke alamat email:
animalfriendsjogja@gmail.com
Anda juga dapat langsung mengirim email ke alamat tersebut untuk
meminta kami mengirimkan formulir Sponsorship Program untuk Anda.
4. Bila Anda bertempat tinggal di Yogyakarta dan

ingin mendapatkan

informasi lebih lengkap tentang Program Sponsor Satwa AFJ, Anda
dapat menghubungi penanggungjawab program sponsorship AFJ yang
tertera di halaman akhir proposal ini dan membuat janji untuk bertemu
secara langsung.
5. Setelah kami menerima formulir Anda, kami akan memberitahu langkahlangkah yang harus Anda tempuh selanjutnya.
6. Bagi Anda yang berdomisili di Yogyakarta dan ingin bermain bersama satwa
yang Anda sponsori, silakan mencetang pilihan yang ada di formulir dan
mengisi waktu kapan Anda dapat meluangkan waktu untuk bermain
bersama dengan satwa tersebut,

7. Apabila satwa yang Anda sponsori telah teradopsi sebelum masa sponsor
berakhir, kami akan segera memberitahu Anda untuk memilih satwa lain
yang bisa Anda sponsori.

V.

Manfaat mengikuti Program Sponsor Satwa AFJ
Selain dapat menjadi Orang Tua Asuh bagi satwa - satwa terlantar yang
membutuhkan bantuan, Anda akan mendapatkan kepuasan diri karena sudah
turut membantu dalam program sosial yang melibatkan kebesaran hati Anda
untuk ikut berbagi kepada sesama makhluk hidup yang membutuhkan bantuan,
dalam hal ini, satwa - satwa di AFJ yang mendapatkan kesempatan kedua
untuk hidup dengan lebih aman, terawat, dan terlindungi.

Sebagai seorang sponsor, Anda juga dapat mengunjungi dan bermain dengan
satwa yang Anda sponsori secara rutin, sebaliknya, anjing atau kucing yang
Anda sponsori-pun akan menyayangi Anda tanpa syarat. Di luar hal tersebut,
Anda juga akan menerima beberapa keuntungan lain yang disesuaikan dengan
jangka waktu program sponsor yang Anda bagikan kepada AFJ.

Sesudah AFJ menerima pembayaran sponsorship pertama, Anda akan
menerima :
 Kartu profil Satwa AFJ yang Anda sponsori
 Nama Anda akan dicantum di page Facebook AFJ sebagai sponsor resmi
satwa yang dipilih (optional)
 Berita bulanan mengenai Satwa AFJ yang disponsori
 Anda akan menerima undangan untuk menulis testimoni dan/atau ikut acara
radio di mana Anda bisa menerangkan kenapa Anda ikut Program Sponsor
Satwa AFJ (optional)
 Pada akhir masa Sponsor Program, Anda akan mendapat sertifikat,
merchandise, dan foto beserta biodata terbaru dari satwa yang Anda
sponsori*
*tergantung kepada jangka waktu masa sponsorship

Dengan mengikuti program Program Sponsor Satwa AFJ, Anda sekaligus
menjadi role model yang menginspirasi orang lain dengan memberi bukti dan
contoh kepada masyarakat umum bahwa meskipun tidak bisa merawat satwa
sendiri, Anda tetap bisa membantu merawat satwa terlantar dan mengurangi
penderitaan satwa - satwa tersebut. Dan yang lebih memuaskan ... Anda
mendapatkan teman baru yang lucu dan setia.

Bila Anda ingin bertanya lebih jauh mengenai program sponsor satwa ini,
silahkan

mengirimkan

pertanyaan

Anda

melalui

email

ke

alamat sponsor@animalfriendsjogja.org dengan subject 'Informasi Program
Sponsor Satwa AFJ'. Anda pun bisa menghubungi penanggung jawab program
sponsorship AFJ yang tertera di akhir dokumen ini.

Bagi para pelaku usaha atau kelompok yang ingin menjadi sponsor satwa,
silahkan kontak AFJ untuk informasi mengenai paket promosi sponsor khusus
Bisnis dan Kelompok.

Contact Person Program Sponsor Satwa AFJ

1. Panji Prasasti J.K.
Telp / SMS

: 0896 8711 9848
: 0878 3827 7618

BBM

: 7d77c8e7

2. Monique Van Der Harst
Telp / SMS

: 0818 0411 5214

Informasi online mengenai program sponsorship dapat dilihat di halaman blog AFJ:
http://animalfriendsjogja.org/blog/sponsorship/

Hormat kami,

Guerrilla Squad AFJ

