Vad är Hundar Utan Hem?
Hundar Utan Hem är en ideell förening som arbetar för att hitta kärleksfulla hem åt hemlösa hundar.
Vi räddar och omplacerar avlivningshotade och oönskade hundar från Irland och Sverige. Varje år
hjälper vi omkring 1000 hundar att hitta nya hem som är anpassade för den enskilda hundens behov.
Målet är att ge dem ett mycket bättre liv än de någonsin haft. På HundarUtanHem.se hittar du ca 100
hundar i olika storlek och ålder som söker nya hem.

Varför adoptera hundar från Irland?
Tusentals friska hundar avlivas på Irland varje år. För
oss är varje hund lika viktig. En hund är inte mer värd
för att den är född i Sverige eller för att den är renrasig.
Irländska hundar lämnas ofta ensamma många timmar
i sträck och det är inte ovanligt att de aldrig får komma
in i huset. Istället bor de ute på en bakgård året runt,
oavsett väder. Hundar som inte längre är önskade av
sin familj kastas ut på gatan eller dumpas i en park eller
ett skogsområde. Hundar från Irland har inga
sjukdomar som inte redan finns i Sverige.

Hundar Utan Hem behöver Din hjälp
Det finns en obegränsad mängd av hemlösa hundar som avlivas varje dag. Våra resurser att hjälpa
dem är begränsade. Därför behöver vi Din hjälp.
Du kan hjälpa oss att hjälpa genom att:
- Adoptera eller vara jourhem åt en hund. Hunden du hjälper får ett tryggt hem/jourhem samtidigt
som en ny hund kan räddas till platsen som blir ledig på det ”rescue” på Irland där hunden varit. På
så sätt kan vi rädda en till hund.
- Skänk ett bidrag till hundpensionat eller veterinärvård.
- Skänk fleecefiltar, halsband, leksaker, hundtäcken/tröjor, hundbäddar eller annat som hundar
behöver.
- Bli medlem och månadsgivare. Våra medlemmar är oerhört viktiga och värdefulla då de ger oss
resurser så att vi slipper säga nej till hundar som behöver hjälp.
- Engagera dig i föreningen ideellt på din fritid.
Det finns många olika sätt att hjälpa till.
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