
A Vigyél Haza Alapítvány 2010-ben végzett legfontosabb 
tevékenysége: akciók, rendezvények, eredmények. 

  
  

1. A kutyák túlszaporodása ellen Születés Szabályozási Programot indított márciustól a 
Fővárosi Ebrendészeti Telepen alapítványunk. 
  
Napjainkban nem csupán az utcára dobott, vagy elkóborolt kutyák jelentenek súlyos 
problémát, hanem a felelőtlenül szaporított állatok évről-évre hatványozódó száma is. 
Az Illatos úti Ebrendészeti Telepre évente több száz kölyökkutyát visznek be azok az 
emberek, akik nem ismerték fel időben annak fontosságát, hogy szuka kutyájuk nem kívánt 
vemhessége, a megszülető sok - felelős gazdához nehezen vagy egyáltalán nem juttatható – 
kölyök milyen drámai helyzetet idéz elő. 
A tarthatatlan állapot legalább részleges megoldására alapítványunk 2010 évben három 
hónapon keresztül valamennyi szuka kutya ivartalaníttatását teljes egészében átvállalta, 
akiket magánszemély közvetlenül az Ebrendészeti Telepről fogadott örökbe. 
 A Program keretében minden örökbe fogadott szuka kutya új gazdája az ivartalanítás 
elvégeztetésére jogosító kupont kapott, mely tartalmazta az állatba ültetett mikrocsip adatait. 
Az ily módon egyértelműen azonosított kutya új tulajdonosa felvette a kapcsolatot az 
alapítvány munkatársaival, akik időpontot egyeztettek szerződött állatorvosukkal.(Az átadott 
kuponok a kiállítástól számított 60 napig, kölyökkutya esetén az állat 8 hónapos koráig voltak 
érvényesek.) 
A sikeres akció keretében 130 db ivartalaníttatásra jogosító kupont adtunk át az Ebtelep 
munkatársainak közreműködésével. A kuponok alapján, az év során 49 kutya ingyenes 
ivartalaníttatását végeztettük el! 
Ez az akció, csupán első lépése a Vigyél Haza Alapítvány Születés Szabályozási 
Programjának, mely tájékoztató- és oktató kampánnyal egészül ki.  
A Programot a nagy érdeklődés miatt a jövőben kiterjeszteni tervezzük. 
  
2. Az év során nyolc, az Illatos útra súlyos csontsérüléssel bekerült kutya műtétjét 
végeztettük el, majd ezeknek az állatoknak további gondozását is elláttuk. További két beteg, 
legyengült állat gyógykezelését vállaltuk át. Gyógyulásuk után a kutyákat ideiglenes 
befogadóinknál gondoztuk, illetve végleges gazdához adtuk örökbe. 
  

3.Előadást Tartottunk a FÁBE (Felelős Állatbarátok Egyesülete) konferencián, a Hélia 
Szállóban, 2010. április 20.-án. A téma: „A kommunikáció eszközei a felelős állattartás 
népszerűsítésében” volt. 

4.Sétáltató Napot tartottunk a Kutyafutta rendezvényen. 

„Milyen lenne, ha igazából lenne egy kutyám?"  

Erre a kérdésre kaphatott választ minden érdeklődő a  Kutyafuttán keverék négylábúakat 
sétáltathattak az érdeklődők és beléphettek a kutyás társadalomba egy rövidebb, vagy akár 
hosszabb időre. 
A Sétáltató Napon minden látogató család megízlelhette a kutyasétáltatás élményét, hogy 
milyen érzés egy állat ragaszkodása, szeretete. 
A programon a látogatók tájékozódhattak az örökbefogadás feltételeiről, az Illatos út 
megközelíthetőségéről és a felelős állattartásról is. 
Rendezvényünket nagy érdeklődés és rokonszenv kísérte melyet több száz állatbarát 
keresett fel.  



A nap során pedig négy Illatos úti keverék kutyus szerető gazdára is talált!, 2010. május 8-án 
a Városligetben. 
Alapítványunk szervezésében kedves és barátságos, örökbefogadókra váró Illatos úti 

 
5.Outdoor Fesztivál 2010. május 9-én a Királyréten! 
 
Önkénteseink segítségével kedves és barátságos, örökbefogadókra váró Illatos úti keverék 
négylábúakat sétáltathattak az érdeklődők és léphetnek be a kutyás társadalomba, ha 
csak egy rövid időre is. 
A Sétáltató Napon minden látogató család megízlelhette a kutyasétáltatás élményét, hogy 
milyen érzés egy állat ragaszkodása, szeretete. 
A programon a látogatók alapítványunktól tájékozódhatnak az örökbefogadás feltételeiről és 
a felelős állattartásról is. 
  
6. 2010. május 21-én, a Gulner Diákszövetség Napján a Fővárosi Közterület-felügyelet 
felkérésére közreműködtünk a délutáni Sétáltató Nap lebonyolításában. A XVIII. kerületben 
megtartott diáknapon a gyerekek előadásokat hallgathattak meg a BRFK és a Közterület-
felügyelet feladatairól, működéséről és megismerhették alapítványunk munkáját, küldetését.   
A délutáni sétáltatás során önkénteseink segítségével több száz diák kapott tájékoztatást az 
Illatos úti Ebtelep működéséről, megközelíthetőségéről és az örökbe fogadás feltételeiről. 
Sokan döntöttek a nap folyamán úgy, hogy szüleikkel felkeresik az Ebtelepet. A gyerekek 
megértették, hogy ha kutyát  terveznek a családba hozni, akkor első sorban az Illatos útról 
válasszanak árva állatot. 
  
7. 2010. június 20-án Sétáltató Napot tartottunk az újbudai Kutyajó Fesztiválon. 
 
A XI. kerületben, a Bikás Parkban került megrendezésre a fesztivál, melyre a reggeli rossz 
idő ellenére több százan látogattak el. A legnagyobb örömünkre két árva kutyánk is szerető 
gazdára talált alapítványunk programjai során. 
  
8. Sikeres koncertet szerveztünk – két, másik civil szervezettel közösen- az árvízben bajba 
jutott állatmenhelyek javára 2010. július 8.-án. A menhelyek megsegítésére szervezett 
segélykoncert eredményes is volt, így teljesíteni tudtuk céljainkat, és jelentős támogatást 
tudtunk nyújtani az árvíz nyomán bajba jutott szervezeteknek. 
A koncert és az ezt kísérő kampány eredménye, a tárgyi adományokkal, az eladott jegyek 
árával, az erre a célra létrehozott elkülönített számlára érkezett adományokkal és az sms-
vonal összegével együtt összesen közel. 1.800.00 Ft volt  (Mivel a sztárok lemondtak a 
fellépti díjukról és mi is valamennyien önkéntesen, szabad időnkben végeztük a szervezést, 
a koncert megrendezésének teljes költsége nem érte el a teljes bevétel 20%-át sem.) 
Az elosztásnál figyelembe vettük a menhelyeken élő kutyák számát, az elszenvedett károkat, 
a tönkrement és még beszerzendő eszközöket valamint a későbbi, hasonló károk 
megelőzéséhez szükséges elvégzendő munkákatis. 
Az adományok elosztása: 
Miskolci Állatsegítő Alapítvány: 500.000 Ft értékben 1050kg (70 zsák) jó minőségű száraz 
táp adomány 
Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány, Sátoraljaújhely: kutyaházakra és a menhely 
helyreállítási munkáira: 220.000 Ft, továbbá 150.000 Ft értékben 300 kg (20 zsák)  jó 
minőségű száraz táp adomány. Ezen felül ivartalaníttatásra 80ezer Ft lett számukra átutalva. 
Az Elhagyott Állatokért Első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület Püspökladány: 
vízelvezető építésére: 150.000 Ft 
Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Esztergom: kavics és sóder beszerzésére: 170.000 Ft 
továbbá 70 ezer Ft értékben 150 kg (10 zsák) minőségi száraz 
táp.                                                                                      
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Ceglédi Állatmenhely Nyílt Alapítvány: kavics, sóder, cement és száraz táp beszerzésére: 
200.000 Ft, továbbá Kiltix bolha és kullancs elleni nyakörvek. 70.000 Ft értékben, Advantix 
cseppeket pedig 150.000 Ft értékben (kb. 150 db) biztosítottunk. Az adományok elosztását, 
a felhasználást dokumentáltuk. 
  

9.Örökbefogadó Napot szerveztünk 2010 augusztus 14-én az Illatos úti Ebtelepen 

Harminchat kutya talált gazdára a Vigyél Haza Alapítvány Örökbefogadó Napján! 
Közel négyszáz állatbarát kereste fel felhívásunkra ezen a napon az Illatos úti Ebtelepet. A 
Városligettől induló külön buszunkon, ismert közéleti emberek segítségével, már út közben 
tájékozódhattak az érdeklődők a felelős állattartás szükségességéről, az örökbefogadás 
feltételeiről és az Ebtelepről. 
A program lebonyolításában segítségünkre volt Keresztes Ildikó, Kovács Patrícia, Novák 
Péter, Papp Gergő és Ganxta Zolee is. 
A nap során a 40 örökbe fogadható kutyából 36 kutya talált gazdára és sokan jelezték, hogy 
visszajönnek a napokban a később elvihető állatokért. 
Az Örökbefogadó Nap és az azt megelőző egy hetes kommunikációs kampány eredménye, - 
a felelős gazdihoz juttatott kutyákon kívül - hogy több százezer emberhez eljuttattuk 
üzenetünket: 
- Ha felelősen gondolkodó állatbarát vagy és kutyát szeretnél, ne vásárolj, hanem gyere ki az 
Ebtelepre és onnan válassz egy kedves állatot! 
- Az fogadjon örökbe kutyát, aki a kutya egész életén át tudja felelősen gondozni, eltartani. 
- Az évről évre hatványozódó túlszaporodás ellen egyedül az átgondolt ivartalanítás lehet 
általános megoldás, ezért alapítványunk folytatja Születésszabályozási programját. 
Az eseményről előzetesen és azt követően 6 TV csatorna, 4 rádióállomás, számtalan írott és 
elektronikus média számolt be, segítve ezzel az esemény sikerét. 
  
10.Nyár végére ceglédi ideiglenes befogadóinknál elkészült a kifutó is alapítványunk új 
kenneljeihez. Azóta a mindennapi erdei séta mellett még több önfeledt játék lehetőség van a 
kutyusoknak. 
 
11.Az év során öt, az Illatos útra vemhesen került szuka kutya ivartalaníttatását végeztette el 
alapítványunk, saját költségén. 
  
12.Előadást tartottunk a CIVILKOMP Alapítvány felkérésére a Vásárközpontban 
megrendezett civil konferencián. A téma: „Hatékony és etikus kommunikáció eszközei 
kampányok, rendezvények népszerűsítésében” volt. Előadásunkat Demcsák Zsuzsával 
közösen tartottuk, hiszen a téma egyik fontos eleme a „közéleti emberek bevonása 
társadalmi ügyek népszerűsítésébe” volt 
  
 13. Decemberben az Illatos úton kialakított kifutókba a nagy hidegek miatt alapítványunk 
négy új, megerősített, hőszigetelt, keményfa kutyaházat vásárolt a kutyáknak.  
 
  
14. A Civil szervezetek közül alapítványunk nyerte Az Év Honlapja 2010 díjat. 
A Magyar Marketing Szövetség által meghirdetett, Az Év Honlapja Pályázat felhívására több 
mint 350 pályázat érkezett és kategóriánként egyetlen honlap nyerhette el a Díjat. 
 
Büszkék vagyunk arra, hogy csekély költségből készült és három éve, lelkes önkénteseik 
által működtetett honlapunk egyre több embert szólít meg, mozgósít a felelős állattartás, a 
keverék kutyák megbecsülése, a gazdátlan állatok örökbefogadása terén. 
Az elbírálás szempontjai voltak: 
o    Design: A honlap vizuális megjelenése (színvilág, layout, tipográfia, grafika) támogatja-e 
a megadott célkitűzést, valamint mennyire van összhangban a honlap tartalmával. 
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o    Impresszió: A weblap vizuális megjelenése és tartalmának megismerése milyen 
összbenyomást kelt a látogatóban. 
o    Innovativitás: Milyen újszerű tartalmi, formai ás programozás technikai megoldásokat 
alkalmaztak a weblap fejlesztői. 
 o    Interaktivitás: Milyen formában ad lehetőséget a honlap a látogatóknak / ügyfeleknek a 
kapcsolattartásra. A honlap tartalma / szolgáltatásai mennyire használják ki a web által 
nyújtott kétirányú kommunikációs lehetőségeket. 
o    Kategóriának megfelelő tartalom (súlyozott pontszám): Miután a versenyben különböző 
kategóriákban lehetett nevezni, a tartalmat csak a konkrét kategória jellegzetességeinek 
megfelelően lehetett értékelni. Fontos szempont volt, hogy a honlap tartalmi része mennyire 
támogatja a nevezésben megadott célkitűzést. 
·      Navigáció: A bírálók értékelték, hogy a weblap mennyire áttekinthető, milyen segítséget 
nyújt a weblap egyes részeinek a megismeréséhez. 
 
15. Tavalyi évben kitalált és elsőként megrendezett Sétáltató Nap Projektünkkel elnyertük a 
kreatívoknak kiírt Aranypenge Fesztivál Bronz Szív díját.  
  
  
16. Az év végére lelkes önkénteseink száma már meghaladta a húsz főt. 
  
Elmondható, hogy önkénteseink segítségével alapítványunk maradéktalanul elvégezte a 
maga elé kitűzött célokat. Mindezt oly módon, hogy sem 1%-os, sem állami támogatást nem 
kapott. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy a naptárak eladásából származó bevételt és kapott 
adományt kizárólag a kitűzött célok konkrét megvalósítására fordítottuk. Fizetést, 
tiszteletdíjat, térítést nem adunk. Munkáját valamennyi munkatársunk önkéntesen, 
szabadidejében végzi. 
  
  
 


