A Vigyél Haza Alapítvány 2009-ben végzett legfontosabb
tevékenysége: akciók, rendezvények, eredmények.
1.Színes orvosi ultrahangot vásároltunk
2009 februárjában az alapítványunk által kiadott és értékesített naptárak bevételéből,
valamint támogatóinktól befolyt adományok segítségével színes orvosi ultrahang
berendezést bocsátottunk az Ebtelep rendelkezésére, lehetővé téve ezzel a vemhesség és
az idősebb kutyáknál a daganatos betegségek korai felismerését.
A készülék vásárlásához komoly segítséget nyújtott a Hitachi Medical Systems Kft is.
2.Alapítványunk megoldotta az Illatos úton, valamennyi külső kennel gumiszőnyeggel való
szigetelését, azért, hogy a kutyáknak ne kelljen a hideg betonon tölteniük a téli napokat.
Ennek a 150 m2-nyi hőszigetelő rétegnek a beszerzése és felragasztása közel 1 millió
forintba került.
Az alapítvány által kiadott naptárakból befolyt adományokból a külső, fűtetlen kenneleket
még a hideg beállta előtt szigetelő anyaggal és gumiszőnyeggel láttuk el.
3.Sikeres Örökbefogadó Napot tartottunk 2009.május 16.án.
Felhívásunkra ismét benépesült az Illatos úti Ebtelep.
Önkénteseink és támogatóink segítségével sikeresen megrendezett Örökbefogadó
Napunkon több, mint 300 állatbarát vett részt.
Már egy héttel az eseményt megelőzően elindítottuk kampányunkat médiatámogatóink
segítségével: több napilap és tv csatorna adott hírt az örökbefogadásról.
Sokan az újságcikkek és tájékoztatásunk nyomán szembesültek a problémával.
Felhívásunkban hangsúlyoztuk: minden érdeklődőt szeretettel várunk, dekutyát csak az
fogadjon örökbe, aki egész életre szóló társat keres és képes megfelelően gondoskodni az új
családtagról is.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy az Örökbefogadó Napon 26 állat talált új gazdára, a
kampány ideje alatt pedig, összesen 55 kutyát fogadtak örökbe!
4. Sétáltató Nap a Városligetben 2009. szeptember 12.-én
„Milyen lenne, ha igazából lenne egy kutyám?” Sokan teszik fel maguknak ezt a kérdést, de
csak kevesen tesznek az ügy érdekében.
Erre a kérdésre adott választ egy izgalmas nap szeptember 12-én, szombaton.
Most végre teljesülhetett sokak régi vágya és bárki kipróbálhatta, milyen gazdinak
lenni. Alapítványunk szervezésében kedves és barátságos illatos úti keverék négylábúakat
sétáltathattak az érdeklődők és léphettek be a kutyások körébe egy rövidebb vagy akár
hosszabb időre.
A Sétáltató Napon több mint 400 látogató család próbálhatta ki a kutya sétáltatás élményét:
hogy milyen érzés egy állat ragaszkodása, szeretete.
Ez a nap mérföldkő volt az Illatos úti Ebrendészeti Telep történetében is: ha egy napra is, de
kijöhettek, sétálhattak, barátkozhattak az örökbefogadásra váró kutyák. A programon sokan
tájékozódtak az örökbefogadás feltételeiről, az Illatos út megközelíthetőségéről.
5. Sikeres Örökbefogadó Napot tartottunk 2009.szeptember 19.-én.
Az Örökbefogadó Nap során 250 érdeklődő, állatszerető család jött el és 25 kutyát fogadtak
örökbe! Sokan jelezték, hogy visszajönnek a napokban a kiválasztott kutyusért, ha lejárt a 14
nap várakozási idő és többen felajánlották további segítségüket munkánkhoz.
Az örökbefogadott kutyák a védőoltás, féregtelenítő kezelés és az mikrochip mellé
támogatóink jóvoltából nyakörvet, pórázt, az új gazdák pedig az állati áruházba szóló 1000

Ft-os utalványt kaptak ajándékba.
7. Az év során 10, az Illatos útra súlyosan sérülten bekerült kutya műtétjét végeztettük el. Az
állatok teljes felépülésükig ideiglenes befogadóinknál gyógyultak, majd végleges gazdához
adtuk Őket.
8. Az Illatos útra vemhesen leadott kutyák közül 11 állat ivartalaníttatását végeztettük el
alapítványunk költségén.
9. 2009 év végén elkészült művészi kivitelű, jótékony célú falinaptárunk értékesítésével ismét
megteremtettük szerény anyagi bázisunkat, mely lehetővé tette, hogy munkánkat 2010-ben
is sikeresen folytathassuk az Illatos úti Ebrendészeti telepen lévő állatok gazdához juttatása,
gyógyíttatása érdekében.

