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A korábbi évekhez hasonlóan, 2027-ben is folytattuk az lllatos útra sérülten bekerült kutyók
gyógyíttatósót, majd ezek gondozósát, nevelését és végleges gazdához juttatását, Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján még nagyobb hangsúlyt fektettünk o megelőzésre, hiszen legalább olyan

fontosnak tartjuk, hogy a kutyók ne kerüljenek gyepmesteri telepekre, mint az, hogy onnan
kikerülhessenek.

Megelőzés:

A kutyák túlszaporodásának csökkentése érdekében folytattuk egész évben Születésszabályozási
Programunkat az lllatos úton, melynek során valamennyi, lllatos útról kihozott, 7 hónapnál fiatalabb
kan-és szuka kutya ivartalanításának kö|tségét átvállaltuk.
Az lllatos útról közvetlenül örökbefogadók, és az önkormányzatokkal közös akcióban kuponnal,
ivartalanításra visszahozott kutyáinak, valamint az alapítványunk által kihozott kutyák
ivartalanításának száma meghaladta a 100 állatot.

Gvógvítás. gondozás, rehabilitáció:

Műtétek, utókezelések: 2021-ben több csontsérült (elgázolt) állat került gondozásunkba. Ezen felül is,

számos olyan kutya került hozzánk, akinél egyéb, műtéteket végeztettünk, hosszadalmas kezelést
igénylő betegsége volt (daganatos betegségek, bőrbetegség, szívférgesség epilepszia,
szembetegség).
Az lllatos út orvosai kérésére, azokat a sérült, beteg kutyákat, melyeket a sérülés, vagy a betegség
jellege miatt (elgázolt, többszörösen törött, belső sérülésekkel) a telepen nem gyógyítanak,
alapítványunk vette gondozása, függetlenül a sérülés mértékétől, az állat korától, vagy a várható
költségektől. Így zlZt-ben ís lehetővé vált az ll]atos úton, hogy a súlyosan sérült, vagy a helyszínen
nem gyógyítható kutyák elaltatására ne kerüljön sor,
Ezekkel a kutyákkal kapcsolatban nem csupán egyszeri műtéti költségek merültek fel, - hiszen az állat
nem kerül már vissza az lllatos útra - hanem a teljes gyógyulásig, majd örökbe adásáig
gondozásunkban marad.
A műtétet, szinte mindig hosszas rehabilitáció, fizioterápiás kezelés követi, majd többszörös kontroll
vizsgálatokra, implantátum kiszedésre kerül sor. Ez rendszerint hosszú hónapokig tartó folyamat.
Labor vizseálatok: Valamennyi, gondozásunkba került kutya általános labor vizsgálaton, szívférgesség
és bőrférgesség teszten esett át.

örökbeadás:
ldősebb, kevésbé esélyes, viselkedés zavaros kutyák gondozása, nevelése, szocializálása:
202I-ben átlagosan 30 kutya volt folyamatosan gondozásunkban, melyek jelentős részét lllatos útról
hoztunk ki. A tárgyévben közel 100 gyógyult, szocializált, ivartalanított kutyát adtunk örökbe és
további 30 kutya maradttovábbi gondozásunkban, örökbefogadóra várva. Ezek a kutyák,
valamennyien keverékek, jelentős részben idősebbek, többen, a hosszú bezártság miatt viselkedési
zavarokkal küzdöttek, így nehezebben adhatók örökbe: sokan 1-2 éve voltak már a telepen és teljes
rehabilitációjuk alapítványunknál is hónapokig tart. Azokat a kutyákat, akiket nem tudunk ideiglenes
befogadóknál elhelyezni, kutyapanzióban tartjuk, ahol önkénteseink rendszeresen látogatják,
sétáltatják, szocializálják őket.



EFvéb, általunk véPzett feladatok:

Állatszállítás: orvosi kezelésekre, kutyakozmetikába, kutyakiképzésre, örökbeadás, akár azegész
ország területére
Szocializálás, nevelés, kutyakiképző alkalmazása
Kutya kozmetika, gyógyszeres f ü rdetések
Fizioterápiás kezelések - sérült kutyák utókezelése, ál|atorvosijavaslatra

Kommunikáció: 2021-ben is folytattuk, az alapítványunk gondozásában lévő, kutyák fotózását
együttműködő partnerünk, segítségével. Számos filmet is készítettünk, főként idősebb kutyáinkról.
Álta lá nos tájékoztatás:
Alapítványunk, a hét 6 napján kap érdeklődő telefonokat, bejelentéseket. (Azon kevés szervezet
között vagyunk, akik szinte folyamatosan elérhetőek vagyunk.}

- Ezeket kompetenciák szerint szétválasztjuk: a vidéki bejelentőket a területileg illetékes
menhelyekre irányítjuk, a nem megfelelő tartással kapcsolatos bejelentéseket a kerületi,
települési jegyzőkhöz tanácsoljuk,

_ Aki nem közvetlenül alapítványunktól kíván kutyát örökbe fogadni, vagy olyan igénnyel lép

fel, (típus, méret, kor) amit nem tudunk a gondozásunkban lévő kutyák közül kielégíteni,
azokat az lllatos útra, vagy fajtamentő szervezetekhez irányítjuk.

- A kutyájukat leadni kívánóknál igyekszünk az okokat feltárni, segítséget nyújtani, vagy

rábeszélni arra, hogy a semmiképp sincs más megoldás, akkor elsősorban maga keressen az

állatnak gazdát, ingyenes gazdi kereső fórumokon.
- Az RTL Klub reggeli műsorában naponta mutatunk be gazdára várő, árva, keverék kutyákat,

ezzel is népszerűsítve az örökbe adást.

2021-ben, a koronavírus iárvány miatt sajnos elmaradt több, nagyszabású kutyás rendezvényünk,
melyen a felelős állattartást és az árva kutyák örökbe fogadását népszerűsítettük volna, A
rendezvények helyett tovább erősítettük online kommunikációnkat, közösségi oldalainkon,
honlapunkon.

Országos hatású tevékenységeink:

Orszáeos mikrochip leolvasó hálózat: 2015- től működik országos mikrochip leolvasó hálózatunk,
mely, az év végéig már 250 helyen vált bárki számára ingyenesen igénybe vehetővé. Az alapítvány
által kihelyezett mikrochip leolvasók, főként kutyabarát éttermekben, kávézókban,
önkormányzatoknál és már több mint 130 MOL kútnál elérhetőek, gyakran a nap 24 órájában. A talált
kutyákban leolvasott chipek alapján 10 önkéntes állatorvosunk azonosítja az állatok gazdáit és értesíti
őket. Hálózatunk segítségével, több mint 840 kutyát juttattunk vissza gazdá jához, elkerülve, hogy
akár átmenetileg is, az lllatos útra, vagy más gyepmesteri telepre kerüljenek. A sikereket látva,
tovább folytatjuk hálózatunk kiterjesztését.

2021 decemberében ismét művészi kivitelű naptárat adtunk ki, melynek bevételéből alapítványunk
kiemelt tevékenységét: az állatok gyógyíttatását segítettük. A képeken a népszerű A mi kis falunk
szereplőit |áthatjuk egy-egy gazdira váró, vagy a közelmúltban örökbe adott kutya kíséretében.

Hatékonvság:



Alapítványunk kiemelkedő hatékonysággal működik, mivel számos önkéntesünk olyan speciális
tudással rendelkezik, melyet egyébként csak térítés ellenében tudnánk igénybe venni. (jogászok,
közgazdászok, állatorvosok, marketingesek, logisztikus, grafikus, fotós, újságíró, informatikus,
kutyakiképző, kutyakozmetikus, pedagógus, stb.)
Az általunk igénybe vett termékeket szolgáltatásokat versenyeztetjük és minden esetben a legjobb
ár-érték a rányra törekszünk.
Működésünket annak ellenére tudjuk magas szinten tartani, hogy alapítványunkhoz a fajlagosan
magasabb költség igényű állatok kerülnek (ti. sérülés után hosszan gyógyuló, nehezebben örökbe
adható kutyák),

Átláthatóság:

Alapítványu nk,2021-ban is tagja az Adományevűjtő Szervezetek Önszabályzó Testületének (AszÖT)
ezzel a kötelezőnél magasabb szintű átláthatóságot vállalva. Alapítványunk gondozásába került
valamennyi kutya sorsa - fényképekkel dokumentálva - honlapunkon és Facebook oldalunkon
nyomon követhető, az első naptól- az örökbe adásig, de rendszerint, ezt követően is kapcsolatban
maradunk az új gazdikkal,

összefoglaló:
Alapítványunk d továbbra is egyik kiemelt felodatának tartja az lllatos úti, árua, sérült állatok
gyógyíttatősdt, örökbe adősi esélyeínek növelését,
Legalább ennyíre fontosnak tartjuk azonban, hogy megoldáninkkal folyamatosdn csökkentsük a
gyepmesteri telepekre kerüIő kutyák szőmőt, tőmogassuk az ívartalanítást a túlszaporodős
elkerülése érdekében és hogy továbbra is népszerűsítsük a lelelős óIlattartős szükségességét.
Munkánk során erős és folyamatosan növekvő önkéntes-és tómogatói bázisunkra szőmítunk.

Budapest, 2022. május L9.
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