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Az egyesület gazdálkodását és ügyeit az öt évre választott elnökség végzi az elnök
irányításával. Ennek kereteit a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés határozza
meg.
Az egyesület 2012-ben is az Alapszabály előírásainak betartásával folytatta közhasznú
állatvédő tevékenységét. A rendelkezésre álló pénzforrásokat állatvédelmi
tevékenységre fordította. A pénz tartalékok fogyását sikerült mérsékelni, annak
ellenére, hogy a mentett állatok száma emelkedett, több kutyának, macskának és
vadon élő állatnak sikerült az életét egyengetni, mint a korábbi években.
Az elnökség és a tagok munkájukat önkéntes alapon végezték. Az önkénteseink száma
ugrásszerűen növekedett, köszönhető volt ez az önkénteseket toborzó plakátoknak,
internetes és közösségi oldalon való hirdetéseinknek.
2008. október 7-től egy főt napi 4 óra időtartamban részmunkaidős jogviszony
keretében foglalkoztatunk a gyepmesteri telep melletti ideiglenes menhelyen
elhelyezett kutyák ellátására. Ez 2012-ben is így volt.
Az Alapszabályban rögzítettek szerint az egyesület az Állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. alapján állami, önkormányzati feladatokat lát
el. Ennek megfelelően az önkormányzat által fenntartott gyepmesteri telepről kikerülő
kutyákat 100 %-ban átvettük, állatorvosilag elláttattuk, a felnőtt nőstény állatokat
ivartalaníttattuk, amikor szükségesnek ítéltük, a hím ivarúakat is, illetve a kölyök
állatokat ivartalanítási támogatással (30-100 %-ig terjedő mértékben) adtuk örökbe.
Minden általunk gondozásba vett állat féregtelenítőt és külső élősködés mentesítést
kapott a védőoltásokon túl. A védőoltásokat a menhelyen vagy gyepmesteri telepen,
illetve ideiglenes befogadó helyen tartózkodás idejéig biztosítottuk.
A kutyák a veszettség oltás és transzponderrel való egyedi jelölés után jöhetnek ki a
telepről. A veszettség oltás árát és a mikrochipezést is 2013. január 1-ig egyesületünk
fizette, ellenértéket az örökbe fogadóktól nem kértünk. Fenti időponttól a mikrochip
árát az állattartási rendelet szerint a gazda fizeti, így ezt az összeget elismervény
kiállítása után átvesszük az örökbe fogadóktól.
Egész évben arra törekedtünk, hogy a gazdátlan állatok élethez való jogát biztosítsuk
és biztosíttassuk. Az állattartási rendeletben /41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról/ foglaltaknak megfelelően az
új szabályok (tartós láncon tartás tiltása, megfelelő mozgástér, stb.) betartatását
propagáltuk és segítséget nyújtottunk a lakosságnak, hogy ennek megfelelő
körülményeket biztosítsanak társállatuknak. Segítettünk a rászorulóknak takarmány,
kutyaól, alom vásárlásával, állatorvosi költségek átvállalásával, végső soron pedig, ha
nem volt biztosított a körülmények javítása, akkor az állat tartásának átvállalásával.
A lakosságot folyamatosan tájékoztattuk arról, hol lehet kedvezményesen
ivartalaníttatni, illetve segítettük a nem kívánatos szaporulat kiközvetítését, de minden
esetben felvilágosítással is éltünk, elmondtuk és leírtuk, hogyan kerülhetik el a
következő alom megszületését. Sokan éltek a felkínált lehetőséggel és elvitték
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állatukat ivartalanításra. Még többen azonban anyagi okokra hivatkozva nem tudtak
élni ezzel és a mikrochipezést sem tudták megoldani. A gyepmesteri telepre kerülő
kutyák 95 %-ában még nincs mikrochip, amelyekben találtunk, nem minden esetben
volt regisztrálva, így tulajdonképpen semmi értelme nem volt. A mikrochipezést és a
regisztrációt is több alkalommal propagáltuk honlapunkon és közösségi oldalunkon.
Az egyesület pénzkészletének alakulása:
Az egyesület 2012-es nyitókészlete 9.407.933,- Ft, a zárókészlete pedig 8.906.388,-Ft
volt, mely 501.545,-Ft csökkenést jelent. Az éves bevételek 5.986.968,- Ft-ot tettek
ki, míg a kiadások 6.616.211,- Ft-ot. Tehát a bevételeket sikerült 10 %-kal növelni,
míg a kiadások csupán 3 %-kal növekedtek. Ebből adódóan a már 2010. és 2011. év
folyamán elkezdődött pénztartalék csökkenést sikerült némileg mérsékelni. A
közhasznú eredmény (veszteség): - 629.243,-Ft, amiben benne van az
értékcsökkenési leírás összege is 130.332,-Ft értékben, ami nem tényleges kiadást
jelent, hanem a meglévő eszközeink értékcsökkenését forintban jeleníti meg.
Bevételi oldalon az előző évihez képest tehát növekedést értünk el: A személyi
jövedelemadó 1 %-ából befolyt összeget sikerült 290.116,-Ft-tal növelni (+ 7 %), amit
jelentős eredménynek könyvelünk el. Ez az összeg: 4.493.665,-Ft. Pénzadomány
1.103.771,-Ft folyt be, ami az előző évihez képest 311.699,-Ft-tal több.
Önkormányzati támogatásunk évek óta 100.000,-Ft volt, melyről külön számoltunk el
az Önkormányzat felé, ebben az évben azonban nem kaptunk ilyen támogatást.
Önkormányzati támogatás címén a Mérlegben szereplő 50.000,-Ft-os összeg a Civil
Keret pályázaton elnyert összeg, melyet rendezvényre fordíthattunk (Egy vidám
kutyás délelőtt program). A banki kamat tekintetében csökkenés következett be,
sajnos továbbra sincsenek magas kamatok egyetlen banknál sem, de az előző évihez
képest nagy változás nincs. Így ez 275.681,- Ft-ra alakult, ami 15.936,-Ft-tal kevesebb
az előző évinél.
A tagsági díj bevételek továbbra is csökkentek, a tagdíj fizetési hajlandóság alacsony,
ami érthető és magyarázható a gazdasági helyzetünkkel. A tagok többsége fiatal,
pályakezdő vagy éppen még munkát kereső, természetes, hogy az ő tagsági díjuk majd
a következő években fog jelentkezni, amikor keresőkké válnak. Így e bevételi tétel –
19.000,-Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.
Kiadási oldalon a megnövekedett állat létszámnak megfelelően megnövekedett a
takarmány költségünk, az erre a célra kiadott 690.075,-Ft, ez 193.673,-Ft-tal több,
mint az előző évi. A gyógyszer költség 31.140,-Ft volt, illetve az oltások költségrész
is csökkent 306.640,-Ft-ra. Ez nem jelenti azt, hogy kevesebb kutyát és macskát
oltattunk be vagy kevesebb gyógyszert vettünk, inkább számlázási probléma, hogy az
oltásokat és gyógyszereket nem lehetett azonosítani a könyvelő irodában és így az
állatorvosi költségek rovatba kerültek beépítve. Ezen a jövőben úgy tudunk segíteni,
ha ezeket a tételeket külön megnevezzük és a számlához csatoljuk, hogy melyik
költség rovatba illeszthető az összeg könyvelésileg.
Az alom költségünk jelentősen növekedett, mivel a faforgácsoló üzemek már nem
hulladékként kezelik a forgácsot, hanem tüzelőanyagként tudják értékesíteni. Így
megszűntek azok a források, amelyek ingyen adták az alomnak valót. Hárskútról kell
rendszeresen hoznunk utánfutóval a zsákokat, ráadásul nem mindig megfelelő a
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minősége, túlságosan poros, ami nem igazán egészséges, főleg a kiskutyák számára.
Továbbra is feladat olcsóbb faforgács forrás keresése.
Állategészségügyi ellátásra 2.991.261,-Ft-ot fordítottunk, ami 266.666,-Ft-tal több az
előző évinél, de mivel a gyógyszer és oltási költségek egy részét is tartalmazza, ezért
ez teljesen megfelelő. Próbáltuk szűkíteni a foglalkoztatott állatorvosok körét, de még
nem sikerült teljesen optimalizálni ezt a kérdést. Kb. öt-hat veszprémi állatorvos
dolgozott folyamatosan az Egyesületnek, a számlákból kiderül pontosan, hogy 446
állat esetében kellett az állatorvosi szolgáltatásokat igénybe venni.
Működési költségek terén nyomtatványra és irodaszerre kevesebb pénz fogyott, ez a
felhasznált papírt, nyomtató patronokat, nyomtatványokat, a menhelyen felhasznált
irodaszereket és az 1 %-os kampányra felhasznált lamináló fóliákat, nyomtatásokat
jelentette. Számszerűleg ez 70.435,-Ft, ami 9.565,-Ft-tal kevesebb az előző évinél.
Gazda kereső hirdetésre 230.724,-Ft-ot költöttünk, ami 6.290,-Ft-tal kevesebb, annak
ellenére, hogy minden héten adtunk fel hirdetést a Napló Állatok apróhirdetési
rovatába. Telefonos költségünk némileg növekedett, 19.553,-Ft-tal, így ez a költség
267.954 Ft. Ebben az évben bírságot nem kellett fizetnünk, mindent sikerült időben,
az előírásoknak megfelelően teljesítenünk. Munkabér tekintetében 831.600,-Ft került
kifizetésre, ami 216.600,-Ft-tal több az előző évinél. A közterhei pedig csökkentek
148.088,-Ft-ot tettek ki, ami 18.112,-Ft-tal kevesebb, mint az előző évi. Ehhez új
juttatásként adtuk az Erzsébet étkezési utalványt, melynek havi összege 5.000,-Ft
volt. Így a 4 órás foglalkoztatás munkabére, utalványa és járulékai együttesen
1.039.688,-Ft-ot tettek ki.
 Nagyobb tárgyi eszközt nem vásároltunk 2012-ben.
 Az egyesület 2012-ben cél szerinti támogatásban program célú támogatást
kapott az Önkormányzat Civil Keret Pályázat forrásából, 50.000,-Ft-ot.
 A Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Zöld Forrás
Pályázatra is adtunk be anyagot, melyet azért utasítottak el, mert az
Alapszabályunkban az egyik törvényi hivatkozás elavult volt. Ezt a hibát
kijavítottuk és a következő évben is próbálkozunk a Balaton-parti macska
kolóniák ivartalanítására, mely jelentős lenne nemcsak állatvédelmileg, de
környezetvédelmileg is. .
 Van egy kész anyagunk, amely egy másik pályázatra készült, de technikai okok
miatt nem sikerült elküldeni, így ezt egy hasonló kiírásnál fel fogjuk használni
mobil állatorvosi blokk létrehozására.
 Sajnálatos módon az egyesület 2008-ban vásárolt laptopját a szerelő üzemből
eltulajdonították 2012 februárjában. Erről írásos igazolást kértünk, a nyomozás
folyamatban van, a gépünk még nincs meg, de a tettes már tudomásunk szerint
megvan. Mivel a gép használhatatlan volt, de talán még javítható, ezért
25.000,-Ft kártérítés fizetését ajánlotta a javító cég a Kossuth utca 10-ben.
 2012-ben legjelentősebb változtatás a menhelyünkön az egyik kutya kennel
macskaházzá alakítása volt, melyre azért volt szükség, hogy egy súlyos
állatkínzás áldozatait mihamarabb el tudjuk helyezni és ne az állatkórházban
kelljen hónapokig extra költségért tartanunk. Ezeket a macskákat egy harmadik
emeleti lakásból dobták ki, néhány közülük elpusztult, tizenkettőt pedig
kezelés után ivartalaníttatni kellett és elhelyezni. A kutya kennel macska házzá
alakítása önkéntesünk munkáját dicséri, mely a továbbiakban is – ha igény lesz
rá – marad a macskáknak fenntartva. A kis faház, ami az eddigiekben ezt a célt
szolgálta, továbbra is macskák tartására vagy nagyon kicsi kutya elhelyezésére
szolgál.
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Összességében tehát megállapítható, hogy a 2012-es esztendőt az elvégzett
állatvédelmi tevékenységet vizsgálva sikeresnek értékelhetjük. Az örökbe adott
állatokat állatorvosilag ellátva, féregtelenítve, ivartalanítva, egy részüket már
mikrochippel ellátva bocsátottuk útjukra. Rekord számú örökbe adás, rekord számú
egyéb módon megsegített állat, rekord számú fiatal önkéntes segítsége, ez jellemzi a
2012-es évet.
A pénzügyi stabilitást vizsgálva a megtakarításaink csökkentek ugyan, de a
csökkenés mérséklődött az előző évihez képest, annak csaknem fele. A mentett,
illetve támogatásban részesített állatok létszáma tovább növekedett.. Így ezen
tartalék fogyás csökkentése eredménynek számít.
Törekedtünk a
takarékosságra, egy állatra vetítve kevesebb volt a kiadásunk a tavalyihoz képest,
most egy állatra 7.464,-Ft jutott, ami 1788 Ft-tal kevesebb, mint az előző évi.
A menhelyi kutyák, macskák és vadon élő állatok megsegítéséről külön
táblázatban számolunk be.
Itt annyi azért megemlítendő, hogy Rekord számú macska fordult meg nálunk, a
mini menhelyről 67 macska talált új gazdára, ideiglenes befogadó helyről 37,
kórházból 10, egyéb helyekről, gazdáktól kiközvetítés 47, így összesen a megsegített
és gazdához segített macskák száma 161! Ez kiemelkedő az egyesület történetében!

Kiemelkedő a segítségben részesített vadon élő védett állatok száma is, ez 44 volt.
Vörös mókusnak, madaraknak, sünöknek, teknősöknek, siklónak és másfajta
állatoknak egyengettük az útját a visszatelepítésig. Néhányukat már ősszel vissza
tudtuk a természetbe engedni, néhány pedig még tavasszal lesz elengedve egy ideális
helyen. Védett madarak (egerészölyv, gólya, denevérek, harkályok, sarlós fecskék és
egyéb énekes madarak) kerültek a segítségünkkel a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkhoz, illetve egy vadmalacunk is volt, de sajnos ő nem maradt életben. Egy
róka esetében is kértünk állatorvosi segítséget, a rókát elaltatták, mert súlyos sérülései
voltak, kilátástalan volt az esete. Ennek költségét is egyesületünk fedezte. A vadon
élő állatokról a kimutatást külön melléklet tartalmazza.
A menhelyi és kiközvetített kutyák statisztikája is külön mellékletet képez.
Összefoglaló adatként itt jelezzük, 197 kutya örökbe adását segítettük közvetlen
menhelyről történő kiközvetítéssel és
gazdától gazdáig programunkkal. Az
megsegített állatok száma összesen: 563 (beleértve az állatorvosilag kezeltetetteket,
illetve táp adományban részesítetteket és egyéb, táblázatban jelölteket is)
Törött lábú kutyát és macskát segítettünk, amputálás, csontműtét, eutanázia
reménytelen esetben lévő állatok esetében jelentős számban fordult elő. A csont
műtétek drágábbak voltak, de nem kellett pénzhiány miatt altatást kérnünk egy esetben
sem, kizárólag balesetben sérült, gerinctörött állatok kerültek elaltatásra.
A gyepmesteri telepen is kizárólag agresszív vagy beteg állatok kerültek elaltatásra,
akiket nem tudtunk volna kiközvetíteni. A gyepmesterrel és az önkormányzat
városüzemeltetési (gazdálkodási) csoportjával jó kapcsolatunk továbbra is megvan, a
kutyákat a két hét karantén időn túl addig tartják, amíg helyet nem tudunk biztosítani
számukra. A túltartásban maradt kutyáknál, ami néha hónapokban mérhető, az etetést
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táppal támogatjuk, illetve dolgozónk a takarításukat is megoldja. Ennek a jó
kapcsolatnak köszönhetően sok állat, aki korábban altatásra került volna, ma is
boldog életét élheti valahol egy felelős gazda oldalán vagy éppen még most is
menhelyünkön.
Az 2011-ben nekünk ajánlott személyi jövedelemadó felhasználása 2012-ben
történt meg. A 4.203.549,-Ft 95,6 %-át állatvédelmi kiadásokra fordítottuk,
hiszen ebben az évben a közvetlen állatvédelmi kiadások (takarmány, gyógyszer,
oltási költség, állategészségügyi szolgáltatás, alom) együttesen 4.019.116,-Ft-ot
tesznek ki.
Önkéntes bázisunk megerősödött, kb. 60-ra tehető, egyesületi tagok száma jelenleg
77 fő. Nekik köszönhetően jelentősen emelték a mini menhelyünkön élő állataink
életszínvonalát és testi-lelki jó közérzetét. A hétvégi ellátást is biztonsággal mindig,
minden körülmények között el tudtuk látni, illetve az ünnepnapokon is megoldott volt
az etetés, takarítás, sétáltatás. A munkavállalónk távolléte – szabadság, katonai
szolgálat ideje – alatt is zökkenőmentes volt az állatok ellátása.
Mivel a létszám egyre nő, ezért még jobban meg kell szervezni a munkát, mert néha
ebből már problémák adódtak és adódhatnak a későbbiekben is. A szakmai irányítást
még hatékonyabban kell megoldani, hogy az etetés és egyéb ellátás szakszerű
legyen, a kiegészítő feladatokat – sétáltatást, plusz takarításokat – pedig pontosabb
útmutatás alapján végezzük. Ehhez szükség van egy menhelyi üzenő fal létrehozására,
melyen rögzítjük naponta, milyen feladatokat lehet vállalni aznap és ebből mit sikerült
megvalósítani. Szükség van a tagság továbbképzésére, melyre az Alfadog Kutyaiskola
szakemberei vállalkoztak. Továbbképzésünket a kutyákkal való helyes bánásmód,
vezetés, viselkedés tanítása terén tudják támogatni.
Oktatás, helyes állatvédelmi szemlélet kialakítása:
Nyáron három alkalommal fogadtunk táborozókat, akik megismerkedtek a menhelyi
kutyákkal, illetve a menhely és a gyepmesteri telep működésével. Különböző
korosztályból tevődtek össze, 6-15 éves korig bezárólag. Nagy élmény volt számukra,
többük közülük évek óta visszajár. Fontosnak tartjuk, hogy beszélgessünk a fiatalokkal
a helyes állattartásról, illetve a felelősségről. A fotók bizonyítják, hogy nagyon jól
érzik magukat a gyerekek a menhelyi kutyákkal, illetve az is látszik, hogy a négylábú
védenceink is jól tolerálják a kisebb-nagyobb gyerekek versengését a sétáltatási jogért,
illetve a szeretgetésért. A sünöket is megnézhették közelebbről és róluk is tudunk
közelebbi, kézzel fogható ismereteket átadni.
Az Egyesület részéről egy fő, az Otthont az Állatoknak alapítvány részéről szintén egy
fő ebrendész végzettséget szerzett 2012-ben.
Középiskolás önkéntes program:
A veszprémi Lovassy, Vetési, Jendrasik, Ipari Szakközépiskola keresett meg már
minket, illetve a zirci II. Béla Gimnázium, hogy a diákok szívesen jönnének hozzánk
önkéntes munkát végezni, ami most már feltétele az érettségi vizsgának. Járnak is már
hozzánk fiatalok, akik lelkesen segítenek elsősorban kutya sétáltatásban, macska
gondozásban. A velük való foglalkozás külön feladat, mert felelősségünk van a testi
épségükért, bár a szerződésben saját felelősség szerepel számukra, de ez a valóságban

6
azt jelenti, rájuk még jobban oda kell figyelni, nehogy túl nagy kutyát vigyenek ki
vagy olyant, aki megbízhatatlan vagy más ebekkel szemben nem tud viselkedni. Meg
kell előznünk a baleseteket.
Környezetvédelmi tevékenység:
Részt vettünk a Veszprém – Szentkirályszabadja között húzódó kerékpárút melletti
erdősáv takarításában. Fát ültettünk környezetvédelmi céllal a kerékpárút mellé,
immár második alkalommal. Környezetvédelmi tevékenység a Balaton-parton élő
macska kolóniák ivartalanítása is, ezzel védjük a védett madarakat és az ökológiai
egyensúlyt a térségben, hiszen ezek nagy mennyisége már sokféle vonatkozásban
veszélyt jelent a környezetre. Így leginkább Balatonalmádiban és Csopakon
végeztettünk ivartalanításokat.
Állatvédelmi rendezvények, kiállítás, marketing:











Számos rendezvényünk volt 2012-ben, amelyek az állatvédelmi tudatformálást
szolgálták, illetve az Egyesület ismertségét növelték vagy adomány gyűjtést
célozták. A pályázati pénzen megrendezett „Vidám kutyás délelőtt”
rendezvényünkön kb. százan voltak jelen, mely jól sikerült kora nyári esemény
volt a Kolostorok és Kertek Völgye helyszínén. Az Alfadog Kutyaiskola,
valamint az Agility Veszprém és Szabó Sándor katasztrófavédelmi bemutatója
is színesítette a programot. Jól sikerült a menhelyi állataink bemutatkozása, a
tombola, melyen szép ajándékokat sorsoltunk ki. Néhány közösségi oldalt
népszerűsítő fotópályázatot is meghirdettünk, pl. „Az én kedvencem” vagy
„Kutya meleg” címmel, melyek legnépszerűbb fotóit szintén jutalmaztuk. A
díjakat, okleveleket felajánlásokból tudtuk biztosítani, illetve magunk
készítette ajándékokat adtunk, kis pulikat, amiket tagtársaink készítettek. Új
honlapunk és facebookos közösségi oldalon való megjelenésünk is 2012höz kötődik, ami elnyerte az állatszerető lakosság tetszését, ezt mutatja a 10
hónap alatt összegyűjtött több, mint kétezer tetszésnyilvánítás.
Elkészült az egyesület pólója, melyen logónk és weblap címünk szerepel. A
rendezvényeinken már ebben a pólóban jelentünk meg.
A freemailre beérkezett leveleket munkamegosztás alapján válaszoljuk meg,
így ebben az évben 1300 levélre válaszoltunk és próbáltunk a kérdésekre
megoldást találnunk. Tehát ez nem csupán levelezés, hanem tennivaló is
folyamatosan, gazdakeresés, szerkesztés, stb.
Az évszakokhoz kötődő Gulya-dombon megrendezett kutyás sétáinkon
segítségünkre volt az Alfadog Kutyaiskola. Ezek a kirándulások a közösséghez
tartozásunkat is erősítik és a menhelyi állatainknak is egy igazi ünnep, mert a
több órás kimozdulás, velünk való együttlét számukra a legnagyobb öröm.
A rendezvények közül kiemelkedően fontos programunk volt az „Útitársak
vagyunk” kiállítás, kiadvány és film elkészítésében való közreműködés volt,
mely a belvárosi rehabilitációs projekt részeként került megvalósításra:
A programot a Kittenberger ZOO Alapítvánnyal közösen dolgoztuk ki.
Megvalósítását – elszámolástechnikai okok miatt - a Veszprém Televízió
vállalta generálkivitelezőként. Egyesületünk (és a Kittenberger ZOO
Alapítvány is) alvállalkozóként működött közre, így szerény bevételhez is
juthattunk. A program lényege: a velünk élő állatok – útitársaink –
problémakörét három csoportban dolgoztuk fel, nevezetesen a kutyák és
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macskák tartásával kapcsolatos kérdéseket, az egyéb társállatok választása,
tartása témakörét, valamint a városokba betelepült vadon élő, illetve elvadult
háziállatok helyzetét és a velük való együttélés ajánlható megoldásait.
Témakörönként egy – egy ismeretterjesztő film, egy – egy 10 tablóból álló
kiállítási anyag, és egy – egy power point előadási anyag készült el. Ezt a teljes
anyagot 2012. szeptember – októberében, három héten keresztül bemutattuk a
belvárosban, a Gizella udvarban. Számos érdeklődő járókelő kérdéseire
válaszolhattunk, egy kis tesztlapot hibátlanul kitöltő, főként gyermekek között
kisebb ajándékokat sorsoltunk ki. A programot – újabb három heti
időtartamban 2013. április – májusában megismételjük, ezzel teljesül pályázati
kötelezettségvállalásunk. A program zökkenőmentes megvalósításában sok
segítséget kaptunk önkénteseinktől. Legfontosabb hozadéka lesz ennek a
pályázatnak, hogy a teljes anyag digitális formában rendelkezésünkre áll, amit
iskolákhoz, közművelődési intézményekhez eljuttatva az állatvédelmi
oktatáshoz fontos segédanyagot, szemléltető eszközt tudunk biztosítani,
amelyet a pedagógusok a saját oktatási programjukban jól fel tudnak
használni..
Részt vettünk a „Tiszta vagyok” drogprevenciós családi napon a veszprémi
stadionban, ahol a menhelyi kutyákkal jelentünk meg és kiadványainkat
osztottuk szét.
Megkerültük kerékpárral a Balatont figyelem felhívó jelleggel és szintén
kiadványunkat, az Útitársak vagyunk füzetet osztogattuk az érdeklődőknek.

Új kapcsolatok, lehetőségek:
Németországi állatvédő egyesülettel sikerült jó kapcsolatot kialakítani, tőlük
rengeteg hasznos holmit, pórázokat, nyakörveket, takarmányt kaptunk, valamint
állatszállító boxokat, takarókat. A takarmány adománnyal jelentősen mérsékelni
lehet majd a kiadásokat, ha ezt a kapcsolatot sikerül megőrizni a jövőben is. Az
adomány szállítás után néhány kutyát is magukkal visznek minden alkalommal,
akik többségét végleges gazdához szállítják és nem menhelyükre. Így több kutya,
akik már egy éven túl voltak gondozásunkban, új életet kezdhettek
Németországban. Továbbra sem vitetjük tömegével külföldre az állatokat, célunk a
magyar családok megtalálása és az életterek ivartalanított, állatorvosilag ellátott,
chipezett kutyákkal és macskákkal való lefedése térségünkben.
Állatvédelmi törvény betartatása:
Számos esetben kaptunk bejelentést rossz körülmények között tartott állatokról.
Minden bejelentésnél első lépésben a segítség nyújtás felajánlását választottuk
megoldásként. Ilyen módon jártunk el Papkeszin és Bakonyoszlopon, ahonnan
kiközvetítettünk négy kiskutyát, vittünk sok táp adományt és egy szállítmány a család
megsegítését szolgálta. Ausztriában egy hölgy gyűjtést rendezett nemcsak az ott élő
kutyák, hanem a gyerekek és felnőttek megsegítésére is. Rengeteg iskolaszerrel,
gyerek- és felnőtt ruhával, élelmiszerrel megrakodva érkezett és együtt adtuk át a
nagylelkű adományt a családnak.
Az ősz folyamán történt – mintegy húsz db – macskákat érintő állatkínzási ügyben
egyesületünk feljelentést tett, amelyet az első körben a rendőrség elutasított, de élve
a lehetőséggel, panaszt tettünk az ügyészségen. Panaszunk nyomán az ügyészség
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nyomozást rendelt el az ügyben, állatkínzás bűncselekmény alapos gyanúja miatt.
Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, az egyesület minden tekintetben az
Alapszabályban rögzített módon működött. Állatvédelmi tevékenységünk nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy térségünkben az állatok törvényben rögzített jogai ne
sérüljenek és az önkormányzat is meg tudjon felelni az általa működtetett telepen
elhelyezett állatok élethez való jogának biztosítása terén. Ehhez a szoros
együttműködést tovább folytattuk ebben az évben is, aminek következtében csak
veszélyes, vagy gyógyíthatatlan beteg állatok kerültek elaltatásra.
Rekord számú kutyát és macskát közvetítettünk ki és az egyéb módon támogatott
állatok száma is bőven meghaladta az eddigi évek eredményeit. Ezt külön
mellékletben ismertetjük.
Önkéntes bázisunk megerősödött, számos fiatal csatlakozott az egyesülethez, aminek
pozitív kihatását négylábú védenceink nap mint nap tapasztalják.
Pénzügyileg a takarékos gazdálkodásra nagy figyelmet fordítottunk, ha a tendenciát
sikerül megtartani, úgy a pénz tartalékunk fogyása megállítható lesz.
Tervek:


Pénzügyileg a stabilitás megőrzése a cél a 2012-es év eredményeinek
megtartásával, vagyis hasonló mennyiségű mentett és megsegített állattal
számolva.



Az egyesület marketingjét tovább kell erősíteni, meg kell ragadni egyéb pénz
adomány szerzési módokat is, nem csupán az adó 1 %-os bevételre
támaszkodni.



A tagság képzését a kutyákkal és macskákkal való szakszerűbb foglalkozás
megvalósítása érdekében meg kell kezdeni és a menhelyi életet szervezettebbé
kell tenni.



Tovább kell erősíteni az önkéntes bázist, amit közös programokon való
részvétellel, hasznos és kellemes programok szervezésével érhetünk el.




A munkamegosztásnak még jobban teret kell engedni.
Tovább kell erősíteni az egyesület jó hírét, pozitív szemlélettel, sokféle módon
érvényre juttatott segítség nyújtással, helyes kommunikációval.
A pályázati lehetőségeket újra meg kell ragadni.
Az oktatási program kidolgozásával oktatási csoportunk az általános iskolák
alsó és felső tagozatain előadásokat szeretne tartani. Középiskolás felkérésekre
témahét keretein belül fogjuk az állatvédelmi ismereteket közvetíteni, a
szemléletet formálni.




Veszprém, 2013. február 20.
Somogyiné Lukács Emőke
Állatvédő Egyesület Veszprém
elnöke

