
Közhasznúsági beszámoló

az Állatbarát Alapítvány 2016. évben végzett tevékenységéről

Szervezetünk  2016-ben  is  folytatta  az  Alapító  Okiratban  is  megfogalmazott  célkitűzéseinek
teljesítését, melyek az alábbiak voltak:

-  Az elhagyott,  gazdátlan,  kóborló,  sérült  vagy egyéb módon rászoruló állatok védelmezése,
mentése,  befogadása  az  Alapítvány  által  működtetett  Állatotthonba,  egészségügyi  ellátása,
ivartalanítása,  megfelelő élelmezése,  chipes azonosítóval  való ellátása,  és  örökbe adása vagy
egyéb módon való elhelyezése.

 - Az 1998. évi XXVIII. törvény (Az állatok védelméről és kíméletéről) és a helyi állattartási
rendeletek  megismertetése  a  társadalom  tagjaival.  Az  állatokkal  való  méltó  bánásmód
elterjesztése és fontosságának tudatosítása a társadalom minél szélesebb körében, az egymást
követő nemzedékekben, valamint az állattartókban annak tudatosítása, hogy kötelesek a jó gazda
gondosságával  eljárni,  az  állat  fajának,   fajtájának  és  élettani  szükségleteinek  megfelelő
életfeltételekről gondoskodni.

- A természeti környezet védelme, a természeti környezet védelme fontosságának tudatosítása és
elterjesztése a társadalom minél szélesebb körében, az egymást követő nemzedékekben.

-  Kulturális  rendezvények  szervezése,  amelyek  bemutatják  és  népszerűsítik  az  állat-  és
természetvédelem fontosságát

-  Jótékonysági  akciók,  rendezvények  -  különösen  örökbefogadó  napok  -  szervezése  és
lebonyolítása, az állatotthonban élő állatok megsegítésére.

-   Kapcsolatok  kiépítése  és  tartása  más  (külföldi  és  belföldi)  természet-  és  állatvédő
szervezetekkel, az összehangolt állatmentés és információ áramlás érdekében.

-  Kapcsolatok  kiépítése  és  tartása  önkormányzatok  illetékes  szervezeteivel  a  természeti
környezet védelmét szolgáló, továbbá állatmentő- és szemléletformáló feladatok összehangolása
érdekében.

A fenti célok elérése érdekében Alapítványunk tárgyévben az alábbi tevékenységet végezte:

Állatotthon működtetése:

Állatotthonunkban 2016 évben 927 állat  számára biztosítottunk elhelyezést.  Gazdátlan,  utcán
kóborló valamint sérült, krízis helyzetben lévő állatok elhelyezését oldottuk meg a megye egész
területének  vonatkozásában.  Az  Állatotthonunkba  került  állatok  mindannyian  állatorvosi
kivizsgáláson,  szükség  esetén  gyógykezelésen  vagy  műtéten  estek  át,  parazitamentesítésben
részesültek, veszettség elleni vakcinázásukra és chipazonosítóval történő ellátásukra is sor került.
A  kölyök  állatok  oltási  sora  a  veszettség  oltáson  kívül  magába  foglalta  a  különböző
védőoltásokat  is.  Közel  400 állat  esett  át  gyógykezelésen,  műtéten.  A gondozásunkba került
sérült  állatok jelentős része közlekedési balesetet  szenvedett  vagy kiéhezett,  betegség folytán
legyengült,  hurok  által  sérült  állat  volt,  de  sajnos  egyre  több  az  ember  által  bántalmazott
négylábú is.

A felnőtt állatokat ivartalanítva adtuk örökbe, ezzel is hatékonyan küzdve a térség kóbor állat
problémájának megoldásáért.  Tárgyévben 406 kutya és macska ivartalanítására került sor.  Az
olyan kölyök állatok esetében, akik korukból adódóan még nem estek át a műtéti beavatkozáson
– német  társszervezetünk,   a  Hand und Pfote  támogatásával  –  továbbra  is  vállaltuk  az  állat
későbbi ivartalanítását. Az állatorvosi beavatkozásokat saját orvosi rendelőnkben és műtőnkben
végzi el az alapítvány állatorvosa.



Tárgyévben is folytattuk állatmentő tevékenységünket Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén,
a nap 24 órájában. Alapítványunk egy gépjárművel rendelkezik, mely állatmentőként funkcionál.
A mentési feladatokat az Alapítvány dolgozói látják el, összesen  4 fő napi váltásban.

Állatotthonunk felszereltségének, az állatok tartási körülményeinek, komfortjának fejlesztésére
2016-es  évben  is  nagy  figyelmet  fordítottunk,  melyhez  forrást  első  sorban  az  állatbaráti
támogatások és az SZJA-a 1% felajánlások biztosítottak.

Állatotthonunk 125 kutya és 30 macska befogadására alkalmas, azonban a kóbor állatok magas
száma  miatt  folyamatosan  120-130  %-os  kihasználtsággal  üzemelünk.  Erre  tekintettel  sok
esetben prioritást kell biztosítanunk a sérült, krízis helyzetben lévő  valamint a kölyök állatok
számára,  az  ő  elhelyezésüket  kell  elsődlegesen  megoldanunk.  Helyhiány  esetén  várólistán
rögzítjük  azon  állatokat,  akiket  pillanatnyilag  elhelyezni  nem  tudunk  illetve  internetes
gazdikereséssel és ideiglenes befogadó keresésével próbáljuk megoldani elhelyezésüket.

Állatotthonunkban euthanásiát kizárólag egészségügyi indokoltság esetén alkalmazunk, amikor
az állat számára betegsége, kora nagy szenvedést vagy méltatlan életet okoz.

2016  évben   735  állatnak  sikerült  új  gazdit,  új  otthont  találni  illetve  visszajuttatni  eredeti
gazdijához.  A  gazdikeresését  honlapunkon,  közösségi  oldalunkon,  helyi  médiában  történő
hirdetéssel  végezzük.  Állatotthonunk pedig  a  hét  minden napján  – egész  nap – nyitva  áll  a
látogatók előtt, hogy személyesen ismerkedhessenek meg gazdikereső állatainkkal.
   
Állatvédelmi tanácsadó iroda működtetése
Tanácsadó irodánk napi 8 órában segíti az állattatókat állatvédelmi-állategészségügyi-állattartási
kérdésekben. Többnyire telefonon illetve személyesen keresnek meg bennünket az érdeklődők,
de  Állatorvos  válaszol  elnevezésű  programunk  keretében  naponta  tesznek  fel  ímélben
orvosunknak  állatgyógyászattal kapcsolatos kérdéseket.

Állat- és környezetvédelmi szemléletformálás
A már korábbi években elkészített óvodai és iskolai állatvédelmi nevelési program segítségével
valósítjuk meg állat- és környezetvédelmi szemléletformáló tevékenységünket.
Megyei  oktatási  intézményekben  valamint  az  Állatotthonunk  Oktató  termében  rendszeresen
tartunk  állatvédelmi  előadásokat  gyerekeknek,  fiatal  felnőtteknek,  melyek  során  bemutatjuk
Alapítványunk tevékenységét, a felelős állattartás szabályait, a térség kóbor állat problémáinak
megoldási  lehetőségeit.  A tárgyévben  is  rendszeresen  tartottunk  szemléletformáló  előadást  a
megye  általános  iskoláiban  valamint  néhány  óvodában,  de  egyre  több  iskola  a  személyes
látogatást  választotta,  hiszen  a  gyerekek  így  testközelből  ismerhették  meg  munkánkat,
szembesülhettek a felelőtlen állattartás következményeivel..

     Állandó – a felelős álláttartást segítő – programunk, a minden szombaton megrendezésre kerülő
Tanuljunk kutyául rendezvény,  melyen a  részvétel  ingyenes.  Itt  a  gazdik  és  kedvenceik az
alapengedelmességi  gyakorlatokat,  vezényszavakat  sajátíthatják  el.  Nemcsak  saját  kutya
képzésére  biztosítunk  lehetőséget,  hanem az  Állatotthon  lakói  is  részt  vesznek a  programon
önkénteseink közreműködésével, ezzel is növelve örökbe fogadásuk esélyeit.

       
    Szintén  már  hagyományosnak  tekinthető  programunk  a  Kutyagolás,  melyet  2016 évben  is

endszeresen hirdetünk meg – különböző neves napokhoz, dátumokhoz kapcsolódóan. A közös
kutyaséta látogatottsága nagyon nagy. Egy-egy alkalommal Állatotthonunk minden sétálni tudó
kutyája kimozdulhat kenneljéből egy hosszú, erdei túrára. A Kutyagolások során 80-100 látogató
érkezik  Állatotthonunkba.  Ezen  program  nem  csak  az  Állatotthon  lakóinak  mozgatását,
szocializálását támogatja,  hanem a helyes állattartás és a állattartási  szabályok elsajátítását is
elősegíti.

      2016 évben is  folytattunk azon hagyományt,  hogy a térség külső helyszínein  szerveztünk
úgynevezett  kihelyezett  Örökbefogadó  Napot a  menhelyről  történő  örökbefogadás
népszerűsítésére. Ezen rendezvényeknek a nyíregyházi PetBox Állateledelbolt valamint a Labor



Cafe  közösségi  kávézó  adott  helyet.  Több  alkalommal  szerveztünk  speciális  csoportoknak
állatbarát  programot  Állatotthonunkban,  így  a  SINOSZ  tagjainak  jeltolmács  segítségével
tartottunk  szemléletformáló  előadást,  valamint  fogyatékkal  élő  gyerekeket  gondozó  oktatási
intézményekbe látogattunk el.

     Kulturális rendezvények:
Kulturális  rendezvényeinken  szélesebb  korosztályt  tudunk  elérni  szemléletformáló
tevékenységeinkkel (kiállítások, kiadványok, személyes tanácsadás). Ilyen rendezvényünk volt
az  Fesztivál  az  Állatokért. A  rendezvény  programelemei  -  kutyás  bemutató,
kutyaszépségverseny, agility, állatorvosi-kozmetikai tanácsadás - egyrészt az állattartási kultúra
javítását  célozzák,  másrészt  hozzájárulnak  a  helyi  közösségek  összekovácsolásához.  Fenti
rendezvényen kb. 1000 fő vett részt.
Hagyományos téli rendezvényünk az Állatok karácsonya, melynek alkalmával az Állatotthon 
területén egy karácsonyfát állítottunk fel. Ezen az ünnepi összejövetelen a lakosság az 
Állatotthonban élő kutyákat és macskákat állateledelekkel, meleg takarókkal, plédekkel, egyéb 
állatápolási és felszerelési cikkekkel ajándékozza meg. A program részét képezték a kutyás 
bemutatók, agility-bemutató, lángos sütés.

Nem csak a saját szervezésű rendezvényeinken, hanem támogatóink által rendezett programokon
is lehetőségünk nyílt részt venni, tevékenységünket, lakóinkat bemutatni, és felhívni a figyelmet 
a felelős állattartás fontosságára. Így jelen voltunk a Felelős gazdik Napján, a Nyírpazonyi Új 
kenyér Ünnepén, CAC Kutyakiállítás, Duna House Családi Nap, Tese Kutyakiállítás.

Jótékonysági akciók:
Adj egy tárgyat az állatokért
Tradicionálisnak  számító  jótékonysági  akciónk  az  Adj  egy  tárgyat  az  állatokért.  Év  végén
hirdetjük  meg  ezt  az  akciót,  amelynek  során  olyan  használati-  és  dísztárgyakat  kérünk  a
lakosságtól  adományba,  amikre  nekik  már  nincs  szükségük,  de  más  még  hasznát  veheti.  A
beérkezett  tárgyakból  decemberben  a  Kossuth  téren  vásárt  rendezünk.  A vásár  ideje  alatt
helyszíni  állatvédelmi  tanácsadást  végzünk.  A  befolyt  összeget  az  állatok  élelmezésére,
gyógykezelésére fordítjuk.

Kapcsolat más bel- és külföldi állat- és természetvédő szervezetekkel:
A régió más civil állatvédő szervezeteivel hatékonyan működtünk együtt a térség állatvédelmi
kérdéseinek  megoldásában.  Olyan  munkamegosztás  alakult  ki  szervezeteink  között,  amely
egymás  segítésére,  támogatására,  erősségeink  kihasználásra  épült.  Más  régió  állatmentőivel,
fajtamentésekkel foglalkozó szervezetekkel, kölcsönös segítségen alapuló kapcsolatokat ápolunk
,  melynek  segítségével  számos  gazdátlan  állat  talált  befogadóra,  gazdára,  oldódott  meg
elhelyezése vagy gyógykezelése.
Német társzervezetünk 2016-ben is  tárgyi  adományokkal támogatta  tevékenységünket.  Közös
munkánknak köszönhetően összesen  állat talált új gazdára Németországban.

Kapcsolat önkormányzatok illetékes szervezeteivel:
Alapítványunk  állatvédelmi  tevékenységét  megyei  szinten  folytatta,  így  jelentős  szerepet
vállaltunk a megye kóbor állat problémájának mérséklésében. Nyíregyháza megyei jogú várossal
a kóbor állatokkal kapcsolatos probléma megoldása érdekében együttműködési megállapodással
rendelkezünk.

Önkéntes program
Tárgyévben kb. 15 újonnan belépő aktivista kapcsolódott szervezetünkhöz. Aktív önkénteseink
napi  szinten  támogatják  szervezetünket,  részt  vesznek  rendezvényeink  lebonyolításában,
programjaink megvalósításában.
A középiskolásokat érintő közösségi szolgálat vonatkozásában a város minden középiskolájával
fogadó szervezetként működünk együtt.



Fenti  tevékenységünk,  kiemelt  programjaink,  eredményeink,  felhívásaink  rendszeresen
nyilvánosságot kapnak a helyi médián keresztül - Kelet-Magyarország, Retró Rádió, Sunshine
Rádió, Nyíregyházi Tv, Kölcsey Tv. Az országos érdeklődésre számot tartó események az RTL
Klub és a TV2 híradásaiban is  megjelennek. Az Állatotthonban élő kutyákat és macskákat a
médiában, interneten keresztül is bemutatjuk és keressük számukra a megfelelő gazdát, helyi
médiában folyamatosan jelen van Gazdikereső rovatunk.

Az  Állatbarát  Alapítvány  a  jövőben  is  hatékonyan,  sikeresen  szeretné  folytatni  az  Alapító
Okiratban  megfogalmazott  céljainak  teljesítését.  Munkatársaink,  önkénteseink  lelkiismeretes
hozzáállásukkal,  elhivatottságukkal  mindent  megtesznek  az  Állatotthon  gondozottjaiért.
Munkánkat  kizárólag  az  állatbarátok  támogatásával,  segítségével,  felajánlásaival  tudjuk
hatékonyan folytatni.

Nyíregyháza, 2016. december 31.

Bornemisza Andrea
                        Állatbarát Alapítvány elnöke


