
Embcrck aZ Állaiokéí Alapítlan), 201:1. évi köZhaszniiságj jclcntés

Az óv során 987 kutyáról és 2j2 cicáról gondoskodtunk" az iillatmenhellel iévő állatok nrindegyike

a vcszettség elleni kötelező védóoltís nlcllctt. telieskijrű védóohás sorozat beadásában részesLilt.

Azon szuka. illetve a nőstény ivarít kut!,a. rTracska mirrdegyikét ivanalanitva adtuk örökbe. akiknek

kola Yag}, egészségügyi állapota ezt lehetiivé telte. Plevenciós tevókcnységünk leglbntosabb

tényezóje. hogy minteg1,, 267 ivanalanításl végeztünk illetve \,égcztettünk el részben a saját

miitiinkbei és részben külső rendelijkben. ezzel évi több. inint 3.000 nenr kivált kö]yökál]at

megszt]letésél előZZük meg. PrcvcncióS tevéken)ségünkben jelentós hangsúl!,t kapott a 2013. évi

Állatok Világnapjrin tartott lcndczvényünkiin nreghirdete|t progmm. miszcrint önkénleseinl(

segitségével feldelíljük aZ utcán é]ó macskako]óniákat, ll köl)ök és szocja]jzálható macskákal új

gazdához j uttatjuk. a szocializálhalallán eg)edeket ivartalanítiuk vakcinázzuk és bizlonságos helyen

(ahol a táplálásuk biztositott szabadon bocsájtjuk). Szános balcsetet szenvedell ál]at orvosi

kezelését végeztiik el (medence-. csípó-, lát]száftörések) számos súl)osan betcg állat

gyóg_vke7cIését is el\,égeziük ( palvo. tírdógyulladás, gcrincsén. kullancslinőzés. kennclköhijgés,

szembetegségek, vér,cukol,. bélelzáródás stb), rninden kezelherő betegség kezelésót c]\,égeztük. csak

g!,óg,víthatatlan bctegségben szenvedő állatokat altattunk cl. A g},óri gyepnesteri telep!ől

tblya atosan lesszük át a kut}ákat. a gyepmesteri tclcppcl az együttmúködésünk kiváló,

törekvésünk. hogy a gyóri gvcpn'esteri telepen csak .Iz agresszív, kezell]etetlen állatok keriiljenek

elaltatásl.a, Hatósági eljátások során lefoglalt állatokat is átvetlűnk. az állatkirrzások fcldcritésében

és az eliáIásokban ne csupán a hatóságokkal, de az országos AlLatredcirscggcl is

eg),űtmrűködtiink. Sajnos jónéhál), szándékosan ficgkinzott kutya és macska g}óg}kezelését is cl

kellctt vóge7niink. A lijvidszóríi, érzéken!, ktrtyák. macskák és a beteg, sérült állatok részére liitóst

biztositottunk, a kölyök állalok lészére sziikség szel,int infralámpás melegítést alkalmaztunk, AZ

állatok mentése céljából heti héliapos teleto]]itg\c]ctct bi7tnsltunk, Alldnnellló járniivet tartunk

fenn. ancly biztositia aZ ál]atok lol},anatos nentését. sziikség szerinr kü]ső rendelókbe szállítja

speciális vizsgálatokra vagy műtétekre a beleg állalaiil(at. Alapit\,ányunk cgyrc nag_vobb ieriiletet

igyekszik lefedni állatnlcntési tevékenységér,el. ezért egy második áilatmentő jármíivet is

forgalomba kellett á]]ítanunk, mindkét jármii\,ünk felr'ljitását, nag],iavitását el kellett végeznünk

20l4-ben. Tijbb alakalomnral segílellünk szociálisan hátrán,vos hcl,vzetű (nyugdíjas. nagl,családos,

beleg vag}, hajléktalan) állattaftóknak élelniszer. g,vógyszer adománn)al vagy elvégzett

gyógykezeléssel. 20l4, tavaszán pá]yáZatol inunJi ki rászoruló családok részére. ál]ataik

életkölülnényeiüek javítása cóljából. tiz jóIninóségű, hőszigetelt kutyaháZat készitettünk ós acltunk

át Iészüke, 201,+ KarácsorT yán jótékonysági gyiijtést inditván),oztunk, amelybe n1ás szervczeteket is

bevontLrnk. 1arlós élelniszert, ruhancrnút, .iátékokat gyújiöíünk a Gyóri családsegiló Szolgálat

részéIe. a szolgálat több. mint ölven családnak tudott komplett adománycsomagot összeállítani.



amelyról elismeró ok]eve]ct is kiállitottak, Programot sze ,eztiink a Vasvári Pál utcai

Gyemlekottlron lakóinak az állahenhejyen. Plevcnciós tcvékenységü* fontos területe aZ

iniornálás, táiékoztatás az állatkinzások, fclclótlen szaporitás megelőzése ós az állattartás

köriilnént,einek a javítása céljából, szóróiapokat. lűZeteket jelentettiink meg es nag}szánrú

órdcklődót vonzó r,endezvén!,ekct szerveztiink. a négy ledelentősebb l családi nap a Győr Plá7ában

áprilisbarr és novemberbcn. Állatok Világnapja rcndez\,óny a l'ESCo-val oktobelben cs Állatol

Karácsonya decemberben. AZ állatnenlrel} óriáSi teliteüsógc ós túltelhelrsége niatt lolyamatos a

karbirniartások sziiksógessége: 1'estés, lakaloSnu0kák. burkolás. nyílászárók javitása ós cseréje. A

legjelentósebb le_jlesztós a fó kerrnelépüiet köriil épiilt út ós clőtte készlill lérburkolat. amely

lehetővé teszi a biZtonságoS köZlekedést és a kut_vák sétáltatásra vezetését. lo\ábbá a fejlesziésnek

köszönhetóen a konyhahelységig gépkocsiva1 szíllítható az ótelalapanyag. Régi ten,ünk valósult

meg a burkolt szeméttáIoló tér kia]akitásával is. Az állatok életkörülményeit jelentőson .iavító

íéjlesztés volt a tei(jszelkezel lészbeni átépitésévcl kószül1 nagynréretű beYilágítók és szcllő7íetijk

kialakítása. Fejlesztésle kelült az épületek világító és elektronros rendszere és a nyih,ántarlások

kezeléséhez sziikséges sZímitáStcchnikai eszközök állonránya is. Murrkabór és járulék költségeket

kizárólag aZ állatgondozók lészére lizeltlink ki, az Alapitván!, vezetése mLlnkabérl. juttatást,

költségtéritést rrem kap, Rcklám és PR kijltségeink a]alla maradtak a tön,óny által megszabott

hatámak,

Költségeinl(;

Orvosi kezelések, gl,óg1,,szcrek

E]elnliszer. speciális g_vógytápok. alom

tclcfon. üzemanyag. gépjárnlű biztositáS. gépiármú karbantartás_ \,illamos enelgia

folgóesZköZök. tisztítószerek, irodai eszköZök

szerszámok. takalító eszközök, rágcsáló- és rovar riasztí) eszköZök

épitőanyagok, kivitelezési rrlunkadijak. iirlardíjak

rnunkabér, járulék

nvomdai és postaköltség

Xantus János állalkelt tátnogatása vadonéló állatok mentésének céljából
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