Győri Puha Praclik
Egyesület

Egyesületünk 2018-as megalakulása óta szervezeti
formában menti a cicákat. Fő tevékenységeink: 1)
balesetes, árva cicák mentése 2) Ivartalanítás 3)
rászorulók segítése. 2019 Szeptembere óta
folyamatosan szervezünk ivartalanítási akciókat, így a
mai napig összesen 590 cica lett ivartalanítva
szervezetünk segítségével. Megalakulásunk óta több,
mint 600 cicát vettünk pártfogásunkba -utcákról,
kolóniákból <házi szaporítókat nem segítünk> -. A cicák
kb 80%-nak találtunk befogadót, csak és kizárólag benti
tartással. Néhány cica örökre nálunk marad, de sajnos
sokat el is veszítettünk betegségek (pl parvo, herpesz,
aids, leucosis) miatt. Támogatjuk az általunk ismert civil
állatmentőket is.

Győr és a
környékbeli falvak

Sajnos az elmúlt időszakban megcsappant az ivartalanítást
támogatóink köre, így a rengeteg orvosi költség mellett erre
marad a legkevesebb. A győri Polgármesteri Hivatal támogatta
az ivartalanítási projektünket 500000 Ft-tal. Mikor a projektet
kiírtuk a FB oldalunkra, 24 óra leforgása alatt beteltek a helyek.
45 cica jelentkezett be, ebből már 24 cica átesett a műtéten.
Ennek a költsége 317400 Ft volt (műtét, gyógyszerek és
vemhes felár). A hátra lévő 21 cica várható költsége 300000 Ft
körül lesz, tehát jócskán meghaladjuk a keretet, amit kaptunk.
2 opciónk van. 1.: pénzt szerzünk 2.: kevesebb cica műtétjére
kerül sor. A 2. opciót el szeretnénk kerülni, de a borsos egyéb
orvosi költségek miatt néha drasztikus döntéseket kell
hoznunk.

Kulturált
Állattartásért és
Tiszta Környezetért
Egyesület

Az Egyesületünk fő profilja a kóbor cicák ivartalanítása
és a beteg kóborkák gyógyítása! Az elmúlt 7 évben
közel 800 cica ivartalanításában működtünk közre! Ezek
javarészt kóbor, ill. befogadott kóbor cicák voltak, de sok
esetben segítettünk a nehéz anyagi körülmények között
élő gazdiknak is, hogy ne legyen felesleges szaporulat!
Nagyon sok ivartalanított kóborkát gazdásítottunk, akiket
nem sikerült, visszakerültek az eredeti élőhelyükre és
tartjuk a kapcsolatot a kolóniákat etető segítőkkel! A
cicák lábadoztatását részben az Egyesület cicaházában,
ill. 2-3 ideiglenessel oldjuk meg!

Pécsen és
vonzáskörzetében
lévő településeken.

Az ivartalanítás mellett ebben az évben is sok sérült, beteg
utcai cicát műttettünk meg és gyógyíttattunk, ami nagyon
sokba került! Sajnos a pandémia alatt nem tudtuk megtartani a
jótékonysági rendezvényeinket, ami éves szinten minimum 500
000 Ft bevétel kieséssel járt, így mindenre kevesebb pénz
jutott! Jelenleg is több beteg cicát gondozunk és fizetjük az
orvosi költségeket, vannak saját cicaházas kóborkáink, az ő
éves oltásukat is beterveztük, így lassítani kellett az
ivartalanításokat! Ezért nagy segítség lenne, ha az
ivartalanításra kapnánk támogatást!

Környezetünk
Állataiért Alapívány

A Kecskemét és vonzáskörzetében lévő kóbor macskák
élve csapdázása és ivartalanítása; lakossági
ivartalanítási akció szervezése és biztosítása éves
rendszerességgel; kóbor macskák szaporulatainak
elhelyezése és ellátása; árván maradt picik tápszeres
ellátása; utcáról mentett/beteg cicák orvosi ellátásának
biztosítása. Macskák ideiglenes befogadása és az
ideális gazdi megtalálása számukra. A gazdisodott
macskák utókövetése. Macskatartással kapcsolatos
kérdések megválaszolása, társadalmi tudatformálás,
közösségépítés.

Kecskemét (7
állatorvossal
együttműködve),
Lajosmizse,
Nagykőrös, esetleg
Tiszakécske

Mert egy megyeszékhelynyi város "macska ügyeinek"
megoldására négy-öt aktív önkéntesünk vállalkozik.
Szabadidőnket fel tudjuk áldozni és szívesen tesszük, de
folyamatosan szembesülünk az anyagi forrás hiányával.
Egyetlen rendszeres bevételi forrásunk van, amely az adó 1%ából folyik be és az éves ivartalanítási akciónk gyakorlatilag a
teljes összeget felemészti. Ha megnyernénk a pályázatot,
akkor ami időt most az anyagi forrás megszerzése érdekében
fektetett "marketingmunkára" fektetni, tényleges mentésre
tudnánk fordítani.

Nagyatádi
Természet és
Állatvédő Egyesület

A Nagyatádi Természet- és Állatvédő Egyesület 2006ban létesült, mint nonprofit szervezet. Az első években a
mentett kutyák létszáma 20-30 között volt. 2012-ben
sikerült megnyitni menhelyünket. Ma már évente 300
kutyát mentünk és adunk örökbe, emellett cicákkal is
intenzíven foglalkozunk.

Ötvöskónyi - Segesd
szőlőhegy

A szőlőhegyben régóta küzdünk egy kólonia felszámolásával.
Jelen pályázat lehetőséget adna, hogy nagyjából egy időben,
végérvényesen megoldjuk az Ötvöskónyi-Segesdi cicakólonia
helyzetét. A csapdákat, mellyel befogjuk a cicákat beszereztük,
így már csak az ivartalanítás van hátra.

Befogad-Lak
Állatmentő
Alapítvány

Alapítványom 2016 óta foglalkozik szervezeti színten
kutyák macskák mentésével. Sajnos az ingatlanomat
kinőttük, (40 kutya és 9 macska van jelenleg
gondozásomban), így már csak idősebb illetve beteg,
rászoruló kuytákat mentek elsősorban bull típusúakat,
akik közül színte mind életük végéig velünk vannak.
Nagy hangsúlyt fektetek az ivartalanítás
népszerűsítésére, támogatására segítésére
ivartalanítási akciók szervezésével, ahol 2000 ft.-ot fizet
a kandúr-, 5000 ft.ot a nőstény cica gazd , így sok
gazdás és kóbor állatot (kutya macska) ivartalanítunk
önkéntes segítőim segítségével, a kutyák száma az
anyagi keretünk függvénye. Az alapítvány anyagi kerete
szűkös, nincs annyi fedezetem annyi, amire igény lenne.
Ezért szeretném ezt a lehetőséget is megragadni, hogy
mégtöbb állatot tudjuk ivartalanítani, ezáltal gátat vetni
az özönlő szaporulatnak.

Erdőkertes,
Galgamácsa,
Vácegres,

Mert nincs elég forrásom,hogy az igényeket egyedül fedezni
tudjam. Sok olyan állattartó van, aki mindent megtesz állata
jólétéért segítséggel,de az ivartalanítás nagyobb orvosi
beavatkozás kifizetésére nem telik, vagy kóbor macska
kolóniák jelennek meg a lakókörnyezetükben így a
segítségemet kérik. Ebben az évben Vácegresen egy 15 fős
kóbor macska kolóniát fogtunk be majd ivartalanítás után
visszaengedtük élőhelyükre.Ez minden erre elkülönített
forrásomat felemésztette.

MAVED Magyar
Macskavédő
Alapítvány

Alapítványunk fő tevékenysége a preventív
állatvédelem/kóbor macskák számának csökkentése,
befogás-ivartalanítás-visszaengedés módszerrel. A
szelíd egyedek gazdásításáról
www.cicaorokbefogadas.hu weboldalunk segítségével
gondoskodunk.

Orosházán és
Hajduszoboszlón
tervezzük
felhasználni a
keretösszeget mindkét helyen
rendelkezünk
megbízható
önkéntesekkel.
Orosházán helyben,
Dr Roszkos Zsanett
rendelőjében
(Szőlővárosi
Állatorvosi Rendelő)
zajlanának a
műtétek, mig a
hajduszoboszlói
cicákat
Debrecenben, a
NetVet rendelőben
Dr Nagy Zsoltnál
műttetnénk.
Mindketten a
MAVED bevált
partnerorvosai,
szépen műtenek
TNRes cicákat.

A 2020as évben erősen visszaesett támogatottságunk a
járványhelyzet miatt, ezért munkánk üteme, és az
ivartalanítások darabszáma visszaesett. A keleti
országrészben a kóborhelyzet eleve súlyosabb, így fontos
hogy eddigi munkánk ne vesszen kárba hiszen a kolóniák
hamar újratermelődnek. Szeretnénk minél több cicát
ivartalanítani és kolóniákat felszámolni ebben a két városban.
A költségtervben leírtuk az egyes rendelőkben az ivartalanítás
költségeit és a becsült darabszámot hány cicát vinnénk - ez
azonban a becsapdázott macskák ivararánya szerint változhat.

KÓBORKA Túri
Állatvédők
Közhasznú
Egyesülete

2007 óta működünk. Állatszerető emberek
támogatásával létrehoztunk egy állatotthont , ahol
folyamatosan 80-100 kutyáról gondoskodunk.
Örökbefogadási szerződéssel gazdásítjuk őket,
kizárólag családtagnak, oltva, chipelve, a felnőttek
ivartalanítva, a kölykök ivartalanítási kötelezettséggel,
kinti-benti tartással.

Mezőtúr

Számunkra a cicák jelentik a nagyobb gondot. Nincs helyünk,
kevesen vagyunk, kevés a segítség, ezért cicát nem fogadunk.
Bár most van 7, akik közül 4 már 1 éve menhelylakó.
Mezőtúron nem kell a cica senkinek, itt folyamatosan szülnek a
mamacicák. Szinte mind kijárós, gyakran látjuk őket az út
szélén elütve, sokat megmérgeznek, sok meghal a
macskanáthában, mert a gazdák nem viszik őket orvoshoz.

Pécs Környéki
Állatmentő
Alapítvány

Csapatunk története hosszú évekre nyúlik vissza. Anno
néhány elszánt ember mentette az állatokat az utcáról, a
családjuk és egy-egy apróbb helyi támogatás
segítségével. Majd egyre többen csatlakoztunk és az
összefogás meghozta az eredményét. Nem csak a
célunk közös, de hasonlóan látjuk az állatok és az
állatvédelem helyzetét Magyarországon. Rögös út
vezetett idáig, hogy Alapítvány lehessünk 2016-ban,
sokat kellett tanulnunk magunk és mások hibáiból
egyaránt, mire kialakítottunk egy működtethető
koncepciót. Minőségi állatmentést szeretnénk
megvalósítani, ami számunkra azt jelenti, hogy a
mentett állataink igényeit tartjuk elsősorban szem előtt –
legyen az szocializáció, egészségügy vagy egyéni
szükségletek. Nagy hangsúlyt helyezünk a megfelelő
egészségügyi ellátásra, ami többek között magában
foglalja a szükséges tesztek elvégzését, szívféreg,
macska AIDS és leukózis szűrést, az oltási program
megkezdését és a parazitamentesítést.
TNR programunk a kezdetek óta folyamatos, egész
Baranyában segítünk a kóbor és gazdás állatoknak
egyaránt, hogy kevesebb felesleges szaporulat
szülessen. Évente átlagban 100 cica, és egy tucat kutya,
főként nőstények ivartalanítását álljuk gyűjtésekből és az
adományozóink támogatásából.
Átlagosan 100 kutya és 150 macska fordul meg nálunk
évente, de egyszerre általában nem több mint 50-60
állat, így megfelelő figyelmet kaphat mindegyikük.

A pályázatban
résztvevők egész
Baranya megyéből
lettek összegyűjtve.
Az ivartalanítások
Pécsen fognak
történni.

Ivartalanítási programunk egész évben folyamatos évek óta.
Sokat segítene ez az összeg nekünk, hogy a várólistánkat
kicsit csökkentsük, és kevesebb szaporulat legyen
Baranyában. A pályázatba 25 nőstény cicát és 3 szuka kutyát
pályázunk.

Pelyhes Peti
Alapítvány

Alapítványunk 2016. tavaszán alakult, célunk Tatán és a
környező településeken a kóbor macskák számának
csökkentése. Ivartalanításra jöttünk létre, menhelyi
hátterünk nincs. Kóbor állatok (elsősorban cicák, de
esetenként kutyák is) és rászoruló gazdás állatok
ivartalanítását finanszírozzuk. Az elmúlt 5 év alatt 1000
állat ivartalanítása történt meg a segítségünkkel. Kóbor
beteg, sérült állatok első orvosi vizsgálatában is

Tata és környékbeli
települések:
Tatabánya, Környe,
Tardos, Esztergom,
Nyergesújfalu, Baj,
Szomód

Alapítványunk kimondottan ivartalanításra jött létre. Fontosnak
tartjuk a kóbor állatok számának csökkentését, a
megelőzésben hiszünk. Nagyon sok segítségkérést kapunk,
nemcsak a Tatáról, a környező falvakból, de még
Esztergomból is. A pályázaton nyert összeg segítségével még
több műtétet tudunk finanszírozni.

segítünk anyagi forrásunk erejéig. Annak ellenére, hogy
ivartalanításra hoztuk létre az Alapítványt, jelenleg saját
házunkban 51 cicát és 2 kutyát gondozunk, akik mind
utolsó esélyként kerültek hozzánk betegen, sérülten,
vagy pár napos, hetes babaként.
Retriever Rescue
Fajtamentő
Egyesület

Elsődlegesen fajtatiszta labrador és golden retrievereket
mentünk, országos szinten. Évente közel 200 kutya
került gondozásunkba, ellátásra és gazdához.
A pályázattal a helyi (Nyergesújfalura bejegyzett
szervezet) kóbor, kóborló és szegénységben élő
állatainak ivartalanítását szeretnénk elősegíteni

Nyergesújfalu, Süttő
(1 db), Lábatlan (9
db)

Mert a helyi állatok ivartalanítása más esetben nem válna
lehetővé. A pályázati keretből műtéti beavatkozásra javasolt
állatok gazdái között épp úgy van cicagyűjtő néni folyamatosan
szaporodó kolóniája, mint a közelmúltban többször leellett
anyakutya is.

Jeromos
Állatmentő és
Természetvédő
Egyesület

A Jeromos Egyesület azért jött létre, hogy a bajai és
környékbeli települések állattartási kultúrája és
környezettudatossága végre elinduljon a pozitív változás
irányába. Elsődlegesen a gyepmesteri telepen élő
kutyáknak szerettünk volna segíteni, de ennél átfogóbb
feladatrendszert vállaltunk, amelynek igyekszünk
jelenleg is eleget tenni.

Baja

Tisztában vagyunk vele, hogy Magyarországon nem a mi
térségünkben a legrosszabb a helyzet, mégis alig győzzük a
mi környezetünkben az ivartalanításokat megoldani. Bár város
vagyunk, a tanya körzetekben a legsürgetőbb a helyzet.

PCAS Állatmentő
és Környezetvédő
Egyesület

Szervezetünk 2000-ben alakult, 9 begyűjtőhelyről
(gyepmesteri telepről) mentünk jelenleg, átlagosan 100150 mentett állat van a gondozásunkban

Nyíregyháza

Nagyon sok kutya kerül látókörünkbe, almaik a teljes
bizonytalanságba születnek, és sosem tudunk rá forrást
teremteni. A pályázat segítségével viszont hatékonyan ,
nagyobb egyedszámot tudnánk ivartalanítani.

Folyamatosan dolgozunk mentési-, felvilágosítási- és
tapasztalatgyűjtési céllal Kelet -Magyarország
mélyszegénységgel sújtott és kóbor kutyák számát
tekintve kiemelkedően infektált területein is.
CÉLUNK A MAGYARORSZÁGI KÓBOR ÁLLAT
MEGSEMMISÍTŐ RENDSZER MEGREFORMÁLÁSA.
Egyik fő célunk tehát ezen telepek feltérképezése és a
működésbeli rendszerük megváltoztatása állatbarát és
megelőző szemléletűre, továbbá az utánpótlás
csökkentése. Az egyik célterületünk Nyíregyháza
Huszarsori cigánytelepe, ahol nagyon sok az éves
szaporulat, akik bekerülnek a gyepmesteri
intezményrendszerbe. Itt szeretnénk hatékony és
nagyobb számú ivartalanítási segítséget nyújtani, de
sajnos saját elkülöníthető keretünk nincs erre a célra. Az
itt lévő állomány igen nagy számú, hoszen 300 család
lakik adott körzetben, melyek közül legtöbbnek sajnos
van állata.

Kisújszállási
Kutyabarát
Egyesület

Szervezetünk Kisújszállás és vonzáskörnyezetében lévő
kobor és rossz sorsú főként kutyák , befogásával ,
ivartalanitasával és örökbeadásával foglalkozik.

Kisújszállás

Sok kutyát tudnák ivartalanitani belőle. Kis szervezet vagyunk
és kevés adományt tudunk erre ráfordítani

Ugat-Lak
Közhasznú
Alapítvány

Az Ugat-lak Közhasznú Alapítvány 2010-ben kezdte a
működését Kisvárdán. Azért jöttünk létre, mert a
városban nincsen gyepmesteri telep, s a befogott ebek a
térségben eddig mind kiirtásra kerültek. Fő célunk egy
kulturált állatmenhely fenntartása, ahol a kóbor,
gazdátlan állatok testi-lelki rehabilitációja folyhat, a
megfelelő gazdák megtalálásáig. Folyamatosan telt
házzal üzemelünk, jelenleg 368 kóbor kutyus és 11 cica
vár nálunk egy új szerető családra. 2017-től a szuka
állatokat csak ivartalanítva adjuk örökbe, 2019-től a
kanokat is lehetőleg csak herélve adjuk ki, a
lehetőségeinkhez mérten. A kb. két hektáros területen
folyamatosan 4-5 közfoglalkoztatott dolgozó igyekszik
biztosítani az állatok ellátását, s a terület rendben
tartását, ami a folyamatosan "beömlő" új állatok miatt
egyre nehezebb feladat. Sajnos az örökbeadás a
környéken szinte lehetetlen, aki gazdásodik tőlünk az
vagy a főváros környékére, vagy külföldre megy, vagy
más nagy menhelyre kerül, ahonnan jobban van esélye
gazdit találni.

Kisvárda

Azért lenne fontos, mert itt az ország észak-keleti csücskében
az állattartási kultúra sokkal lentebb van, mint bárhol
hazánkban. Naponta legalább 10 telefonhívást kapunk, hogy
az illető a kutyáját szeretné "leadni", ezeknek kb. az 50%-a
vemhes szuka kutya. Hiába népszerűsítjük az ivartalanítás
fontosságát, egyszerűen nem is gondolkoznak el rajta az
emberek, mert sokba kerül, inkább másra költenek, a
szaporulatot meg majd kidobják papírdobozban a menhely elé.
A szegregáltabb településrészeken folyamatosan vadászunk a
szuka állatokra, de így is sok az ott lefialt kutya. Ezeknek a
sorsáról, inkább nem is írnék... Szeretnénk minél több szerény
anyagi körülmények között élő gazdinak segíteni, hogy egyre
kevesebb kiskutya szülessen meg, akinek az utcán kell leélni a
rövid kis életét, hogy ne őket használják a kisgyerekek
játéknak, labdának, s ha ezeket túl is élik, ne haljanak meg az
éhségtől , a féregtől, a betegségektől.

Szoboszlói
bársonytalpúak
menedéke
alapítvány

Ideglenes menedéket biztosunk utcán talált született
kicsiknek maminak. Gyógyítás ivartalanítás gazdisitás.

Hajdúszoboszló

Mert itt senkit nem érdekel a cicák sorsa. Azért alakultunk hogy
nekik is adjunk esélyt egy jobb életre. Úgy látjuk, hogy
országos szinten az állatvédő szervezeteken kívül senkit se
igazán érdekli a kóbor macskák sorsa. Teljes a kilátástalanság,
miközben sokszorozódnak. Én és párom nekik szenteljuk az
összes szabad időnket.

Nektek Ugatunk
Állatvédő Egyesület

Sopron és környéki egyesületünket 2018.nyarán
alakítottuk meg.Elsődleges célunk a bajbajutott állatok
megsegítése,örökbefogadásra váró állatok
gazdásítása.Szívügyünk a prevenció,ebbe tartozik az
ivartalanítások elősegítése,de a társadalom (különösen
az ifjúság) felelős állattartásra való nevelése
is.Menhellyel nem rendelkezünk,védenceink (elsősorban
kutyák) tagjainknál,illetve ideiglenes befogadóknál
vannak elhelyezve.

Sopron és környéke

Kutyás egyesületként nem tudunk sajnos cicákat
elhelyezni,csak a környéken élő kolóniák becsapdázásával és
ivartalanításával tudunk segíteni a macskamentőknek. 2020.
évben 68, 2021. évben 35 cicát ivartalanítottunk. Viszont
anyagilag teljesen kifogytunk. Nem tudjuk, hogy a nyár, vagy a
covid hatása ért el most minket, de sajnos nem kapunk
támogatást. Az ivartalanításokat ennek ellenére folytatni
szeretnénk.

Kutyaovi Állatvédő
Egyesület

A Kutyaovi 2018-ban alakult. Elsősorban kölyköket
mentünk, feleslegesen jöttek a világra.
Magánszemélyek,szervezetek is megkeresnek
bennünket, így kerülnek hozzánk.

elsősorban Bicske,
de a környező
települések sem

Mentéseink tűzoltásból állnak, s ez nem megoldás a jelenlegi
borzasztó állatvédelmi helyzetre. Folyamatosan ivartalanítunk
a lakosság részére is, ez az egy dolog, aminek hosszú távon
haszna van, megelőzni a fölös szaporulat világra jöttét. Idén

A kölykök nagy odafigyelést igényelnek, hiszen nincs
immunrendszerük, nem felelős gazdinál éltek, tőlünk
mindent megkapnak, féreghajtás, etc, s oltások után
mehetnek gazdihoz.

kizártak: Csabdi,
Mány, Óbarok

kapunk először 1%-ot, a lakossági ivartalanításokat tervezzük
folytatni.

Pilis-Budai
Kutyamentők
Közhasznú
Egyesülete

15 éve segítjük önkéntesen a Pilis-budai térség bajba
jutott állatait. Gazdikeresőinket oltva, microchipezve,
ivartalanítva, szerződéssel, családlátogatással adjuk
örökbe. Nincs menhelyünk, védenceink ideiglenes
befogadóknál élnek, így kiismerhetjük jellemüket, hogy a
megfelelő kutyát/macskát adjuk örökbe a megfelelő
gazdinak.

Tinnye, Nagykovácsi,
Budapest (II. kerület)

Minden évben gondot jelentenek a macskaszaporulatok, ezért
főként macskák ivartalanítására szeretnénk fordítani a
pályázati összeget, hogy a jövőben megelőzzük a rengeteg
kidobott vagy gazdánál született felesleges szaporulatot.
Emellett néhány gazdás kutyának is segítenénk az
ivartalanítás összegével, akinek tudjuk, hogy jól jön a
támogatás.

Bukfenc és
Jeromos Állatjószolgálati
egyesület

Megalakulásunk célja a gazdánál élő, de rosszul tartott,
gyakran kóborló, egészségügyileg ellátatlan ( nem oltott,
nem ivartalan, nem chipezett) kutyák, cicák
megsegítése, elkobzása, új gazda keresése. 2012-ben
alakult szervezet , 1% gyűjtésére jogosult, de mivel az
utóbbi időben kifejezetten cicákkal foglalkoztunk sajnos
ennek megfelelően jutottunk az 1%-hoz. Állandó anyagi
gondokkal küzdünk, mivel hivatalosan cica menhellyel
nem rendelkezünk, de 17 olyan cica folyamatos
ellátásáról gondoskodunk ( menedéket is biztosítva
nekik) , akik öregek, betegek, örökbe nem adható
vadócok stb

Csömör

Mert a pillanatnyi anyagi helyzetünk miatt a
gondoskodásunkban lévő állatok ellátása a priorítás, nem
tudunk lakossági szaporulat miatti ivartalanítási feladatot
fedezni. Jelentkező pedig lenne.

Kóbor Mancsok
mentéséért
Alapítvány

Alapítványunk 4 éve menti a csongrádi gyepmesteri
telepről együttműködési megbízással a kutyákat altatás
elöl, valamint szentesi, csongrádi utcai kutyákat, cicákat.
Eledellel segítünk pár családot,hogy ne kelljen a
kutyájukat elhozni , ha van pénzünk oltással, chippel
támogatunk gazdás kutyákat, a gyepmesteri telepről
egyébként csak ivartalanított kutyát adunk
örökbe!!!kölykök pedig addig az alapítvány nevén
maradnak, amíg nem lehet ivartalanítani, utána lehet
átíratni! Éves városi rendezvényt tartunk Csongrádon és
Szentesen a felelős állattartás és az ivartalanítás
népszerűsítésére!

Csongrád, Felgyő,
Szentes

Eddig is egyik legfontosabb célunk a felelős állattatás oktatása
mellett az ivartalanítás fontosságának a tudatosítása a
gazdákban!! Tavaly előtt a Hangya Közösség támogatásával
tudtunk 10 kutyát, köztük több vemheset is ivartalanítani,
tavaly a szentesi önkormányzattól kapott ivartalanítási
támogatáson 10 kutyát és egy utcai cicát tudtunk
ivartalanítani.Ha nyernénk, szeretnénk egy úgynevezett tiszai
cicakolónia főleg nőstény macskáit ivartalanítani, folyamatos a
szaporulat,valamint szökős, már fialt gazdis kutyákat
ivartalanítani , ezek feltérképezése adatgyűjtés folyamatban
,most nem tudunk pontos létszámot és hajlandóságot
megmondani!

Szentendrei
Árvácska Állatvédő
Egyesület

„Az állatok nagy, jogfosztott, néma többség, amely csak
a mi segítségünkkel maradhat fenn.” Gerald Durrell

Szentendre és
környéke

A nem kívánt szaporulatok elkerülése de legalább csökkentése
érdekében szeretnénk segíteni a lakossági ivaros kutyákon és
cicákon. Menhelyünkről csak ivartalanítva adunk örökbe, a
kölykök pedig ivartalanítási szerződéssel fogadhatók örökbe.
Véleményünk szerint kulcs fontosságú az ivartalanítás és
annak hangsúlyozása a lakosság körében.
Az egyesület évek óta minden évben hirdetett ivartalanítási

Állatvédelmi elkötelezettségünk ún. holisztikus
szemlélettel párosul. Szilárd meggyőződésünk, hogy a
világ minden állata megérdemli az emberi védelmet, a
fajának és fajtájának megfelelő tartást és gondoskodást.

Hiszünk abban, hogy az ember születésénél fogva
kötelezettséget kell érezzen az állatok méltányos
kezelése, elfogadása, gondozása iránt.

akciókat, ezzel is ösztönözve a lakosságot házi állataik nemkívánt szaporodásának megelőzésére. Több ezerben
számolható az ivartalanításra került állatok száma, melyek
műtéti költségeihez egyesületünk az évek során hozzájárult.
Ezért szeretnénk ha szervezetünk nyerhetne :)

Már a hazai 1997. évi állatvédelmi törvény is
megfogalmazza: „Annak tudatában, hogy az állatok
érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben
tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember
erkölcsi kötelessége.”
Környezetünkben, mindennapi munkánk során sok jó
embert, állattartó gazdát ismertünk meg, akik felelősen,
odafigyeléssel és kellő tisztelettel tartják állataikat.
Szomorúan tapasztaljuk azt is, hogy még mindig vannak
az állatok iránt közömbös, felelőtlen, sokszor ellenséges
emberek – az ilyen hozzáállás sokszor állatkínzással is
párosul. Ezért – bár az állatmenhely önmagában nem
megoldás -, még mindig szükség van állatmenhelyekre.
Hiszünk abban, hogy a hosszú távú, kitartó felvilágosító
munka, az állatvédelmi szemlélet és gyakorlat
széleskörű társadalmi terjesztésével, ha lassan is, de
sikerül általánossá tenni a felelős állattartás gondolatát a
lakosság körében.
Dunaharaszti
Állatvédők
Alapítvány

A Dunaharaszti Állatvédők Alapítvány elsődleges célja a
környékbeli állatok jólétének a biztosítása, a kóbor
állatállomány megszüntetése, az otthontalanok
gazdásítása és az ivartalanítás népszerűsítése.
Kizárólag oltva, chipezve és ivartalanítva adunk örökbe
állatot, vagy ivartalanítási kötelezettséggel. A
környékbeli településeken sajnos nincs aktív csoport,
akik az állatvédelem ügyét felkarolná, vagy csak inaktív
tagokkal, így azoknak a településeknek is próbálunk
segítségére lenni.
Köszönjük szépen a lehetőséget, nagyon szívesen
élnénk vele.

Elsősorban
Dunaharaszti

Kis csapat vagyunk egy hatalmas városban, illetve a
környékbeli településekről is minket hívnak. De az állattartási
kultúra annak ellenére, hogy a lakosok nagy része frissen
Budapestről kitelepült, ami feltételezné a haladó gondolkodást,
mégis eléggé elmaradott, bár már vannak javulásra mutató
jelek. Rengeteg macska kolónia van és nagyon sok gazda,
akiket nem érdekel, hogy az állatai minden évben akár több
alom kismacskát lehoznak. Ha ezek száma lecsökkenne, akkor
kevesebb kisállat pusztulna el és lenne az utakon.
Nagyon köszönjük, hogy mi is részt vehetünk ebben a
projektben.

Fekete István
Állatvédő Egyesület

Egyesületünk 13 éve vesz részt aktívan az
állatvédelemben. Elsőszámú szempontunk az
ivartalanítás fontosságának felismertetése, illetve a
lehető legtöbb állat ivartalanításának elősegítése.
Évente több száz állat ivartalanítása történik
Egyesületünk jóvoltából, hiszen tudjuk, hogy ez az
alappillére a mostani helyzet hosszabbtávú megoldására
is. Több kóbor cica kolóniát is ivartalanítottuk ( temetők,

Vas megye

Az idei évben ténylegesen katasztrófahelyzet állt elő
cicafronton.
Rengeteg a beteg, FELV+, 3* POZÍTIV , súlyosan
macskanáthás cica, örökbefogadás pedig nincs. Hiába
gyógyítjuk meg akit meglehet... Csak az ivartalanítás az
egyetlen megoldás.

lakótelepek, kiskertek térség), ezeket szeretnénk
folytatni, mert elérte a cicahelyzet a kritikus mértéket.
Safi cicamenedék
alapítvány

Lelenc Kutyamentő
Egyesület

A Safi Cicamenedék Alapítványt abból a célból hoztuk
létre, hogy segítsünk a cicáknak. Középkorú házaspár
vagyunk, jelenleg az alapítványi teendőket
túlnyomórészt ketten végezzük. Nekünk is vannak szép
számmal saját cicáink és két kutyusunk is, mindegyik
mentett fajtájú.
A választott fő tevékenység, a gazdátlan macskák
számának csökkentése, a megelőzés humánus
eszközével az ivartalanítással.
Magyarországon a gazdátlan macskák száma több
millióra tehető. Ha segítségkérés érkezik, akkor az
eszközöket biztosítjuk, a segítségkérőtől aktív részvételt
várunk el részben vagy egészben. Szükséglet és
kapacitás szerint orvoshoz szállításban, ideiglenes
lábadoztatásban, orvos szervezésében és az
ivartalanítás, parazitamentesítés költségeinek
vállalásával tudunk mi segíteni.
Menhellyel nem rendelkezünk, minimális számú
macskát tudunk elhelyezni és mivel nagyon sok a
megoldandó feladat, folyamatosan teltházzal vagyunk. A
macskakolóniákból kiemelt beteg, sérült, babacicákat
kapacitás szerint gondozásba vesszük, orvoshoz
visszük, kezeljük, felelős gazdihoz juttatjuk.
Célunk továbbá a rászorulók támogatása a cicák
ivartalanításában. Olyan lakossági, kedvezményes
ivartalanítások szervezése, lebonyolítása, támogatása,
ahol a lakosság azon része vesz részt, aki eddig nem
ivartalanította a cicáját, mert nem volt erre megfelelő
anyagi fedezete, ellenben a felesleges szaporulat évrőlévre született. A felelős állattartás alapja az
ivartalanítás! – mi is ezt az elvet valljuk. Azonban ma
2021-ben Magyarországon nem csak felelős állattartók
vannak.

Nagytarcsa,
Kistracsa, Kerepes,
Bp. XVI.kerület

2004 év végén alapított egyesületünk 2011
augusztusában vette használatba azt a Tanyát, amelyet
LelencTanayként, menhelyünkként ismernek.
Egyidejűleg 50 kutya és 20 mcsak van a
gondozásunkban. Ivartalanítás alapvetés, jelen
pillanatban is folyik egy 200 000 Ft saját keretből
megvalósuló, eddig 8 macska van túl a műtéten, 3
vemhes volt ... Dr. Bagi Fruzsina egyik ellátó

Nyergesújfalú

Alapítványunk az elmúlt időszakban is olyan macskakolóniák
ivartalanításában nyújtott segítséget, ahol a gazdi vagy
közvetlen ismerőse kér segítséget ivartalanításban. Olyan
gazdis cicákról beszélünk, ahol a gazdi végre rájött, hogy
ivartalanítani kell. Vagy éppen azért, mert már nem tudja
elpasszolni az újabb almokat, vagy azért, mert már az
egészségi állapota miatt nem képes ellátni a cicáit, vagy mert
nincs pénzügyi lehetősége az ivartalanítás kifizetésére. Ami
fontos, hogy kooperatív és szeretné, ha a cicák ivartalanítva
lennének.
Véleményünk szerint ezek a gazdis cicák indukálják a későbbi
kóbor állomány növekedését. Többségük kedvezőbb
életkörülmények között éln, mint a gazdátlan társaik, ezért a
túlélési arányuk magasabb és évről évre csak szaporodnak.
Szeretnénk minél több ilyen gócpontot ivartalanítani Kerepes,
Kistarcsa, Nagytarcsa és Budapest XVI. kerületben.
Idén májusban alapítottuk az alapítványt, azóta 57 cica lett
ivartalanítva, Budapest, XVI. Vidámvásár, Ajak, Kossuth utca.,
Eger, Kaposvár, Adorjás, Heves, Nagytarcsa, Kerepes
településeken.

Amióta létezünk, az ivartalanítás a fő prioritás, a megelőzésnél
nincs jobb megoldás

állatorvosunk környezetében legalább 50 macska
tengődik, és legalább 20 ivaras, viselhető körülmények
között tartott eb van a látótérben. A doktornő és csapata
vállalja a műtéteket.
Összefogás a Bajai
Cicákért Egyesület

2014 óta igyekszünk városunkban a kóbor kolóniák
számát csökkenteni, illetve a kolóniában élő állatok
életminőségét javítani. Etetők segítségével, akik
folyamatosan kontrollt tartanak az állatok felett. Hetente
kapunk újabb kóbor és lakossági bejelentéseket,
igyekszünk minél több ivartalanításban segíteni,
valamint ha szükséges, az állatoknak megfelelő gazdát
találni.

Baja

Sajnos még mindig rengeteg a kidobott állat a városban és
környékén, ezért fontosnak tartjuk, hogy a gazdátlan kolóniák
ivartalanok legyenek és megfelelő ellátást, valamint kontrollt
kapjanak.
Egyre több segítségkérést kapunk a lakosságtól is, amit
nagyon szívesen teljesítünk - de anyagi forrásaink igen
korlátozottak.
Továbbá évek óta problémát okoz a Bajai Kórház területén élő
macskák szaporodása, az ott dolgozók nagyon kis része áll
mellettünk, és segít minket, hogy a cicák megfelelő orvosi
ellátásban részesüljenek, és ivartalanok legyenek.
Az ott élő cicák sokszor betegek, ezért is fontos lenne, hogy
megakadályozzuk további szaporodásukat.

San Lazaro
Állatvédő
Alapítvány

Nyugat-Nógrád megyében működő, önkéntesekből álló
civil szervezet vagyunk. Szabadidőnkben a környéken
élő nehéz sorsú állatokon igyekszünk segíteni.
Részletes bemutatkozásunk ebben a Facebook
posztban olvasható:
https://www.facebook.com/1999300960101151/posts/19
99370543427526/

Rimóc, Szécsény,
Hugyag,
Nógrádmegyer,
Őrhalom,
Balassagyarmat,
Patvarc, Ipolyszög,
Dejtár, Ipolyvece,
Mohora,
Drégelypalánk,
Magyarnándor,
Becske, Bercel,
Nógrádkövesd,
Romhány,
Érsekvadkert,
Nagylóc, Varsány,
Csitár, Iliny,
Nógrádgárdony,
Szügy, Kétbodony,
Szente,
Cserháthaláp,
Cserhátsurány,
Herencsény,
Csesztve,
Galgaguta,
Debercsérny, Patak,
Terény, Szanda,

Hisszük és tudjuk, hogy a kutyák és macskák ivartalanításával
rengeteg szenvedés elkerülhető, és erről igyekszünk minél
több gazdit meggyőzni és hozzásegíteni. Természetesen ezért
kapunk hideget és meleget is. Már számon sem tartjuk mennyi
esetben kaptunk fenyegetést, mennyi esetben kellett harcolni a
gazdával egy-egy életért, mert szerinte mindennapos a húsba
vájódott lánc. "Jóvanazúgy." Szerintünk nem. Sehol és
semmilyen esetben sem. Ezért nem fogjuk feladni és ezért
nyújtjuk be igényünket a pályázatra, hogy folytatni tudjuk a
nehéz harcunkat a felelőtlen állattartás ellen.

Szécsénke, Varsány,
Ludányhalászi,
Endrefalva
Csellengők
Állatotthon
alapítvány

Első sorban Monor és környékét mentjük,de valójában
mindenhol is ahol nagy a baj.Fogadunk kidobott
kölyköket,balesetes állatokat,állatkínzás
áldozatait,felnőtteket,altatás elől mentetteket
is.Rengeteg beteg ,öreg,esélytelen kutyusunk van.

Nagykáta,Tápióbicsk
e,Monor

Mert hiszünk a prevencióba és fulldonklunk az almoktól.Ha
csak egy kicsit is könnyebb lesz a helyzet a nem kívánt
szaporulatok kapcsán,terén az hatalamas
segítség,könnyebbség lenne.Cicákat nem mentettünk eddig
,de már bőven sok cicánk is van.Emiatt a környék cica ügyét is
a szívünkön viseljük.
Előre is köszönjük.

Cica-Vár-Lak
Alapítvány

Kis csapatunk két éve foglalkozik cicamentéssel, amikor
megerősödött annyira az elhatározás, hogy ezt valóban
hosszú távon akarjuk és tudjuk végezni, akkor
létrehoztunk rá egy alapítványt. Előnyben részesítjük a
vidéki civil mentőktől érkező cicákat, mert ott még
nehezebb a helyzet erőforrás hiányában, de kapacitás
függvényében bárhonnan fogadunk bajba jutott
bársonytalpút. A cicákat parazitamentesítés, teszt, oltás
után szerető családokba helyezzük el. Sajnos ez az év
hatalmas cicabumm volt Magyarországon, akkora terhet
róva az állatmentőkre, hogy nem bírtak, bírtunk el vele,
bizony nem minden állatka olyan szerencsés, hogy
valaki felkarolja, fel tudja karolni. Mi közel 50 cicáról
gondoskodunk. Látva a helyzetet jött az elhatározás,
hogy mi is be fogunk kapcsolódni TNR programokba,
mert a megelőzésre kell hatalmas hangsúlyt fektetni.
Szolnokon több bajban lévő kolónia van, amennyiben
érdemesnek találnak minket a támogatásra, akkor ott
lévő cicák ivartalanításába kapcsolódnánk be. Vállaljuk
az orvossal való kapcsolattartást, lebonyolítást, a
lábadoztatást nőstények esetén miniumi 1-1,5 hétre,
hogy gondmentesen tudjuk visszaengendi a cicát. Erről
a területről már számos cicát fogadtunk, de az igazi
megoldás az lenne, ha meg tudnánk állítani a
szaporulatot! Bízva a pozítív elbírálásban, üdvözlettel:
Mucsi Krisztina

Szolnok

Szolnokon évek óta több helyszínen küzdenek a kolóniákkal,
de anyagi erőforrás és lebonyolító hiányában nem tudták
megnyugatóan rendezni a helyzetet. Mi elég sok cicát tudnánk
egyszerre lábadoztatásra fogadni és a lebonyolításban is
maximális segítséget tudnánk nyújtani. Van ottani
kapcsolattartó a helyszínen akivel évek óta jó a viszonyunk és
együtt működünk cicás projektekben. Azonban hiába fogadunk
tőlük cicát, ha nincs bezárva a cicagyár akkor csak
szélmalomharc. Amennyiben tudunk Önöktől anyagi
erőforráshoz jutni akkor 27 nőstény tudnánk ivartalanítani.

Laki Mancs
Állatvédelmi
Egyesület

A menhelyünkön a befogáson, befogadáson és
ellátáson kívül az önkormányzat támogatásának
köszönhetően a település állatorvosai csippelik és
veszettség elleni védőoltást adnak az állatainknak. A
sérült vagy beteg kutyák, macskák orvosi ellátását is
vállaltuk, melynek költsége az egyesületet terheli.

Lakitelek

Gyakorlati tapasztalataink alapján bizton állíthatjuk, hogy a
befogott, befogadott állatok 95 %-a nincs ivartalanítva. Így
folyamatosan újabb nem kívánt szaporulattal kell szembe
néznünk. egyre nő az elhagyott kiskutyák, kismacskák száma.
Ivartalanítási akcióval megállítható vagy csökkenthető lenne.

Sánta Kutya
Állatvédő
Alapítvány

Alalpítványunk elsősorban a kolóniás macskapopuláció
csökkentésében igyekszik aktívan részt venni TNR
programok keretében.Több TNR projektünk is volt az
elmúlt években a 9. Kerület és Soroksár környékén.
Ennek keretében a tavalyi évben kb 50 macskát
ivartalanítottunk. Jelentős részük visszahelyezésre
került, egy részüket (akiknek visszahelyezése egészségi
okokból nem volt megoldható) gazdásítottuk, illetve az
MFÖEK szervezet vett át tőlünk cicákat ivartalanítás
után. Szívügyünk az ivartalanítás és ennek
fontosságának terjesztése. Tavaly a MFÖEK
szervezettel Kisvárdai kutyák (lakossági és
menhely)ivartalanításában vettünk részt. Jelenleg két
kolóniát gondozunk ,melyek ivartalanítását szeretnénk
megvalósítani a pályázati keretből. Füle településen, az
egyik kolónia helyszínén tudomásunk van több gazdás
kutyáról, akik szeretnék ivartalanítattni kedvencüket, de
anyagi lehetőségeik korlátozottak. Őket szeretnénk még
bevonni a pályázatba.
Alapítványunk az ivartalanítás mellett a 8. és 9.
Kerületben talàlt sérült,gazdàtlan állatok ellátásával
foglalkozik, valamint van egy szetter fajtamentő
csoportunk is(szetter sos).

Füle és Dunaharaszti

Fülén egy kb 15 fős macskakolónia ivartalanítását
tervezzük,ahonnan minden évben rengeteg kismacskáról
kapunk bejelentést. Más állatvédő szervezet ezen a
településen még nem folytatott TNR programot. Célunk,hogy a
program keretében az erre fogékony lakossàgot tájékoztassuk
a TNR programról, érzékenyítsük, önkénteseket toborozzunk
további TNR projektekhez.
Fülén továbbá kb 6 lakossági kutya ivartalanítását tervezzük a
szaporulat megakadályozása céljából.Önkéntesünk a
településen több kutya tulajdonost is sikeresen tájékoztatott az
ivartalanítás fontosságáról, azonban ezeknél a kutyáknál az
anyagi helyzet az ivartalanítás gátja.
A Dunaharaszti kolóniához az etetők kértek segítséget, velük
több 9. Kerületi sérült macska kapcsán működtünk sikeresen
együtt. Ők vállalják a kolónia további gondozását, ám anyagi
kereteik és lehetőségeik szűkösek mind a 12 macska
ivartalanítására.
Alaítványunk idén több rossz állapotú kutyát vett át, ezért saját
erőből nem tudnánk megfinanszírozni idén ezeket a
projekteket.

Mindenki Fogadjon
Örökbe Egy
Kiskutyát
Alapítvány
(MFÖEK)

Az MFÖEK önkéntes csapata 7 éve ment gazdira váró
kutyákat és cicákat kelet-magyarországi gyeptelepekről
ideiglenes befogadók segítségével. Szervezetünkön
keresztül eddig több, mint 600 állat találta meg a
végleges otthonát. A mentésen kívül célunk a felelős
állattartás népszerűsítése.

Az ivartalanítások
Budapesten
történnének, az
állatok Kisvárdáról,
Budapestről

A program keretein belül az Ugatlak Alapítvánnyal összefogva
8 lakossági állatot ivartalanítanánk (az ő pályázatukban
vállaltakon felül), illetve TNR módszerrel cicákat szeretnénk
ivartalanítani. Célunk, hogy hosszú távon egy bevett szokás
legyen az ivartalanítás, közgondolkodásban ne legyen tabu.

Összefogás az
Állatokért
Alapítvány

Szabolcs megyében, Mátészalkán működtetünk
állatmenhelyet, elsősorban kóbor kutyákat, esetenként
macskákat mentünk. Lakossági ivartalanítást is
végzünk, mind kutyák, mind macskák számára.

Mátészalka

Mátészalkán 5 szegregátum van, a legnagyobb telep kb. 160
ingatlannal és kb. 350 kutyával, amelyek közül legalább 200
gazdátlan. A telepi kutyák folyamatos szaporodása adja a
város folyamatos kóborait.

Medgyesegyháza,
azon belül a
rendszeresen
szaporulatot termelő
Sallai utcában,
valamint a Bercsényi
utcában.

Szervezetünk rendkívül kevés pénzből gazdálkodik, sajnos az
önkormányzat sem partner , sem morálisan sem anyagilag.
Nehéz dolgunk van, hiszen Medgyesegyházán rengeteg a
mezőgazdasági vendégmunkás, akik még annyira sincsennek
tisztába az állattartással mint az elvárható lenne . Ezért
szeretnénk, ha nekik minél kevesebb ivaros állatuk lenne.

Árva Mancsok
Állatvédő Egyesület

Az Árva Mancsok Állatvédő Egyesület 2019. 10. 21.én
került bejegyzésre Medgyesegyházán.
Medgyesegyháza Dél-Békés egy igen kicsiny
szegletében található, körülbelül 3500 fős lakossággal.
Egyesületünket pár lelkes helybéli állatszerető alkotja,
akik szabadidejüket nem sajnálva próbálják
megreformálni az állattartást.
Elsődleges célunk kezdetektől fogva az ivartalanítás
anyagi támogatása, valamint az ivartalanítás

megismertetése a helyi emberekkel.
Minden hónapban megjelenünk a helyi újságba, és a
facebookon különböző ivartalanításra ösztönző
tájékoztatással.
Nagyon szerény költségvetésből gazdálkodunk , hiszen
5db adomány gyűjtő ládánkon és tápadományon kívül
szinte csak néhány utalásból van bevételünk.
Ennek ellenére, 2020 augusztus óta, több mint 30
macska és 15 kutya lett ivartalanítva 50%-os
támogatással.
Természetesen, számtalan kutyát és macskát sikerült
már megmentenünk és szuper gazdához adnunk, vagy
éppen a biztonságos menhelyre juttatnunk.
Agenor Civil
Állatvédő Egyesület
Csepel

Alex Állatvédő
Egyesület

Budapest XXI.

Csepelen és környékén több ezerre tehető a kóbor, kolóniás,
kidobott állatok száma. Talán Budapest egyik legbehezebb
helyzetben levő kerülete ebből a szempontból. A felesleges
szaporulatok megállításáért gőzerővel küzdünk.

Várpalota

Menhelyünk vonzáskörzetében több az olyan hátrányos
helyzetűek által lakott rész ahol.az szükség lenne a prevencios
célű ivartalanitásokra.

Az Egyesületet civil állatvédőkként alapítottuk, munka
mellett tevékenykedünk a szabadidőnkben. Telephellyel,
menhellyel nem rendelkezünk, a mentett állatokat saját
otthonainkban, panzióban vagy ideiglenes befogadóknál
tudjuk elhelyezni.
Az idei az első év, hogy minősített közhasznú civil
szervezetként gyűjthetjük az Szja-ból felajánlható 1%-ot.
Úgy gondoljuk, hogy ezt az összeget a felelős
állatvédelem első számú feladatára kell fordítanunk az
utolsó fillérig: IVARTALANÍTÁSRA!
Hisszük, hogy egyedül egy átfogó, minél teljesebb
ivartalanítási programmal lehet megállítani a kóbor
állatok jelenlegi több milliós számának az emelkedését.
Hisszük, hogy ez az egyetlen célravezető megoldás.
És tudjuk, hogy a felesleges szaporulatok megállításáért
folytatott munkánkban nem vagyunk egyedül. Több
környékbeli civil, magánemberként állatokat mentő küzd
velünk, mellettünk. Nekik is szeretnénk segítséget
nyújtani, hogy tudják: nincsenek egyedül!
Úgy döntöttünk, hogy a felajánlott teljes összeg 50
százalékát az általuk mentett állatok ivartalanítására
fordítjuk, így segítve őket, ezzel mondva köszönetet
áldozatos, elhivatott tevékenységükért!
Az Egyesület tevékenysége:
állatvédelem háttértámogatása;
oktatások, előadások szervezése a kulturált állattartás
megismertetése;
ivartalanítási "akciók" megszervezése;
szocializáció, rehabilitáció;

állatkínzások felderítése, dokumentálása, a hatósági
szervek segítése;
állatmenhely működtetése,
az új állatvédelemi törvények megismertetése
EbRehab Egyesület

Rehabilitációs tevékenység

Bocskaikert Debrecen

Rengeteg a város szélén élő elszegényedett rétegben tartott
ellenőrizetlen szaporulat

Kutyások a XV.
Kerületért Állatvédő
Egyesület

Ezt a csoportot azért hoztuk létre 2016-ban, hogy
közösen tegyünk valamit a 15. kerületben lakó állatokért
és gazdáikért. Szeretnénk ha ebben a kerületben is
létrejönne egy olyan állatvédelmi járőrszolgálat, mint ami
Újpesten létrejött és tökéletesen működik.

Budapest XV. kerület

Jelenleg a XV. kerület Erdőkerülő utcában található
hajéltalanok macska kolóniájának ivartalanítására és orvosi
ellátására. Előzetes helyszíni szemle alapján 15 felnőtt egyed
és 9 beteg kölyökről (chlamydiás) van szó.

Jelenleg a kerületünk állatvédő szemmel élhetetlen,
ezért közösségi összefogásra buzdítanánk minden
állatbarátot, hogy tegyük jobbá kisállataink számára a
kerületet.
Fenevadak Földje
Karakán Mentés és
Állatvédő Egyesület

A karakán kutyafajták és a kabai kutyák mentése,
gazdához juttatása. A karakán kutyafajták tartásának
sajátosságai megismertetni a kutyatartókkal és az
érdeklődőkkel. A nagytestű kutyák és a pásztorkutyák
fajtajellegének megfelelő tartásának előmozdítása,
tartási követelményeinek javítása. Területileg és
országosan is ismert szervezetekkel való aktív szakmai
kapcsolat ápolása.

Kaba

A keleti országrész egyik állatvédelmileg legkevésbé ellátott
területén vagyunk. Naponta keresnek bennünket kóbor vagy
leadni kívánt állattal kapcsolatban. Belefulladunk a kérésekbe.
Egyetlen megoldás van, az ivartalanítás.

Minden Állatért
Alapítvány

2019 óta segítünk bajba jutott állatokon. Fő
tevékenységeink kóbor kutyák hazajuttatása
(chipolvasás), gazdátlan állatok új családhoz adása,
visszavadult macskakolóniák létszámnövekedésének
meggátolása, kutya- és macskaivartalanítási akciók
szervezése, rászoruló gazdás állatok támogatása,
továbbá az állatbarát szemlélet terjesztése.

Göd, Dunakeszi, Fót,
Vác

Hiszünk abban, hogy az egyetlen humánus megoldás a
gazdátlan állatok számára a további szaporulattenger
megfékezése. Módszereink a TNR és ivartalanítási akciók
szervezése, melyek jelentős pénzügyi forrásokat igényelnek. A
támogatást általunk ismert macskakolóniák és szociálisan
rászoruló gazdik állatainak ivartalanítására fordítanánk.

Komondor
Fajtamentő
Alapítvány

Több mint 20 éve más szervezetek részeként, rossz
tartási körülményekből, gyepmesteri telepekről, stb
mentjük ennek az 1000 éves múlttal rendelkező fajtának
az egyedeit 2017-től már önálló szervezetként végezzük
ezt a feladatot, meylet kiegészítettünk a Komondor
Akadémia- val, ahol felkészítjük a leendő komondoros
gazdákat, megtanítva nekik a fajta tulajdonságait,
nevelési technikáját, stb. illetve azokat seghítjük azokat
a gazdákat, akik már gazdaként de, nem jól
szocializálták kutyáikat. Minde mellett fajtabemutatókat,
fajtanépszerűsítő sétákat szervezünk. Évente nagyjából

Budapest

A komondor egy domináns fajta, mely a magyarság egy
csodálatos szimbóluma, erős akarattal, dominanciával. Az
ivartalanítás állomány szinten fontos hogy a nem ismert
felmenőkkel rendelkező, esetlegesen magas agressziószintű,
félelem-agresszív, gyáva, vagy mentális- / fizikai genetikai
betegségekkel bíró egyedek ne vihessék tovább rossz
genetikájukat!

60-90 egyed mentését végezzük. Menhelyünk nincs,
saját kertünkben, illetve ideiglenes gazdáknál helyezzük
el mentvényeinket. Az ivartalanítás fontos része a
munkánknak, mely ilyen nagytestű kutyák esetében
egyedenként is borzasztó összegeket jelent.

