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Elnöki beszámoló

A Pro Canibus alapítvány 2000 decemberében jött létre, tevékenységét az elhagyott,
beteg vagy balesetet szenvedett állatok szenvedéseinek enyhítése érdekében fejti ki.
Problémát jelent, ha az életkörülmények romlása azt eredményezi, hogy a tulajdonosok
az állataikról nem képesek megfelelő módon gondoskodni, gyakran - eléggé el nem
ítélhető módon- lakhelyüktől távol sorsukra hagyják őket. Ezért növekszik a gazdátlan,
kóbor állatok létszáma. Ezek a legyengült, éhező állatok fokozottan ki vannak téve a
különböző fertőző betegségeknek, illetve sokszor a rossz anyagi helyzetben lévő
tulajdonos állata betegszik meg vagy szenved balesetet, ugyanis ilyenkor az anyagi
nehézségek miatt esik el az állat a szakszerű gyógykezeléstől.
Ezen alapítvány alapítója –gyakorló állatorvos lévén – naponta szembesül ilyen
problémákkal. Az út mellett fekvő, elütött, gazdátlan állat ellátása az állatorvos erkölcsi
kötelessége és jogos elvárás a társadalom részéről, ugyanakkor jelentős költséggel is
járhat a beteg operációja, kórházi kezelése. Ennek finanszírozása nem várható el sem a
megtalálótól, sem az ellátó állatorvostól. Ebben segítség számunkra az adó 1%
felajánlása.
Az elmúlt évek alatt egyre többen ismerték meg munkánkat és bíztak meg bennünk.
A 2017-es évben az anyagi helyzetünk a következőképp alakult.
- Az alapítvány össz bevétele:

6 766 000,- Ft

- Az össz kiadásunk:

6 822 000,- Ft

- Ebből az alapítvány céljaira fordított összeg:

5 815 000,- Ft

- Egyéb kiadások:

1 007 000,- Ft

- A bevételek a következőkből állnak: APEH 1%:

5 252 000,- Ft

- Egyéb és adomány:

1 513 000,- Ft
Eredmény: - 56 000,- Ft

Az egyéb bevételek az egyéni adakozásokból és a rendelői gyűjtődobozból
jönnek össze, ezenkívül egy-egy esetben az is adakozik az alapítvány részére, aki
megtalálja, ill. behozza a sérült állatot.
A folyószámlán 2017. december 29-én 9 525 469 Ft volt.
A tavalyi év mérlege - 56 000 Ft volt, tehát ennyivel többet költöttünk, mint ami
beérkezett.
2017- ben 175 állatot láttunk el.
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Továbbra is a város minden kerületéből látunk el állatokat, sőt néha vidékről is
érkeznek. Sok esetben vagyunk kényszerhelyzetben és az állat számára nekünk kell
gazdát is találni. Előfordul, hogy aki behozza az állatot, az örökbe is fogadja. Minden
esetben igyekszünk gondosan eljárni, hogy megfelelő új helyre kerüljön az állat, és ne
kössön ismét az utcán ki. Befogadó nyilatkozatot íratunk alá, ezért ha később probléma
adódna, képesek vagyunk az állat beazonosítására. Ha nem sikerül gazdát találni egy
állatnak, akkor pl. a vasadi menhelyre kerül, akikkel jó kapcsolatot ápol az alapítvány.
Minden állatot ivartalanítunk, chipezünk az örökbeadás előtt.
Alapítványunk céljából következik, hogy minden ráfordított összeg, az állatok
gyógyítására megy el. Ezek az orvosi költségek, ill. a gyógyszerek ára, esetleg a
kórházi ellátás.
Minden általunk kezelt állatnak külön dossziét nyitunk, melyben megtalálható a kórlap, a
számla és a befogadó nyilatkozat. Fényképekkel is dokumentáljuk a kezelést. A
számlák pár ezer forinttól terjedhetnek akár százezer forintig is, néhány esetben még
ennél is több. Ez akkor fordul elő, ha az állaton többszörös műtétet kell végrehajtani.
Az állatok kezelése általában a pestimrei Szent Bernát Kisállat Ambulancián történik, de
más rendelőkben - pl. Chiru - Vet Kft, budapesti Állatkórház, FeliCaVet kft - is látnak el
balesetet szenvedett állatokat, amit aztán az alapítvány fizet.
Az egyéb kiadások leginkább az 1%-os kampányunk kiadásait fedezik. Ebben nyomdai
költség, etikett nyomtatási költség, borítékvásárlás, posta költség és internetes kampány
költség található. A honlapunkat is igyekeztünk átláthatóbbá és modernebbé tenni, ezen
kívül facebook profilt hoztunk létre, ami továbbra is nagyon jól működik az egyéb
költségekbe ez is beletartozik.
Feladatunknak tekintjük a gyerekek állatvédelmi célú oktatását is. Ennek keretein belül
általános iskolák alsó tagozatain szoktunk előadást tartani. Valljuk, hogy az állatokkal
való helyes bánásmódot és tágabb értelemben a környezettudatos életmódot igazán
ebben az életkorban lehet elültetni a gyermekek fejében.
Dr. Zöldi Tamás a rendelőben is szokott nyílt napot tartani, ahol ez a téma szintén
napirendre kerül.
Sajnos az elmúlt évben megszűnt a Fressnapf-pal való együttműködésünk a cégnél
történt vezető váltás miatt, így leszerelésre kerültek a gyűjtődobozok. Ígéretet kaptunk
más típusú együttműködésre, de ez sajnos nem valósult meg.
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Az elmúlt évben a kuratóriumi tagok között változás történt. Dr. Végh Zoltán betegsége
miatt lemondott kuratóriumi tagságáról, helyette Dr. Sutka Mária lett kuratóriumi tag.
Természetesen ez bekerült az alapító okiratunkba is.
2017-ben a törvényi szabályozás változása miatt ügyvéd által módosításra került az
alapító okiratunk.
A kuratórium tagjai az elmúlt évek gyakorlatához híven az elmúlt évben sem kaptak
munkájukért semminemű juttatást.
A fentiek elhangzottak a kuratórium 2018. máj. 28-i kuratóriumi ülésen.
A kuratórium a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2018. május 25.
Fazekas Lászlóné
Kuratórium elnök

