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BESZÁMOLÓ 2022. (2021-es évről) 
 

 
Szervezetünk 10 éve működő nagy hatókörű (Komló és környéke, közel 19 település) 
közhasznú civil szervezet, amely évről évre nagyobb feladatokkal bír és bizonyos tevékenysége 
hiánypótló az állatvédelem területén, mint pl. a vadmentés.  
 
A 2021-es évben közel 400 állat (kutya, macska, madár, sün, stb.) került a gondozásunkba vagy 
látókörünkbe a gazdától gazdáig programon keresztül. Ebből közvetlenül 239-et sikerült 
gazdához adni, néhányat visszaengedtünk eredeti élőhelyére (pl. vadak). Ezen kívül elindult a 
macskák TNR rendszerben történő ivartanítása, eredeti élőhelyre való visszaengedése. Ezzel 
felszámoltunk több kolóniát, megelőzve a további szaporodást és betegségek terjedését. 
Természetesen kutyák, macskák közül maradtak gondozásunkban többen, akik még gazdára 
várnak; ideiglenes befogadók ill. panziók segítségével tudtuk elhelyezni ezeket az állatokat. 
  
Facebook oldalunkon 20.402 követőnk lett, facebook csoportunk is folyamatosan bővült, 1410 
tagra, de működik a gazdás, jótékonysági licites és támogatói csoportunk is külön.  
 
Legfontosabb tevékenységünk a rossz, illetve helytelen körülmények között tartott, kidobott 
(erdőbe, utcára) vagy gyepmesteri telepre leadott kutyák, macskák ill. sérült egyéb állatok 
megmentése, állatorvoshoz juttatása, szocializációja, ill. ezen felül, hogy új otthont és 
felelősségteljes gazdikat találjunk nekik. Állatorvosunk segítségével rendszeresen szervezünk 
ivartalanítási akciókat is.  
 
2021-ben 10 rendes tag és 5 ideiglenes befogadó és 2 kutyapanzió ill. 2 viselkedési szakértő, 3 
állatorvos segítette munkánkat. Ezen kívül számos önkéntes dolgozott azon, hogy 
felléphessünk a kisállatok érdekeiért. 2 közfoglalkoztatottunk mellett több alkalommal 
közszolgálati munka keretében diákok is segítik a munkánkat. Aktív tagjaink közül páran 
állatvédőr oklevéllel is rendelkeznek.  
 
Küldetésünk, hogy minél több emberrel megismertessük a felelős állattartást, és hasznos 
információkhoz juttassuk felnőtteket, gyerekeket; oktatás, tájékoztatás keretein belül. Célunk 
2022-ben is még a felelős állattartás népszerűsítése, rendezvények (adománygyűjtő, 
ismeretterjesztő) szervezése és lebonyolítása, illetve fellépés a szaporítók ellen. 2021-ben a 
covid miatt sajnos több saját rendezvény elmaradt (jótékonysági bál, vakvezető kutyák 
világnapja).  
 
Tesszük mindezt azért, hisz célunkat komolyan gondoljuk: 
 

 kultúrált állattartás feltételeinek megteremtése 
 

 szocializáció, rehabilitáció 
 

 állatvédő szervezetek, magánszemélyek együttműködésének elősegítése 
 
Kapcsolatban állunk több embereket segítő szervezettel is a kölcsönös segítségnyújtás 
jegyében. 

mailto:info@komloiallatvedok.hu
http://komloiallatvedok.hu/
https://www.facebook.com/komloiallatvedok.hu

