Kedves Kollégák!
Tájékoztatlak Benneteket, hogy a MÁOK Állatorvosok az Állatvédelemért alapítványa megújult, és
hosszú távú tervei vannak. Ezekbe szeretnénk Benneteket beavatni.
Régóta sok feszültség van az állatorvosok és az állatvédők között, amiben mindkét
félnek van szerepe. Az állatvédők nem becsülik meg eléggé az állatorvos munkáját, nem látják,
hogy a magas szakmai színvonalú állatorvosi ellátás a mentett állatokat ugyanúgy megilleti, mint a
szerencsésebb, gazdás állatokat, sőt, alkalmanként úgy gondolják, hogy ők maguk is képesek
ezeknek az állatoknak „orvosi” ellátást nyújtani, az állatorvosoktól pedig folyamatosan olcsó,
akciós, ingyen munkát várnak el. Az állatorvosok között viszont van, aki úgy gondolja, hogy a
menhelynek „olcsóbb” munka is megteszi.
Az Alapítvány célja, hogy megteremtse a két csoport (szándékosan nem oldalt írok)
közötti összhangot és együttműködést, hogy végül a menhelyi állat is szakmailag magas színvonalú
ellátást kapjon, az állatorvos pedig olyan áron tudjon munkát végezni, amely ezt a szakmai
színvonalat lehetővé is teszi.
Az új kuratórium mai ülésén az alábbi tervekről esett szó: az ivartalanítás támogatása
olyan módon, hogy a tulajdonos a saját állatorvosánál végezteti a műtétet, amely árának 50%-át ő
maga, másik 50%-át pedig az Alapítvány fedezi. Ezzel szeretnénk kiszorítani az ivartalanítási
„akciókat”, mert sokszor olyan árakon dolgozunk/dolgoztok, amelyből megélni sem lehet, és
tisztességes munkát se lehet végezni. Terveink szerint a gazdák pályázhatnának országszerte, és a
támogatás minden állatorvosra vonatkozik. Egyidejűleg próbálunk kampányolni az ivartalanítás
mellett.
Segítő kutyák programozott műtéteinek támogatása, hasonló feltételekkel, azaz minden
gazda a saját kiválasztott állatorvosánál végzendő műtét árának 50%-ára pályázhat az
Alapítványnál.
Oktatási projekt: az állatorvos a helyi iskolában, elfogadható díjért (amelyet az
Alapítvány finanszíroz az iskola pályázata alapján), tanórákat tart állatvédelemről, felelős
állattartásról. Ebbe belefér állattelep látogatása, menhely látogatása, környezetvédelmi oktatás, az
önkéntes munka ismertetése, stb. A kuratórium tagjai dolgoznak azon, hogy az oktatást vállaló
kollégák számára egy alap-tananyagot összeállítsanak. Úgy gondoljuk, hogy ha a helyi iskolábanóvodában nem egy „elvarázsolt” állatvédő, hanem a – remélhetőleg – megbecsült állatorvos beszél
a felelős állattartásról, ad szemléletet a gyerekeknek, az a gyerekre, szülőre, pedagógusra is jó
hatással van.
Az oktatási projekt másik része az egészségügyiek, védőnők, terhes asszonyok számára
ismeretterjesztő előadás tartása, rengeteg az egészségügyben a tévhit, sok orvos/védőnő javasolja
azt, hogy ha egy asszony teherbe esik, azonnal távolítsa el otthonról a háziállatot, főleg macskát.
Megpróbálunk ismertető anyagokat készíteni, de úgy gondoljuk, hogy a területen dolgozó állatorvos
e területen végzett (és az Alapítvány által finanszírozott) ismeretterjesztő, felvilágosító munkája
hatásos lehet.
Terveink között szerepel továbbképző előadás felvétele a MÁOK regisztrált előadásai
körébe, amely keretében az állatvédőkkel, egészségügyiekkel, iskolákkal, óvodákkal, stb. való

sikeres együttműködéshez szükséges kommunikációt, a lehetőségeket oktatná a kuratórium
valamelyik tagja az állatorvosi továbbképzéseken.
Nem írok több tervet, csak annyit, hogy elsődleges feladatunknak tekintjük azt, hogy az
állatorvosi munkát eszmeileg és anyagilag is megbecsüljék az állatvédelemben is. Be kell látnunk,
hogy állatvédelem állatorvos nélkül nincsen, de az állatorvosok munkájának is nagy részét teszi ki a
menhelyek, civil állatvédők állatainak ellátása. Rendkívül fontos mindkét fél számára ezért, hogy
együtt tudjunk működni.
AZONBAN az Alapítvány működéséhez, és a terveink kivitelezéséhez pénzre van szükségünk.
Ezért IS fordulunk Hozzátok. Az Alapítványunk jogosult 1%-ok gyűjtésére. Ha úgy gondoljátok,
hogy a tervek rokonszenvesek számotokra, akkor kérünk Benneteket, hogy az 1%-kal történő
rendelkezéskor gondoljatok ránk. Aki ezen kívül ís úgy érzi, hogy módja van támogatni,
biztosíthatjuk, hogy hasznos célra adományoz, és természetesen a cégek az adományozott összeg
törvényben meghatározott részét az adózás előtti eredményükből leírhatják. Hosszú távon
gondolkodunk; pályázatokat keresünk, szponzorokat fogunk felkeresni, tehát stabil anyagi bázis
kiépítésén dolgozunk, amellyel – remélhetőleg – mindnyájunk hasznára tudunk lenni. Az alapítvány
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Köszönöm, ha a tájékoztatásunkat elolvastátok. Várjuk az építő jellegű javaslatokat is az
allatvedelem@maok.hu email-címen. Igyekszünk a friss hírekről folyamatosan tájékoztatni
Benneteket a MÁOK honlapján is.
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