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There are no translations available.
A Beagle fajtájú kutyák mentését Magyarországon a BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület végzi.

AZ EGYESÜLET CÉLJAI
A Beagle fajta védelme.A kóbór beaglek közvetlen mentése,a menhelyekre,gyepmesteri telepre
került Beaglek segítése,mielőbbi gazdához juttatása.Beagle állatotthon
létrehozása,üzemeltetése. Az új gazdikereső Beaglek hírdetése.Kutatólaborokból szabaduló
Beaglek rehabilitációja,gazdához juttatása. A felelős állattartás ismertetése
iskolákban,rendezvényeken, az ivartalanítás népszerűsítése.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK
Jelenleg ideiglenes befogadóknál helyezzük el a mentett kutyáinkat,jövőbeni célunk egy Beagle
otthon létrehozása.Több kísérleti laboratóriumból mentett Beaglet segítettünk gazdához.Minden
kutyusunk orvosilag ellátott,ivartalanított.Nagy hangsúlyt fektetünk az ivartalanítás
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fontosságára.Anyagi támogatást nyújtunk a menhelyeken,gyepmesteri telepeken lévő Beaglek
ivartalanításához,orvosi ellátásához. 2012 ben nagy sikerű országos mikrochipezési akciót
hírdettünk a lakosság részére. Egyesületünk rendszeresen részt vesz országos,és helyi
rendezvényeken,ahol felvilágosító munkát végez.Iskolákban tartunk rendszeresen felelős
állattartásra nevelő foglalkozásokat.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK
Egyesületünk 2009-ben alakult,azóta sikerült a közhasznú minősítést megszereznünk,és
megtartanunk.Az elmúlt években közvetve,vagy közvetlenül több ezer Beaglen segítettünk. Sok
Beaglet közvetlen életveszélyből mentettünk ki.A menhelyek,és gyepmesteri telepek ismerik a
fajtamentés munkáját,és számítanak a segítségünkre.A lakosság körében ismertté váltunk,és
nagy számban kérnek tőlünk segítséget,tanácsot. Céljainkat fokozatosan valósítjuk meg,még
nem értünk ennek a folyamatnak a végére.Hatalmas terveink vannak a jövőre nézve.

A fajtamentők tevékenységei

Szállítás
A szállító feladata értelemszerű. A kutyát valahonnan valahová kell szállítani, a célpontok
többnyire ideiglenes befogadó, örökbefogadó, illetve előfordulhat, hogy állatorvoshoz kell elvinni
egy út szélén talált, elütött kutyát. Ezt a feladatot a szállító saját költségén vállalja.Egyesületünk
2017 óta rendelkezik saját , speciálisan felszerelt és kialakított állatmentő autóval,viszont mivel
az egész ország területéről mentünk Beagleket,nem mindenhol tudunk azonnal segíteni.

Ideiglenes befogadó
Az ideiglenes befogadó a kutyát az új gazdihoz juttatásig vagyis az örökbeadásig tartja, ami
több hét, vagy akár 1-2 hónap is lehet,esetenként évek. A Beagle-ért KHE a kutya ellátásához
szükséges tápot, felszerelést biztosítja, az orvosi költségeket fedezi. Az ideiglenes befogadó
gyakorlatilag úgy kell, hogy kezelje a kutyát a befogadás ideje alatt, mintha saját kutyája lenne,
a befogadott kutyáért felelősséget vállal, az állattartási kötelezettségeinek eleget tud tenni illetve az állattartási körülményei megfelelőek. Beagle-ért Közhasznú Egyesület ideiglenes
befogadó szerződésében foglaltakat betartja és a szerződést aláírja.

Örökbefogadó (végleges befogadó)
Az örökbefogadó a kutyát örökbefogadási szerződéssel, mikrochippel ellátva, oltva (oltási
könyvvel),ivartalanítva veszi át a Beagle-ért Közhasznú Egyesülettől.
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Ügyintéző
Az ügyintéző a neki kiadott feladatok mellett kutató munkát végez az Interneten. A cél az
elveszett, talált és elajándékozni kívánt beagle kutyák keresése, adatbázisba történő rögzítése,
illetve a további adminisztrációk.

A fentieken kívül (ki melyik feladatot választja) minden önkéntes figyeli az Interneten megjelenő
hirdetéseket, különböző beagle fórumokat,közösségi portálokat, amelyet továbbít a
fajtamentőknek. Minden önkéntesnek feladatától függetlenül tisztában kell lennie a fentiekkel,
hogy szükség esetén másokat is tájékoztatni tudjon a kötelezettségekről.

Fajtamentő csak olyan személy lehet, aki a BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület alapszabályzatát
elfogadja,és az egyesület elnöksége jóváhagyja a felvételét.
Arra kérünk, hogy jól gondold végig, tudod-e vállalni mind a költségeket, mind a kutyával járó
munkát.
Ha kérdésed van, állunk rendelkezésedre a mentes(kukac)beagle-fajtamentes.hu címen.

A BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület Alapszabálya

3/3

