A Vizsla Bárkája Alapítvány
Szakmai Beszámolója
a 2017. évről
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1. Az Egyesület alapadatai
Az Alapítvány elnevezése: Vizsla Bárkája Alapítvány
Az Alapítvány címe: 9400 Sopron Színház utca 15 / 1
Az Alapítvány képviselője: Mosó Adrienn, kurátor
Az alapítvány statisztikai törzsszáma: 18907108
Adószám: 18907108-1-08
Bírósági bejegyzés száma, ideje: Pk.A.60.040/2017., 2017.05.17.
Az Alapítvány tagjainak száma 2017. december 31-én: 3 fő

2. Pénzügyi Beszámoló
2.1 Mérleg
Külön mellékletként csatolva.
2.2 Eredménykimutatás
Külön mellékletként csatolva.
2.3 Pályázati támogatások felhasználása
2017-ben az Alapítvány pályázati támogatást nem igényelt és nem kapott
2.4 Cél szerinti juttatások
Az Alapítvány 2017. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.
2.5 A vezető tisztségviselőknek juttatott támogatás
Az Alapítvány 2017. évben vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást, ilyen
jogcímen kifizetés nem történt, a vezetők tevékenységüket önkéntes alapon
végezték.
2.6 Az Alapítvány gazdálkodása

3. Szakmai Beszámoló
3.1 Alapítványi általános beszámoló
2017-ben az Alapítvány megkezdte tevékenységét
Az Alapítvány a veszélyben lévő, kiemelten a Magyar Vizsla fajtajelleggel rendelkező
kutyák mentését tűzte ki célul.
A cél érdekében magyarországi és külföldi partnerszervezetekkel együttműködik.
Kutyák elhelyezése:
Az Alapítvány, az alapítójának hála rendelkezik egy saját „Vizsla Bárkája Tanyával”
Bugacon, Móricgáton. A 2017-es évben ennek a tanyának a fejlesztésére az
Alapítvány tagjai és önkéntesei nagy hangsúlyt fektettek.
Az Alapítvány hosszú távú tervei között továbbra is szerepel a saját telephely
fejlesztése és azon gondozók megtalálása, akik mind az ott átmenetileg elszállásolt
kutyákat rehabilitálják, illetve a tanyát tartják rendben.
Ingóságok:
Az Egyesület nagy értékű ingóságot nem szerzett be 2017. év során, a szállításokat
továbbra is a tagok, segítők saját tulajdonú gépjárműveikkel oldja meg.
Élelmezés:
Saját erőforrásból vagy felajánlásokból.
Örökbefogadás:
Az Alapítvány védenceit jövőbe mutató elvek szerint: veszettség és kombinált
oltással, egyedi azonosító chippel ellátva, külső és belső élősködőktől mentesítve,
ivartalanítva adja örökbe, minden esetben személyesen, vagy a külföldi
partnerszervezet által ellenőrzött gazdához, benti tartással, szigorú kritériumokkal.
Teljes körűen szívféreg-teszten is átesnek a védenceink.
Támogatások:
2017-ben elkezdtük a támogató bázis építését az általunk mentett fajta kedvelőire,
Vajda, a gondozásunkba kerülő német vizsla potenciálisan meglévő támogatói
bázisára építve.
A Vizsla Bárkája más magyarországi kutyamentő szervezeteknek is igyekszik
segítséget nyújtani. A 2017-es évben a Gumicsont Alapítványnak segédkezett mid
anyagilag, mind fizikailag felépíteni a karantén-részlegét.

Kommunikáció:
Az Alapítvány központi honlapja a http://vizslabarka.hu/
https://www.facebook.com/Vizsla-B%C3%A1rka-1553111388134892/

3.1.1.Kutyastatisztika
Az Alapítvány gondozásába 2017. évben 8 kutya került.
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