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Online tanácsadást indít az Országos Állatvédelmi Alapítvány
Online tanácsadással segíti az állattartókat és a leendő gazdákat az Országos Állatvédelmi
Alapítvány. Minden héten pénteken délután négy és öt óra között „zöldek lesznek a
Facebookon” a szervezet önkéntesei, és bárki felteheti állattartással, állatvédelemmel
kapcsolatos kérdéseit. Emellett elindult az alapítvány régiós koordinátor-kereső programja
is. Olyan elkötelezett önkénteseket keresnek, akik az adott régióban irányítanák a munkát,
önkénteseket toboroznának és támogatókat keresnének.
A héten elindítja első programját az Országos Állatvédelmi Alapítvány. A szervezet
önkéntesei online tanácsadással segítik az állattartókat és a leendő gazdákat. Minden héten
pénteken délután négy és öt óra között „zöldek lesznek a Facebookon”, tehát a Messenger
és a Chat ablakokban bárki felteheti állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos kérdését. Az
érdeklődők szinte bármilyen témában kérdezhetnek, legyen szó különféle kutya-, illetve
macskabetegségekről vagy jogi segítségnyújtásról. Az országban szinte egyedülálló
kezdeményezés célja, hogy az emberek, főleg a fiatalabb generáció, jobban tisztában legyen
a felelős állattartás írott és íratlan szabályaival, vagy például olyan alapvető fogalmakkal,
mint az állatmentés, állatvédelem, helytelen állattartás és állatkínzás.
A tanácsadás mellett koordinátorok jelentkezését is várja az alapítvány. Az ország régióiból
olyan elszánt állatvédőket keresnek, akik elvállalnák az adott régió vezetését önkéntes
alapon. Ez napi vagy heti pár órás elfoglaltságot jelentene. A koordinátorok legfőbb feladata,
hogy egy-egy megyében népszerűsítsék az alapítványt, együttműködő partnereket,
önkormányzatokat, iskolákat kutassanak fel, helyi szinten az alapítvány arculatába és
profiljába illő programokat dolgozzanak ki, valamint, hogy önkénteseket toborozzanak és
segítő, tanácsadói szerepet töltsenek be. Erről bővebb információkat a
www.orszagosallatvedo.hu oldalon talál.
Az Országos Állatvédelmi Alapítványt június 20-án jegyezte be a Szegedi Törvényszék. A
szegedi székhelyű országos alapítvány elsődleges célja az állatvédelem: a prevenció, a
szemléletváltás, a fiatalok oktatása, tanácsadás, civilek és hatóságok közötti kommunikáció,
állatotthonok és más állatvédelmi szervezetek segítése és támogatása.

