Adományok felhasználása 2014. évben
Vakvezetőkutya-kiképző Iskolánk az év folyamán Kilencmillió-kettőszáznyolcvanháromezer
forint adományt kapott. Ebből az összegből a magánszemélyek adománya
Nyolcszázkilencvennégyezer-nyolcszázharminc forint, egyéb szervezetek adománya
Nyolcmillió-háromszáznyolcvannyolcezer forint volt. Célszerinti adományként a Diplomata
Feleségek Klubja Egymillió-nyolcszázötvenhatezer forint, az SPF Hungary Kft. Egymilliónyolcszázezer forint adománnyal járult hozzá egy-egy vakvezetőkutya-kiképzéséhez. A
Nemzetközi Jótékonységi Hölgy Klub Ötszázezer forinttal járult hozzá Lucky nevű
vakvezetőkutya kiképzéséhez. A Cognex Hungary Kft a Kutyaiskola irodájának és
kerítésének felújítására Hétezer dollárt utalt át, ami átváltás után Egymillióhatszáznyolcvanhétezer forint. A Magnet Bank Közösségi Adományozási programja
keretében Ötszáznegyvenegyezer-hatszáz forint gyűlt össze, így lehetőség nyílt az Iskolának
egy új fűnyíró traktor vételére, mivel a régi már javíthatatlannak bizonyult. Ez azért is nagyon
fontos volt, mert ha a toklász bekerül a kutya szervezetébe elpusztulást is okozhat. Schmitt
Pál Kétmillió forintot adományozott az Iskolának.
A Vakvezetőkutya-kiképző Iskola október 15-én átvette a Lions Clubok Magyarországi
Szövetsége nevében dr. Solymosiné dr. Kiss Ilona kormányzó asszonytól a „Szeretet
erejével” elismerő díjat és az ezzel járó Négyszázezer forint pénzadományt. A Kutyaiskola
tárgyi adományban is részesült. Az Ebszőrszalon Kutyakozmetika vezetője vállalta, hogy a
Kutyaiskolán lévő kutyákat díjmentesen kezeli. Az Intervet Kft. ez évben is vállalta az
MVGYOSZ által kiképzett és gazdákhoz kihelyezett vakvezetőkutyák kötelező oltásaihoz
szükséges vakcinák biztosítását. 2014. április 16-án a Magyar Kullancsszövetség
sajtótájékoztatóján átvehettük adományukat, mely kullancstávoltartó spray-ket, kullancs
kiszedő kanalat, lyme-kór tesztet, kutyák részére kullancsriasztó cseppet tartalmazott. A
Hankook Tire Magyarország a Kutyaiskola Mercedes Sprinter buszára egy garnitúra téli
gumiabroncsot ajándékozott. Vodafone önkéntes dolgozói az Iskola életéről ábrákat festettek
a kennelsor hátsó falára. A Novartis Hungária valamint a Vodafone dolgozói idén is kerti
munkával segítették a Kutyaiskola munkáját. Adományokból valósult meg a kennel udvar
csatorna-hálózat két szakaszának cseréje, valamint az Iskola buszának szervízelése,
felújítása, logóztatása és vizsgáztatása.
Központi adományszámlánkra 2014. évben, sajnos az előző évinél kevesebb, Hárommillióhétszáztízezer forint befizetés érkezett. Magánszemélyek Kétmillió-százkilencvenezer
forintot adományoztak. Ebből Egymillió forint célszerinti adomány volt, melyet Varga János a
székház felújítására adományozott. Egyéb szervezetek adománya Ötszázhatvanezer forint
volt. A Hankook Tire Magyarország a Szövetség személyautójára is egy garnitúra téli
gumiabroncsot ajándékozott.
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A direkt marketing kampány 2009-2013.-ig tartó időszaka lezárult. A négy év nyeresége
Száztizennégymillió-kilencszázhuszonnégyezer forint. 2014. évben a kampányból befolyt
nyereség összege Negyvenötmillió-kettőszáztízezer forint. Elnökségi döntés alapján a tőke

összegéből a segédeszköz alapból és a fehér bot alapból három-három millió forintot
felszabadítottunk a segédeszköz bolt árukészletének bővítése céljából.
Az adózók által 2013. évi bevallásuk alapján személyi jövedelemadójukból a Szövetség
részére Tizennégymillió-nyolcszáznyolcvankilencezer forintot ajánlottak fel 2014. évben.
Egyesületeink 2015.évben az összeg 50 %-át használhatják fel Elnökségi határozat alapján.
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