
BESZÁMOLÓ A HADD LEGYEN MELEGEBB KAMPÁNYUNKOZ  
 
2017 nyarán lehetőségünk nyílt, hogy részt vehessünk egy előkészítő megbeszélésen és 
tréningen a NIOK Alapítvány szervezésében. 
 
A kampányunk célja az volt, hogy valóra válthassuk régi álmunkat. Vagyis azt, hogy a nagy 
hidegekben dolgozó önkénteseink a napi munka során meg-megállhassanak, és 
melegedhessenek egy zárt, fűthető helységben. Illetve a télen szükséges műtéteken áteső 
védenceink is nyugodt, fűtött körülmények között pihenhessék ki a műtétek okozta 
kellemetlenségeket. Tervünk az volt, hogy ezt úgy valósítjuk meg, hogy vásárolunk egy 
konténert, és úgy alakítjuk ki, hogy a célunkat szolgálhassa. 
 
2017 novemberében elindult 30 napos kampányunk, mely során a célösszeget (500.000,- Ft) 
sikerült elérnünk, sőt több, mint 800.000,- Ft gyűlt össze. 
 
 

 
 



A konténer megvásárlása nem ment egyszerűen, mivel sajnos a korábban lefoglalt 
konténerünket mégsem kaptuk meg az eladótól, így hosszas keresgélés után tudtuk 
megvásárolni azt a konténert, ami belefért a költségvetésbe. 
 
Mivel a konténerre (ide értjük a beszerzési árát és a szállíttatását is) a célösszeget 
használhattuk fel csak, így a többlet adományt megugrott állatorvosi költségeinkre fordítottuk. 
 
A konténert még 2017 telén meg tudtuk vásárolni, leszállíttatni. A felújítása, a célunkra való 
átformálása rengeteg időt és energiát követelt meg tőlünk.  
 
Az általános szakemberhiányt mi is megéreztük, és mivel számos ok miatt hatalmas 
összegeket kértek volna el a szakemberek, így hárman, három nő veselkedett neki a konténer 
felújításának saját család, munka, állatok mellett, miközben az egyesületi és a menhelyi 
munkáknak is problémamentesen kellett zajlaniuk  
 
A többszörös fertőtlenítést, külső és belső festést, a linóleumozást, a temérdek takarítómunkát 
mi magunk végeztük. Egyedül az ablak kivágásához, behelyezéséhez, illetve a 
villanyszerelési munkálatokhoz kellett külső segítség. Szerencsénk volt, mert két önkéntes 
férfiember felvállalta ezt a két feladatot, így mentesültünk ezen kihívások alól. 
 
Nagyon elhúzódtak így is a munkálatok, de 2018 augusztusában végeztünk a szükséges 
feladatokkal, ami a felújítást jelentette. 
 
Ígéretünkhöz híven, 2018. szeptember 1-jén megtartottuk a megköszönő napunkat. Bár 
minden adományozónak megküldtük a meghívót, sajnos, nem mindenki tudott eljönni. Ennek 
ellenére remek hangulatban telt az a pár óra, amit az adományozók eltöltöttek velünk a 
menhelyen. Átadtuk az ajándékokat, és igyekeztünk finom falatokkal és hűsítő italokkal 
emelni annak a napnak a fényét. Hiába mi köszöntük meg aznap a segítséget, a legtöbb 
kilátogató adományozó hozott a védenceinknek tárgyi adományokat, amiket ezúton is 
köszönünk még egyszer. 
 
Még egyszer szeretnénk megköszönni, hogy velünk voltatok, hogy velünk vagytok! 
 
A konténer idén télen tud debütálni, reméljük, hogy mindenki legnagyobb örömére és 
kényelmére! 
 
PÁVE önkéntes csapata 


