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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, …............................

…...............................

Oferta dla gmin

„Nadjeżdża sterylkobus - mobilna sterylizacja psów i kotów”

W  Polsce  nie  ma  podmiotu  odpowiedzialnego  za  badanie  ilości  psów  i  kotów,  stąd  brak

wiarygodnych danych na ten temat. Szacunki podają liczbę 8 mln psów i 6 mln kotów (psa posiada 92%

mieszkańców wsi). Ostrożnie ocenia się, że bezdomnych zwierząt jest ok. 100 tys., przy czym od 2005

r. ich liczba wzrosła o 25%. Również nikt nie bada ilości przeprowadzanych sterylizacji i kastracji u

psów i kotów, ale ich liczba jest z pewnością drastycznie niewystarczająca.

Od  2012  r.  Stowarzyszenie  Obrona  Zwierząt,  KRS  0000292939,  organizacja  pożytku

publicznego,  której  statutowym  celem  działania  jest  ochrona  zwierząt,  prowadzi  monitoring

publicznego zadania  gmin zapewnienia  bezdomnym zwierzętom opieki  -  ankieta  kierowana jest  do

wszystkich (2.478) gmin w kraju (wyniki tutaj: http://www.boz.org.pl/monitor). Projekt monitoringu polega

na dociekliwych badaniach i pozwala opisać mechanizmy patologii zjawiska bezdomności zwierząt w

Polsce  (analiza  wstępna),  dostarcza  m.  in.  wiedzy  o  ilości  bezdomnych  zwierząt,  jakimi  corocznie

zaopiekowała  się  każda  gmina.  Dlatego  umożliwił  poprawne  sformułowanie  założeń  zwalczania

niektórych  przyczyn  zdiagnozowanej  patologii.  Efektem  tego  jest  nowy  projekt  Stowarzyszenia

„Nadjeżdża  sterylkobus  –  mobilna  sterylizacja  psów  i  kotów”,  skierowany  do  gmin

niedoinwestowanych regionów kraju.
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Idea projektu

Kastracja,  czyli  operacyjne odjęcie gonad, to zabieg chirurgiczny, na skutek którego zwierzę

staje się nieodwracalnie bezpłodne. Samicom usuwa się jajniki, jajowody i macicę (łac. ovariohisterectomia),

samcom  jądra  i  najądrza.  Wykastrowana  samica  nigdy  już  nie  będzie  miała  potomstwa  i  cieczki,

wykastrowany samiec nie będzie więcej odczuwał popędu płciowego. Przyjmując średnio rocznie tylko

1 miot liczący 5 kociąt lub szczeniąt oraz 70 wykastrowanych osobników żeńskich, należy spodziewać

się ograniczenia przyrostu zwierząt w pierwszym roku po wykonaniu zabiegów ubezpłodnienia o co

najmniej 350 osobników.

Dlatego projekt polega na zapewnieniu niezamożnym mieszkańcom wsi i miasteczek łatwego

dostępu (w miejscu zamieszkania) do usług kastracji psów i kotów, które z różnych przyczyn (np. braku

funduszy u ich właścicieli lub braku w okolicy zakładu leczniczego dla zwierząt) nie miałyby szans na

taki zabieg.

Ideą  projektu  są  „kastracje  mobilne”,  wykonywane  w  tzw.  sterylkobusie,  tj.  specjalnie

zaprojektowanej  i  wykonanej  oraz  wyposażonej  sali  operacyjnej,  umieszczonej  w  przyczepie

samochodowej  o powierzchni 12 m2.  Sterylkobus z zasady „dojeżdżać  ma tam, gdzie nie  dojeżdża

pekaes”,  co  gwarantować  ma  dostęp  do  świadczonych  usług  we  wsiach  regionów  najbardziej

zapóźnionych infrastrukturalnie. Wykorzystanie mobilnej sali operacyjnej umożliwia przeprowadzanie

zabiegów  praktycznie  w  każdej  wsi.  Obsługę  stanowi  zespół  lekarzy  i  techników  weterynarii,

pracujących w ramach własnego zakładu weterynaryjnego zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy  z

dnia 18.12.2003 r. o  zakładach  leczniczych  dla  zwierząt. Zaangażowane w projekt weterynaryjne

zakłady  lecznicze  zapewniają  wysoki  poziom  merytorycznej  oraz  logistycznej  obsługi  i  od  lat

współpracują ze Stowarzyszeniem. W ramach swojego wynagrodzenia świadczyć będą usługi zgodnie z

zasadami  sztuki  weterynaryjnej  oraz  zapewniać  leki  i  środki  medyczne.  Usługi  dla  ludności

świadczone  będą  bezpłatnie,  a  korzystanie  z  nich  dobrowolne.  Finansowanie  projektu  przez

Stowarzyszenie zasadniczo odbywa się ze środków pozyskanych z 1% podatku.

Beneficjenci projektu

Beneficjentami projektu są gminy wiejskie oraz ich mieszkańcy - projekt realizowany jest przede

wszystkim na wsiach i w małych miasteczkach terenów rolniczych. Akcje planowane są od kwietnia do

października (należy uwzględniać klimat panujący w Polsce oraz średnie temperatury). Podczas każdej z

akcji przewiduje się przeprowadzenie typowo przebiegających zabiegów u maksymalnie 34 kocic lub 51

kocurów lub 13 suk lub 17 psów (biorąc pod uwagę  zasady sztuki  weterynaryjnej,  średnią  długość

zabiegu  oraz  wytrzymałość  psycho-fizyczną  pracujących  lekarzy).  Przeciętny  czas  trwania  typowo

przebiegającego zabiegu (bez komplikacji), u zwierząt średniej wielkości wynosi: kocica – 15 min., kocur
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– 10 min., suka – 40 min., pies – 30 min. Oczywiście liczba zwierząt poddanych zabiegom podczas

dziennej  akcji  zależeć  będzie  przede  wszystkim  od  zainteresowania  i  współpracy  ze  strony  ich

opiekunów.

Cele projektu

1) trwałe ubezpłodnienie pewnej liczby psów i kotów na terenach wsi i miasteczek;

2) profilaktyka zdrowia zwierząt (towarzyszące zabiegowi: ogólna ocena stanu zdrowia, ew. usuwanie

przepuklin, nowotworów narządów płciowych, listwy mlecznej, itp.);

3) trwałe oznakowanie pewnej liczby psów i kotów (towarzyszące zabiegowi) za pomocą wszczepienia

mikroczipa  z  numerem,  który  następnie  rejestrowany  będzie  w  ogólnopolskiej  bazie  danych,  co

umożliwi identyfikację zwierzęcia w przypadku jego porzucenia lub zaginięcia;

4)  edukacja  mieszkańców  terenów  wiejskich  w  temacie  zwierząt  jako  przedmiotu  praw,  ich

humanitarnego  traktowania  i  konieczności  zapewniania  opieki  weterynaryjnej  oraz  zwiększanie

świadomości nt mechanizmów powstawania bezdomności zwierząt i sposobów jej zwalczania;

5)  zmniejszenie  zjawiska  bezdomności  psów  i  kotów,  spowodowanego  ich  niekontrolowanym

rozmnażaniem się oraz niską świadomością społeczną mieszkańców wsi i miasteczek, a wskutek tego

dramatycznie wysoką nadpodażą tych zwierząt i porzucaniem ich przez właścicieli;

6)  zmniejszenie  kosztów  ponoszonych  przez  gminy  na  zapewnianie  opieki  bezdomnym

zwierzętom,  spowodowane  zmniejszeniem  liczby  zwierząt  domowych  w  ogóle,  a  przez  to  liczby

zwierząt porzucanych, zasilających szeregi bezdomnych;

7)  zmniejszenie  „liczby  śmierci”,  tj.  ograniczenie  zjawiska  niehumanitarnego  lub  nielegalnego

uśmiercania „nadwyżkowych” zwierząt domowych przez ich właścicieli;

8)  aktywizacja  wolontariuszy  w  społecznościach  lokalnych,  zaangażowanych  w  projekt  przez  jego

propagowanie wśród ludności.

Oczekiwania autorów projektu

1) ugruntowanie przekonania, że kastracja psów i kotów jest standardowym zabiegiem weterynaryjnym

- idea ta uzwyczajni się na polskiej wsi, tracąc walor egzotycznej fanaberii;

2)  pojawienie  się  zapotrzebowania  na  te  zabiegi  jako  humanitarnego  sposobu  zapobiegania

nadpopulacji  zwierząt  domowych,  ludność  będzie  bowiem miała  szansę  empirycznie  zaobserwować

związek między ubezpładnianiem zwierząt, a zmniejszaniem się ich liczby;

3) upowszechnienie postrzegania zwierząt jako istot czujących, którym należy się godne traktowanie

oraz właściwa opieka weterynaryjna.
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Technikalia

„Klinika na kółkach” przyjeżdża na wezwanie. Akcja dochodzi do skutku o ile gmina:

1. zapewni miejsce ogólnie dostępne dla ludności, gdzie można bezpiecznie i zgodne z przepisami

zaparkować przyczepą na cały dzień (plac o równej, utwardzonej nawierzchni),

2. zapewni dostęp do wody i prądu (220V),

3. rozreklamuje projekt wśród mieszańców gminy oraz stworzy listę zwierząt zakwalifikowanych

do zabiegu,

4. zapewni podczas akcji obecność urzędnika odpowiedzialnego za koordynację ze strony gminy,

5. zapewni ekipie pracującej  w przyczepie (min. 5 osób, maks.  7 osób) ciepły posiłek podczas

akcji,

6. zapewni odbiór śmieci komunalnych powstałych podczas akcji (odpady medyczne przekazują

do utylizacji lekarze weterynarii we własnym zakresie),

7. pokryje koszty wynagrodzenia lekarzy weterynarii w wys. min. 50%.

Realizacja projektu następuje w kolejności zgłoszeń. W przypadku zainteresowania naszą ofertą

i w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz ustalenia terminu akcji, proszę o kontakt elektroniczny

pod adresem: soz@obrona-zwierzat.pl
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