EB OVO EGYESÜLET
Szakértői csoport

STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS
A KÖZÖSSÉGI KUTYATARTÁS SORÁN
ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

AZ EB OVO EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI
A települések döntéshozói azért dolgoznak, hogy továbbfejlesszék, szépítsék
és élhetővé tegyék településeiket.
Az EB OVO Egyesület azért dolgozik, hogy a települések közösségi szinten
feloldhassák a kutyatartás okozta konﬂiktusokat és helyettük a kutyatartás
életminőségjavító hatásait élvezhessék a harmonikus együttélés jegyében.
Ezáltal a települések élhetőbbé és kutyabarátokká váljanak.
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• Állapotfelmérés

• Éves akcióterv kidolgozása

• Mediáció

• Kutatás - elemzés

• Projektmanagement

• Megalapozó vizsgálat

• Szakmai tanácsadás

• Önkormányzati közfeladatok
szakmai támogatása

• Kutyás stratégia

• Közösségszervezés

• Érdekképviselet ötvözése
a közösségszervezéssel

• Megvalósíthatósági
tanulmány

• Kommunikáció

• Teljeskörű problémakezelés

• Edukáció-oktatás

• Helyi adottságok alapján
kidolgozott egyedi tematika

• Éves tervezés
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• Rendezvények
• Szaktanácsadás
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• Beruházások megvalósításában való szakmai részvétel
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• Lakossági ismeretterjesztés
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MEGALAPOZOTT
FEJLESZTÉSEK

HATÉKONY
PROJEKTEK

• Lokálspeciﬁkus megközelítés
• Széleskörű szakmai
partnerség
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MAGAS SZAKMAI
SZÍNVONAL
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Tervezés
Az önkormányzatok többségének nincs humánerőforrása vagy módszertana arra,
hogy összegyűjtse és elemezze a kutyatartókat érintő adatokat. Jellemzően a
kutyatartókat érintő esetleges intézkedések ad-hoc módon valósulnak meg,
hatékonyságukat pedig tovább csökkenti, hogy az önkormányzat tényleges
szándéka ismeretlen marad a lakosság körében. Az önkormányzat minden jó
szándéka ellenére egyelőre csak a szankcionálás marad mint eszköz. Az, hogy egy
kutyát családtagként kezelnek, életmóddá vált. Mivel ez egy új társadalmi jelenség
a korábbi kutyatartást érintő eljárások nem hozzák meg az elvárt eredményt. Erre
az ellentmodásra megoldás a komplex tervezés.
Az EB OVO Egyesület független szakmai tanácsadóként helyi sajátosságokra
szabott, hosszú távú fejlődést szolgáló tervekkel segíti a települések vezetőit, hogy
összehangoltan tudjanak eljárni a kutyatartást érintő intézkedések során.
Okleveles tájépítész bevonásával, a közösségszervezés elvei alapján kutyás
stratégiát, közterület üzemeltetés fejlesztési tervet és kommunikációs akciótervet készítünk. A futó - és a tervezett pályázatokban szakmai tanácsadói
szerepet vállalunk.
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Megvalósítás
A stratégiai gondolkodás akkor hoz sikert, ha az elkészült dokumentumok nem
maradnak a ﬁókban. Hat éves közösségszervezési tapasztalatunk a civil szférában
segíti az önkormányzatokat, hogy a valós kérdésekre találjanak megoldást és hogy
a fejlesztési terveikben a lakosok igényei köszönjenek vissza.
Már a megvalósítás kezdetén feltérképezzük az összes érintett partnert, megtervezzük a velük való kommunikációt és párbeszédet folytatunk. Segítjük az
önkormányzatokat közfeladataik ellátásában és eredményeik hatékony kommunikációjában.
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Egyedi szolgáltatás
Az EB OVO Egyesület élen jár a szemléletformálás területén.
Mediációs munkánk az önkormányzatok napi működését segíti. Helyet kap kínálatunkban minden olyan módszer és eszköz, mely a konﬂiktusmentes együttélést
szolgálja. Az önkormányzati kutyás brandépítés, kommunikációs kampányok,
ismeretterjesztő kiadványok, integrált rendezvények, iskolalátogatás, lebomló
kutyapiszokgyűjtő zacskó, kutya WC és információs tábla mind a település hoszszabb távú érdekeit szem előtt tartva szolgálja az élhetőbb város megteremtését.

TUDTA ÖN, HOGY FELMÉRÉSEK
SZERINT A TELEPÜLÉSEK
Lakosinak 25%-a kutyatartó?

87%-ának gondot jelent a kutyatartásból adódó konﬂiktusok kezelése?
72%-ának szüksége van a kutyatartási feladatok ellátásában segítségre?
95%-a szerint a kutyatartással kapcsolatos tájékozatlanság problémát okoz?
A közparkokat 62%-ban kutyasétáltatásra használják?

Referencia: Budapest, III. Kerület: Holdudvar közösségi tervezés; Budapest, VII. Kerület:
Felelős Gazdi Program, Budapest XI. Kerület: Kutyafuttató terv szakértői véleményezés,
Budapest XIII. Kerület: Gondos Gazdi Program, Budapest XVI. Kerület: Kertvárosi Gazdi
Program, Budapest XXII. Kerület: Rózsakert kutyafuttató közösségi tervezés.

A STRATÉGIAI TERVEZÉS ELŐNYEI
• a lakosság 25%-át közvetlenül érintő eredményekkel rendelkezhet

• pénzt takarít meg települése számára

• elégedettebb lakosai lesznek egy élhetőbb városban

• megoldást találhat a városüzemeltetési terület egyik konﬂiktusforrására

• valós adatokon alapuló kutyás stratégiával rendelkezik

• települése képes reagálni és felkészülni a XXI. század új társadalmi kihívására

• tudatosabb, felelősebb munkatársai és polgárai lesznek

AZ EB OVO EGYESÜLETRŐL
Az EB OVO Egyesület Magyarországon egyedülálló módon hat éve dolgozik egy új szemléletmód elterjesztésében. Önkormányzatokkal és önkormányzati csoportosulásokkal
működünk együtt az ország egész területén.

SZAKMAISÁG
Stratégiaalkotással, kutatásokkal, képzésekkel és széles körű kommunikációval az a
célunk, hogy mind a kutyatartók, mind a kutyát nem tartók, vagy éppen a (helyi) politikai
döntéshozók másként viszonyuljanak a kutyatartáshoz.
Több tucatnyi sikeres projektünket egyszerre jellemzi a tudományos igényesség és a
gyakorlati kérdések szem előtt tartása.

SZAKÉRTŐK
Magasan képzett szakembereink otthonosan mozognak a településfejlesztés és a
közösségszervezés témakörében. Rendszeresen tájékozódunk a hazai és nemzetközi
szakmai projektekről, hogy a lehető legfrissebb módszertant hozhassuk el partnereinknek az ország minden szegletébe.

Forduljon hozzánk bizalommal!

onkormanyzat@ebovo.hu
ebovo.hu/onkormanyzatok
A kiadványt az Energiaklub, Stratégiai tervezés és megvalósítás az Energetikában c. kiadványa inspirálta.

