Despre noi
Scris de Administrator
Marţi, 24 Aprilie 2012 09:58 -

Asociaţia „Vets 4 Wild” a fost înfiinţată în 2012, ca o organizaţie de protecţie şi reabilitare a
animalelor sălbatice sănătoase şi/sau bolnave, profesional-ştiinţifică şi turistică; autonomă,
neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, cu personalitate juridică.

Membrii fondatori sunt :
- Köbölkuti Loránd
- Szilágyi Csongor
- Borka-Vitális Levente

Toţi trei suntem medici veterinari practicieni,cu dorinţa de a umple un vid pe un teritoriu relativ
virgin.

Scopul asociaţiei este protecţia faunei sălbatice,vindecarea animalelor sălbatice bolnave în
vederea reabilitării acestora ;sprijinirea dezvoltării ştiinţelor care se leagă de protecţia şi
reabilitarea animalelor sălbatice (medicina veterinară,medicina
translocaţională,epidemiologie,patologia animalelor sălbatice,biologie,ecologie,ştiinţa mediului
etc.)respectiv fondarea şi sprijinirea turismului ecologic care vizează fauna sălbatică,în interesul
dezvoltării durabile a României.

În privinţa protecţiei faunei sălbatice din România am stabilit următoarele obiective:

-răspândirea mentalităţii/comportamentului ecologic favorizând astfel protecţia animalelor
sălbatice

-sprijinirea profesională a celor care se ocupă sau intenţionează să se ocupe de protecţia faunei
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-colaborarea profesională cu alte asociaţii,organizaţii şi iniţiative, care se ocupă de protecţia
mediului

-crearea şi extinderea ariilor naturale protejate şi implicarea în managementul acestora

-stimularea reconstrucţiei şi dezvoltării durabile a faunei cândva existente în România

-promovarea tehnologiilor care protejează sănătatea şi bunăstarea animalelor sălbatice

În privinţa vindecării şi reabilitării animalelor sălbatice bolnave ne-am propus:

-crearea unui centru şi/sau mai multe centre de reabilitare care permit în condiţii optime
vindecarea tuturor categoriilor de animale sălbatice(mamifere, păsări, reptile, amfibieni)

-atragerea şi îndrumarea voluntarilor în centrul/centrele de rehabilitare

-îmbunătăţirea cunoştinţelor medicilor veterinari ai asociaţiei sau altor asociaţii/organizaţii de
profil, prin organizarea de cursuri şi asigurarea posibilităţii de a lucra/asista la alte centre de
reabilitare

-crearea unor legături de colaborare intre medicii veterinari din România şi străinătate implicaţi
profesional în patologia animalelor sălbatice

-crearea unor legături de colaborare între centrele de reabilitare din toată Europa
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-centrul/ centrele de reabilitare create doresc să atragă şi să educe tinerii interesaţi în protecţia
naturii.

De asemenea, ne-am propus să ne implicăm ca si coordonatori sau parteneri în diferite proiecte
de cercetare care au ca scop bunăstarea, protecţia şi reabilitarea animalelor
sălbatice;orientarea tinerilor spre ştiinţele care se leagă de protecţia faunei.

Sprijinirea şi promovarea turismului ecologic modern, civilizat, a agroturismului şi a sportului şi
activităţilor care protejează fauna şi nu prejudiciază este de asemenea una din preocupările
noastre.
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