Tisztelt Intézményvezető Hölgy/ Úr!
Figyelmébe ajánlom a Négylábú Doktorok Közhasznú
Alapítvány Állatvédelmi, Oktatási, Környezet-ismereti és
nevelési programját. Kérem, olvassa el tájékoztatónkat.

Dézsenyi Hajnalka, a Négylábú Doktorok Közhasznú Alapítvány ügyvezető
kurátora vagyok. Mindennapi munkám szerves része az állatvédelem. Kutyákat
mentek magam is.
Munkatársaimmal rendszeresen találkozunk a bántalmazás legkülönbözőbb
módozataival. Kiemelten fontosnak tartjuk gyermekek/fiatalok/felnőttek állatvédelmi
és környezet-ismereti oktatását.
Diplomámat

szociálpedagógia

szakon szereztem, amit még kiegészítettem
játékmester és túravezető végzettséggel. Az
állatok iránti szeretet mindig jelen volt az
életemben,

így

ebben

az

irányban

is

folyamatosan képeztem/képzem magam.
Állattenyésztőként, állat-egészségőrként és
habilitációs kutyakiképzőként sok tudást és
tapasztalatot szereztem az állatokkal való
együttműködésről,

a

kutyákkal

való

kommunikációról és egyáltalán az
élőlények

viselkedési

szokásairól.

A

Dunántúlon több városban tartottam
osztályfőnöki órát, felvilágosító programokat.
Az „állatok világnapja” alkalmából – meghívottként - állatvédelmi előadásokat
tartottam. Rendszeresen szervezek óvodásoknak, iskolásoknak oktatási programokat,
különböző táborokat és rendezvényeket.
Főbb témaköreim, melyeket - humoros, szemléltető eszközökkel teletűzdelve,
ezzel még érdekesebbé téve - mindig a korosztályhoz, az alkalomhoz igazítok.
o Állatvédelem. Hogyan bánjunk négy és kétlábú, szőrös és tollas
barátainkkal? Gondozás, ápolás, nevelés, felelős állattartás.
o ÁLLATOT AKAROK!!!!! A születésnapi, névnapi, karácsonyi kívánságok
következményei.
o Hogyan tanítsam kedvencemet, okosan, úgy, hogy mindenkinek kedve
teljen benne?

o Egészséges életmódról az egész családnak. Étkezés, mozgás, közös sport
négylábú barátommal.
o A dohányzás káros hatásai.
eszközökkel alátámasztva.

Elgondolkodtató-bemutató, szemléltető

o Az érintés ereje. Terápia az intézményekben, és a családban is.
o Hogyan kapcsolódik a gyermek nevelés az állatok nevelésével?
A család-, és állatvédelem összefüggései
Állat

kíséretében

dolgozom.

Jelenlegi

munkatársam Barnabás, aki
menhelyről származó, bántalmazott kutyus, akivel
be tudom mutatni, hogy az ember mit követhet el
ember és állat ellen, valamint azt, hogy van a
bántáson túl is boldog élet.
Barnabás egy képzett, rendkívül okos kutya, aki
hihetetlenül nyitott és kedves az emberekkel.
Segítségével

sokkal

élvezetesebbé

és

gyakorlatiasabbá válnak a képzések, maradandó
élmény marad minden gyerek számára.
Az előadások, foglalkozások időtartama:
o 45 perc.
Lehetséges program időpontok:
o délelőtti tanórák keretében, környezet ismeret, biológia, osztályfőnöki óra,
illetve délután szakkörök keretében.
Költségek:
o

A

foglalkozás

oktatási,

szociális

intézmények

részére

DÍJTALAN.

Rendezvényeken a az előadás díja 8000 Ft/alkalom, amely az alapítvány
számlájára készpénzben, illetve átutalással is fizethető. Erről a megrendelő
részére a Négylábú Doktorok Közhasznú Alapítvány számlát állít ki.
Tisztelettel: Dézsenyi Hajnalka
+36 20/3411892
www.negylabudoktorok.hu
dezsenyih@gmail.com

