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Magyar
Segítőkutya
Egyesület

NEO

A segítőkutyák a hétköznapokban mindig
gazdáikkal vannak, és segítenek leküzdeni
a fogyatékosságból adódó hátrányaikat.

Bemutatjuk az Egyesületet
2011 elején alakult Egyesületünk egyik
fő célja olyan egyedi segítőkutyatípusok meghonosítása, melyek eddig
nem voltak Magyarországon
elérhetőek a rászorulók számára (pl.
hallássérült-segítő kutyák, egyidejűleg
látás- és mozgássérült-segítő ebek,
autista-segítő kutyák).
Egyesületünk profiljába elsősorban a
következő segítőkutya-típusok
tartoznak:

Oktatóink több mint egy évtizedes
tapasztalattal rendelkeznek, hazai és
külföldi kiképzési módszerek
alkalmazásában. Munkatársaink nagy
része sérült, segítőkutyával rendelkező
szakember (pl. kutyakiképző,
gyógypedagógus, szociológus), így
munkánk során a személyes
tapasztalatainkat is tudjuk
kamatoztatni. Mindenki önkéntesen
dolgozik.

• hazánkban még kevésbé ismert
hallássérült-segítő kutya, (jelenleg 6
ilyen kutya dolgozik az országban,
ebből hármat a NEO képzett ki)
• személyi-segítő kutya, például
látássérült-segítő kutya,
• mozgássérült-segítő kutya,
• autista-segítő kutya,
• terápiás kutya,
• rohamjelző-segítő kutya.
• keresztképzett segítőkutya, például
egyidejűleg látás- és mozgássérültsegítő kutya vagy hallássérült-segítő
és rohamjelző kutya,

A NEO MSKE másik küldetése a
széleskörű társadalmi
szemléletformálás bemutatókon és az
nevelésen-oktatáson keresztül: a
fogyatékos személyek mindennapjainak
megismertetése az érdeklődőkkel –
segítőkutyák bevonásával. A
különlegesen képzett segítőkutyák
jelenlétével, valamint munkájuk rövid
bemutatásával gazdáik nehéz
élethelyzete pozitív élményként
jeleníthetők meg. Megalakulásunk óta
eltelt rövid idő alatt több, mint 70
bemutatót, 55 érzékenyítő illetve 4

Érzékenyítő
tréningünk a
Norvég Civil Alap
támogatásával

szakmai előadást tartottunk, megjelent
8 publikációnk, és elindítottunk a
hallássérültek körében egy kérdőíves
igényfelmérést, lefolytattuk egy kutatást
az érzékenyítő tréningünkkel
kapcsolatban. (2014. februári állapot
szerinti adatok)
Egyesületünk több érdekvédelmi és
szakmai szervezettel is együttműködik.
Büszkék vagyunk a jelentős
sajtóérdeklősésre is, mely munkánkat
övezi.

Ez is érdekelheti:
Bemutatkozik az Egyesület
Érzékenyítő tréning, mi az?
Jogi tudnivalók a segítőkutyákról
Támogassa munkánkat!
Rólunk mondták!

Beszéljünk nyíltan a
fogyatékosságról! – értékformálás segítőkutyák bevonásával
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A projekt keretében hallás-, látás- és mozgássérült tagjaink segítőkutyáik
bevonásával mutatják be a sérüléssel élők mindennapjait ép gyermekeknek és
felnőtteknek. A kutyák jelenléte nyitottabb légkört biztosít a fogyatékosságról
szóló, tabuk nélküli párbeszédhez. Bővebben ld. a 4-5. oldalon!

TUDTA-E?

Megsimogathatom?
Az emberek a jól képzett, kedves segíytőkutyák láttán sokszor úgy érzik, nyugodtan,
kérés nélkül odamehetnek, és simogathatják a békés állatot. A mi kérésünk az, hogy
mielőtt a kutya felé nyúl, mindig kérjen előre engedélyt a gazdájától. A simogatás, és
különösen az elhívás elvonja a kutya figyelmét, megzavarja a gazdájával való
egyensúlyt.
Gondoljon arra, hogy ha elhív egy segítőkutyát hallássérült gazdája mellől, akkor
milyen kellemetlen helyzetbe hozhatja mindkettőjüket. A segítőkutyák úgy vannak
kiképezve, hogy az emberekkel maximális bizalommal és teljesen agresszió mentesen
viselkedjenek. Ezért nem kell tartani tőlük, de figyelembe kell venni, hogy a
segítőkutyák dolgoznak vagy pihennek. Amire nekik is szükségük van.

Mit csinál egy segítőkutya?
Fizikai segítség
Tárgy mozgatás: leesett tárgyak
feladása (pl. kulcs, pénzérme, póráz,
stb.), megközelíthetetlen helyekről
tárgy levétele és behozatala (pl.
polcról, emeletről, távirányító, táska,
takaró, törölköző, stb.), tárgy küldés
(pl. kosár gyógyszertári bevásárláshoz,
stb.), szemét kidobás (pl. flakonok
kukába helyezése, stb.).

Gondolta volna?

Személyi segítés: öltözködés (pl.
kabát, pulóver, kesztyű, cipő lesegítése,
törölköző behozása, stb.).
Közlekedés: ajtó nyitás és csukás
(ajtón áthaladásnál záródó ajtók stabil
nyitva tartása, bezárása),
villanykapcsoló kezelése, stabil pozíció
biztosítása (pl. jeges útviszonyoknál)

Lelki segítség
Folyamatos rendelkezésre álló
segítség, kiszolgáltatottság érzése
nélkül
Feltétlen elfogadás: előítélet
mentes, sérüléstől független Gazda
szeretet.

Kulcs, pénz, kosár
A mozgássérültsegítő kutyák olyan
egészen apró
tárgyakat is fel
tudnak venni, mint
egy pénzérme vagy
egy kulcs. A szájukban hordott kis
kosárral kisebb tárgyakat tudnak
szállítani akár lépcsősorokon
keresztül is.

Vekker, csengő, telefon
Egy hallássérült
számára ezek
észlelése hatalmas
kihívás.De négylábú
segítőjük mindig
megbízhatóan jelzi
ezeketet a hangokat
számukra, így nyugodtan tudnak
pihenni, és időben ébredni.

Játszani is engedd
Biztonság nyújtás: segítség hívás
(segítséget nyújtó személy keresése és
gazdához vezetése), telefon
hozzáférés biztosítása (pl. megkeresés,
behozás, feladás, stb.), vészhelyzet-

jelző rendszer működtetése (riasztó
gomb kezelése).

Pozitív fogadtatás: tudományos
vizsgálatok is alátámasztják, hogy egy
segítő kutyával közlekedő sérült pozitív
megkülönböztetésben részesül,
fogyatékosságáról elterelődik a
figyelem.
Csoporthoz tartozás: a gazdakutya páros folyamatos kapcsolatban
marad a kiképző szervezettel, szoros
kötelék alakul ki a többi segítő kutya
tulajdonossal a közös táborozások és
kutyás-sport tevékenységek folyamán.
Hosszú távú terápiás hatás: a
segítő társ jelenléte folyamatos pozitív
érzelmi hatást biztosít (10-12 év).

A segítőkutyák munkakutyák.
Napjaik nagy részében
gazdájukra figyelnek, és mindig
készek segíteni. De nekik is fontos
a játék, a közösségi élet más
kutyákkal, a sportok (agility,
flypall, triebball, kirándulás,
frisbie, és minden más.
A segítőkutyák boldog kutyák.
Mert a gazdájuknak kutyájuk
boldogsága talán fontosabb, mint
a sajátjuk.
IMPRESSZUM:
A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület
tájékoztató kiadványa. Felelős kiadó:
Mányik Richárd elnök.
A kiadvány bármely részének vagy egészének
másodközlése csak a forrás pontos megjelölésével,
változtatás nélkül lehetséges.
Üzleti vagy kereskedelmi célú
felhasználása csak a kiadó irásbeli

Rólunk mondták

Cooper

Roland, 6. osztály
A kedvencem Joya volt. Nagyon
ügyesen csinálta a feladatokat.
Bárcsak hosszabb lett volna, mert
nagyon tetszett. Remélem máskor is
lesz ugyanezekkel a kutyákkal.
Kata, 7. osztály
Rengeteg speciális és extrém sportot
említettek, amit maguk is űznek. Sose
zárkóztam el a hátrányos
helyzetűektől, de ez az előadás
mégis módosított a hozzáállásomon.
Érdekes dolgokról beszéltünk, és sok
újdonságot tudtunk meg. Az
előadások végén kisebb videókat
mutattak a kutyák kiképzéséről, és
arról, hogyan segíthet egy kutya
sérült gazdijának
Mária, 6. osztály
Nagyon tetszett és sokat tanultam
belőle. Ezután nem állok úgynevezett
„vakjárdára”. Figyelembe veszem a
siketeket, lassan, érthetően beszélek.
Vigyázok a kerekesszékesekre, nem
fogok útban állni. Ha valaki
vakvezető pálcával megy, segítek
átkelni neki az úttesten, persze csak
ha megengedi. Nagyon örülök neki,
ha valamelyiköjüket nevetni,
mosolyogni látom. Köszönöm szépen
ezt az érzelemmel teli, tanulságos
délelőttöt.”
Részlet egy ovónő leveléből
Tudtuk, hogy ez egy rendkívüli
találkozás lesz, mert olyan dolgot
fognak megtapasztalni a gyerekek,
ami a szemléletüket is formálja. …
Az, amit a bemutató által
megtapasztaltak a TI és TÁRSAITOK
által a SEGÍTŐITEK
közreműködésével szinte szavakkal
nehezen fejezhető ki.

Még több vélemény:
Keresse fel az érzékenyítő tréningünk
weboldalát ha még több véleményt
szeretne olvasni, tanároktól,
gyerekektől, óvónőktől.
A weboldalon minden információt
megtalál az Norvég Civil Alap által
támogatott programról.

ncta.segitokutya.net

Beszéljünk nyíltan a fogyatékosságról! –
értékformálás segítőkutyák bevonásával
A projekt keretében hallás-, látás- és mozgássérült tagjaink segítőkutyáik
bevonásával mutatják be a sérüléssel élők mindennapjait ép gyermekeknek és
felnőtteknek. A kutyák jelenléte nyitottabb légkört biztosít a fogyatékosságról szóló,
tabuk nélküli párbeszédhez. A speciális segítőkutyák képzésén túl célunk a
fogyatékosok integrációjának elősegítése. Az alábbi egymásra épülő
szolgáltatáselemeket kívánjuk megvalósítani:
1. segítőkutyák képzése sérült gazdák számára,
2. ismeretterjesztő és szemléletformáló programok tartása segítőkutyák
bevonásával (segítőkutya/parasport-bemutató, óvodai, iskolai és munkahelyi
érzékenyítő tréningek),
3. fogyatékosok mindennapjait bemutató, segítőkutyákat népszerűsítő kisfilm
készítése.
A komplex programunk elsődleges célcsoportja a vidéken élő óvodáskorú,
általános iskolás és középiskolás ép gyermekek, illetve a különböző munkahelyeken
dolgozó személyek. A projekt közvetett célcsoportja – pl. a médián és a kisfilmünk
elterjesztésén keresztül – a fogyatékossággal élő (pl. hallás-, látás-, mozgássérült,
értelmileg akadályozott) személyek társadalma, segítőkutyát alkalmazók világa, a
sérültekkel foglalkozó szakemberek (pl. gyógypedagógus, pszichológus,
konduktor) és az érdekvédelmi szervezetek. A társadalom tagjait megérintve
próbáljuk elősegíteni a sérültek könnyebb beilleszkedését, esélyegyenlőségét. A
projektben résztvevő együttműködő partnerek: többségi óvodák, iskolák,
munkahelyek, rendezvényszervező helyszínek.

Kuku munka közben: jelzi a csengőt
hallássérült gazdájának

Röviden a projektről
Miért szükséges?
A sérülteknek olyan világban kell a
mindennapjaikat élniük, amely
elsődlegesen a fogyatékosság nélkül
élők szükségleteit helyezi előtérbe.
Ezen szükséges változtatni.
Mi a hosszútávú célja?
Kapcsolat és együttműködés erősítése,
fejlesztése, így a sérült emberekkel
szembeni félelmek, gátak feloldása.
Mi a rövidtávú célja?
Segítőkutyák bevonásával a sérültek
mindennapjainak bemutatása, az ép
gyerekek és felnőttek
szemléletformálása, szociális
készségének fejlesztése, fogyatékosok
integrációjának elősegítése.

Óvodai, iskolai
tudatformáló tevékenység
Különböző sérüléssel élő gazdák és
segítőkutyáik látogatását valósítjuk meg
óvodai csoportokban. Az óvodai
tevékenységünk célja nem csak a
fogyatékosok integrációjának elősegítése,
hanem az ép kisgyermekek szociális

kompetenciájának fejlesztése. Az életkori
sajátosságokat figyelembe véve az
alábbi elemekre helyezzük a hangsúlyt:
- interaktív segítőkutya-bemutató,
- milyen sportot tudnak játszani gazdák és
kutyák együtt (pl. agility, frizbi,
labdaterelés),
- érdekes trükkök mutatása a kutyákkal
együtt (pl. pacsi, forgás, tolatás,
hangadás kézjelre),
- játékos élményfoglalkozás: kutya
simogatás, etetés, sétáltatás (pl. hogyan
kell egy segítőkutyához viszonyulni),
játékelrejtés-kutyás keresés.
Bemutatóink során rendszerint az
óvodáskorúak a legnyitottabbak, őszintén
és bátran kérdeznek. Tapasztalatunk
alapján a szülők hiányos információk
birtokában sokszor tapintatból is kerülik a
sérültekkel való találkozást. Ezek alapján
azt gondoljuk, hogy egy óvodás
programmal nagyban tudjuk a tolerancia
eszméjének elterjedését elősegíteni.

Munkahelyi érzékenyítők
Elsődleges célunk a fogyatékossággal
élő személyek potenciális
munkatársainak érzékenyítése,
befogadó-készség és a foglalkoztatás
növelése, valamint a hátrányos
megkülönböztetés csökkenése.
A saját élményeken alapuló tréningen
megismertetjük a résztvevőket a látás-,
hallás- és mozgássérülés alapvető
lehetőségeiről, az alap segédeszközök
alkalmazhatóságáról. Előadóink
személyes élethelyzeteikkel szeretnénk
jelezni, hogy sérüléssel is lehet
tartalmas munkát végezni. A
segítőkutyák bevonásával tudjuk
biztosítani a pozitív befogadó
hozzáállást.
A különféle sérüléssel élő előadóink
hitelesen tudják közvetíteni az
esélyegyenlőség fontosságát, és azt,
hogy korlátaik ellenére tartalmas,
hasznos munkát tudnak végezni (pl.
mozgássérült ügyfélszolgálati
munkatárs, hallássérült
projektmenedzser).

Hogyan éri ezt el?
Óvodai-, iskolai-, munkahelyi-,
tudatformáló tevékenység;
Segítőkutya / kutyás parasport
bemutató tevékenység; Videoprogram kisfilm elkészítése; Médiamegjelenések
Kik a célcsoport? Kinek hasznos?
Fogyatékossággal élők
(hallássérültek, mozgássérültek,
látássérültek), segítőkutyát
alkalmazók; óvodai, iskolai
érzékenyítő tréningeinken résztvevők;
a projektben résztvevő munkahelyek
dolgozói; többségi társadalom
(médián keresztül, fotók megosztása
közösségi oldalakon, a projekt
bemutatása publikációkban.
Sajtómegjelenések:

http://ncta.segitokutya.net/
sajto/

Ha bemutatót szeretne
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
minden felkínált alkalmat
megragadni, hogy bemutathassuk, mit
jelent segítőkutyával élni.
Óvodásoktól nyugdíjasklubokig

Egyesületünk és önmaguk
bemutatkozása alatt példaértékű
információval szolgálnak a sérüléssel
élők munkalehetőségéről (pl. kutyáink
kiképzését is magunk végezzük, sőt a
sérült gazdák többségének pályafutása
sikeres).

bárhova szívesen megyünk,
figyelembe véve saját korlátainkat.
Lépjen velünk kapcsolatba!
(Elérhetőségeink az utolsó oldalon!)

Jogszabályi keretek:

Korábban a vakvezető kutyák különleges helyzetével az
egész társadalom tisztában volt. Az EU-hoz való csatlakozás
utáni jogharmonizáció során kerültek a jogszabályokba a
külföldön már jóval elterjedtebben alkalmazott egyéb
fogyatékosságokkal élőket segítő kutyák.
Az esélyegyenlőség szellemében született jogszabályok
valamennyi segítőkutyának széles jogokat biztosítanak.

Mik a legfontosabb szabályok?
Ha a gazda vagy a kiképző beviszi a
kutyát azokba a létesítményekbe,
A segítő és a terápiás kutyák munkájára
amelyeket a rendelet lehetővé tesz, a
olyan környezetben is szükség van, ahova segítőkutyának megkülönböztető jelzést
egyébként nem lehet állatot bevinni, a
(pl. hámot) kell viselnie, amin
speciálisan kiképzett kutyák nem csak
otthon vagy az utcán dolgoznak.

Miért van szükség rá?

Ezen célok érvényesüléséhez a
jogszabályok különböző jogosítványokat
biztosítanak a segítőkutyák gazdáinak a
társadalmi beilleszkedésük
megkönnyítéséhez. Már a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény is kiemeli, hogy a fogyatékos
személyek a segítőkutyájukat bevihetik a
közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény,
szolgáltató mindenki számára nyitva álló
területére (7/C. §).
A segítő kutya kiképzésének,
vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának
szabályairól szóló 27/2009 (XII. 3.)
SZMM rendelet is különféle jogokat
biztosít a segítőkutyát alkalmazó
személyek (gazdák és habilitációs
kutyakiképzők) számára.
A hatályos vizsgaszabályzat alapján
vizsgázott és tanúsítvánnyal rendelkező
segítőkutyák gazdái illetve kiképzői
korlátozás nélkül tartózkodhatnak – a
lakosság elől elzárt területek kivételével –
minden közszolgáltatást nyújtó szerv,
intézmény, szolgáltató területén és egyéb,
mindenki számára nyitva álló
létesítményben (abban az esetben is, ha
oda egyébként tilos állatot vinni).
A terápiás kutyák csak azokra a helyekre
mehetnek be korlátozás nélkül, ahol
dolgoznak, vagyis a közművelődési,
oktatási, szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézményekbe.

szerepelnie kell a kiképző szervezet
logójának. Továbbá magánál kell
tartania a kutya oltási könyvét (vagy
útlevelét) is. A segítőkutyának nem kell
szájkosarat viselnie, mert az
akadályozza a munkájában
A mozgólépcsővel felszerelt
területeken, a segítőkutyát alkalmazó
személy jogosult az álló mozgólépcsőt
használni, azaz a technikai
személyzetnek le kell állítani rövid
időre a mozgólépcsőt.
Természetesen a segítőkutyáknak is
meg kell felelniük az általános
állategészségügyi követelményeknek,
ezek különösen: érvényes veszettség
elleni oltással kell rendelkezniük és
széles spektrumú féreghajtó szerrel kell
őket kezelni.

Az érintettek beszámolói szerint egyes
helyeken a jogszabályok pontos
ismeretének hiányában megtiltják a
A lakosság elől elzárt magánterületeken
belépést a kutyával. Ez a tevékenység
(pl. étterem konyhája, a gyógyfürdő
azon túl, hogy kellemetlen, jogellenes
személyzetének fenntartott hely) –
érthetően – a segítőkutya se tartózkodhat. is.

Hova mehetnek be?
A jogszabály – a teljesség igénye
nélkül – felsorol néhány példát:
✤ közforgalmú tömegközlekedési
eszköz,
✤ üzlet (pl. élelmiszert árusító üzlet,
vendéglátóhelyek),
✤ bevásárlóközpont,
✤ piac,
✤ vásár,
✤ szálláshely (pl. szálloda),
✤ játszótér,
✤ közművelődési, oktatási, szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmény,
✤ közfürdő (pl. strand, uszoda),
✤ állatkert,
✤ közterület (pl. park).

További információ:
További információk:
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos
személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról
A segítő kutya kiképzésének,
vizsgáztatásának és
alkalmazhatóságának szabályairól
szóló 27/2009 (XII. 3.) SZMM
rendelet

Támogassa
munkánkat

pénzzel

tágyakkal

munkával

A pénznek az az
előnye, hogy bármire
fel tudjuk használni, és
biztosan nagyon fontos
dolgot veszünk rajta.

Ahhoz, hogy mindenki
felhőtlenül örülhessen, és a
támogatásra fordított pénz
a legjobban hasznosuljon,
tárgyak adományozása
előtt egyeztessen velünk!

Önkéntesként kutyákkal
dolgozni komoly
felelősség és hivatás.
Elkötelezett, rendszeres
segítőknek mindig örülünk!

Pénzt adományozni a
legegyszerűbb, nem
igényel semmilyen
egyeztetést. Megteheti
számlára utalással,
vagy PayPal-on (Pontos
adatok a honlapunkon!)

Gyógyszerek, kutyatápok,
felszerelések,
szolgáltatások,
felajánlásával segítheti a
kiképzést és hozzájárulhat
érzékenyítő programunk
sikeréhez

Önkénteseink az Önkéntes
törvény előírásainak
megfelelően, szerződéssel
dolgoznak. Vigyázunk
rájuk, ahogy ők is ránk :)

Ajánlja fel adója 1%át,
ez önnek sem kerül
semmibe!

A támogatóinknak
természetesen egyeztetett
formában reklámfelületet
biztosítunk.

A leggyakoribb önkéntes
feladatok: bemutatókon
narráció, ügyintézés,
kutyák gondoskodó
felügyelete, információk
átadása, adománygyűjtés,
segítség a kiképzés során.

Nincs állami támogatás

Mire költjük az adományt?

Magyarország élen járt a
segítőkutyákkal kapcsolatos alanyi
jogszabályok megalkotásában.
Noha a segítőkutyáknak komoly
vizsgán kell helytállniuk, mielőtt
munkába állhatnak, a kiképzéshez
rendszeres, szabályozott állami forrás
jelenleg nem biztosított.
A kiképző szervezetek -így a NEO isjelentős részben adományokból és
pályázati forrásokból tartja fenn
magát.
Egy segítőkutya teljes kiképzése kb
1,5-2 évig tart. A speciálisan szelektált
kölyköket nevelőszülők nevelik, és velük
élve játékos módon tanulják meg az
alapvető viselkedési és segítőkutya
szabályokat.
Ez alatt az idő alatt a folyamatos
kiképzés, orvosi és etetési költségek,
eszközök, stb. nagyságrendileg 1,5
millió forintra nőnek.
A pályázatokon gyakran csak konkrét
feladatok elvégzésére lehet pályázni, a
kiírásnak megfelelően elszámolható
költségekkel. Léteznek
szervezetfejlesztési pályázatok is,
azonban a pályázók száma általában
jóval meghaladja a pénzügyi keret
adta lehetőségeket. Így valamennyi
pályázó számára bizonytalan, hogy pl.
a szükséges dologi kiadásait miből
finanszírozza.

Az Egyesületnél mindenki önkéntes. A
támogatásból alapvető gyógyszereket
(nagyon fontos, hogy a bárhova bejáró
kutyáink egészségesek legyenek),
magas minőségű tápokat (szeretnénk,
hogy a jól képzett kutyáink sokáig
társaink legyenek, így csakis kimagasló
minőségű táplálékot kaphatnak),
kiképző eszközöket (hámokat,
zsákokat, motivációs eszközöket
veszünk (csakis pozitív megerősítésen,
és alapvető ösztönökön alapuló
módszerrel képzünk)
Minden kiképzett kutyánkkal és
gazdájával tartjuk a kapcsolatot,
segítjük, támogatjuk, és bemutatóinkra
elvárjuk őket.
Az érzékenyítő programunk rengeteg
utazási költséggel jár, és bár a
szereplésért általában nem kérünk
pénzt, sokszor még az odautazás
költségére sincsen máshonnan fedezet.
Kutyáink számára nem csak a
professzionális szakmai munka, hanem
a jó kutyás társaság is fontos. A
segítőkutyák esetében is nagy
jelentősége van a szocializációnak:
évente 1-2x eltöltünk pár napot együtt:
ez inténzív kiképzés és szocializáció is
egyben. Ezeknek a táboroknak a
szállásköltségére ritkán tudunk
támogatást szerezni, holott nagyon
nagy segítség minden résztvevőnek.

Ezért van szükségünk támogatókra!

Ha szívesen támogatna, de nem tudja
pontosan, mi lenne a legjobb módja,
vagy bármi egyéb kérdése van a
támogatással, adományok
felhasználásával, szponzorációval
kapcsolatban, forduljon hozzánk
bizalommal. (Elérhetőségeink az
utolsó oldalon.)
Tevékenységünkról naprakész
információt talál a honalpon:
www.segitokutya.net.

Lépjen velünk
kapcsolatba

Honlapunk, ahol minden infót
megtalál:
www.segitokutya.net

A szervezet vezetője:
Mányik Richárd
Tel: 30 9247091

Adószámunk:
18211236-1-43 (1%-ot
fogadunk)
Bankszámlaszámunk:
14100608-18151749-01000001

E-mail címünk:
info@segitkotuya.net
Adományozással kapcsolatos
ügyekben:
adomany@segitokutya.net

Postacímünk:
1631 Budapest, Pf. 150.
Fotó: Teknős Miklós

Bármilyen
kérdésre választ
kap!
Hiszünk abban, hogy a
fogyatékosságról csak nyiltan
és őszintén szabad beszélni.
Ha ezen kis üzenet elolvasása
nyomán kérdései merültek fel,
boldogan válaszolunk.
Keressen mindket a
rendezvényeken, és ismerjen
meg személyesen!

Fessétek ki, és tegyétek ki valahova, hogy sokan láthassák :)

NEO Magyar Segítőkutya Egyesület
1%-os adószámunk: 18211236-1-43

