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Jelen vannak: 
Kiss Anett, az alapítvány kuratóriumának elnöke 
Haefflerné Greilich Anikó, kuratóriumi tag 
Tóthné Szedunka Györgyi, kuratóriumi tag 
Haeffler Balázs 
Kiss Anna Mária  
Pándi László 

Hangoutson bekapcsolódott Sárközi Hajnalka, a szakmai tanácsadói kör elnöke 

Vendég: Hajnal Gyöngyi, az alapítvány alapítója 

Napirendi pontok: 

1. Kiss Anett ismertette a 2018 első negyedévére évre kitűzött célokat, az 
ezekkel kapcsolatos feladatokat.. 

1. Ismertette a KEP program megvalósításához kapcsolódó, elkövetkező 
iskolai foglalkozásokat, elóadásokat. Haefflerné Greilich Anikó javasolta 
az együttműködés kiterjesztését a Kis Zseni Mentális Aritmetika 
Iskolával, ahol felmerült az igény egy képesség és készségfejlesztő 
közös nyári tábor megszervezésére. A javaslatot a jelenlévők elfogadták 
és meg 

2. Ismertette továbbá, hogy a hódmezővásárhelyi Varga Tamás iskolában 
a “Menő Menzák” program gyakorlati megvalósítása megindult, az ezzel 
kapcsolatos teendők az érintettekkel megvitatásra és elfogadásra 
kerültek. 

3. A jelenlévők megszavazták a PDF Alapítvány szakmai programokon 
történő megjelnését: 

• a II. Országos Állatvédelmi- és Állatjóléti Konferencián, Budapesten 
2018. március 17-én. 

• a VII. Szegedi Ásványbörze & VortExpo Életmód Fesztiválon, 
Szegeden, 2018. március 17-18-án. 

A megjelenésekkel kapcsolódó teendőket a jelenlévők megbeszélték, 
leegyeztették. 

2. Kiss Anett javasolta az alapítvány szakmai programjainak elmélyítését, mely 
során lehetőség nyílik alprogramok megvalósítására, más civil 
szervezetekkel, csoportokkal történő szakmai együttműködés keretében. 
Ezzel kapcsolatban az alábbi alapvetések kerültek meghatározásra: 
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Jegyzőkönyv 
Alapítványi 
közgyűlésről 

Helyszín:  
  Szatymaz 
Időpont:  
  2018. február 21. 
Eszköz:  
  Google Hangouts 

Napirendi pontok 

PDF ÁLLAT- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY
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1. A Kuvasz és Ember Program iránti igény új alporgram(ok) indítását teszi 
indokolttá. Elvi lehetőséget teremtünk a PDF Alapítvány 
tevékenységéhez kapcsolódó, már működő szakmai programok 
bekpacsolódóására. 

2. A bekapcsolódó programok esetében a PDF Alaíptvány felvállalhatja a 
szakmai program helyi/regionális/nemzetközi/ képviseletét, 
kommunikációját, valamint közös pályázat benyújtását a programban 
résztvevő civil szerveződésekkel, csoportokkal együttesen. 

3. A szakmai együttműködés a dokumentált, tudományos igényesség 
ismérveinek figyelembevételével megalkotott kutatások, természet- és 
állatvédelmi, oktatási, pedagógiai-kutatási, speciális fejlesztési, 
hagyományos természetközeli életmódot támogató 
kezdeményezésekre vonatkozik. 

4. A közös szakmai programok esetében cél, hogy a kezdeményezés 
tartsa meg saját arculatát, a program  szakmai csoportok általi 
megvalósítása, illetve a közösen végzett tevékenység keretei, ennek 
ismérvei egyértelműen meghatározhatók, adott esetben elküöníthető 
legyen. 

3. Zárszót mondott Kiss Anett elnök és arra hívta fel a megjelentek figyelmét, 
hogy a 2018-as évben is a közgyűléseken kívül az eddig megszokott 
módon egy, illetve két hetente értekezletek formájában folyik a munka 
tovább. 

kmf. 

	 	 	 	 Kiss Anett 

	 Hajnal Gyöngyi 	 	 	 Sárközi Hajnalka 

	 Haefflerné Greilich Anikó		 Tóthné Szedunka Györgyi
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