Első és második Dél – és Kelet Európai környezetgazdagítási konferencia
Az Európai Állatkertek Szövetségének (EAZA) szervezésében, a The Shape of Enrichmenttel és a
Romániai Állatkertek Szövetségével együttműködésben
Az EAZA Akadémia védjegye alatt az EAZA örömmel támogatja a The Shape of Enrichment első két, Délés Kelet Európában szervezett konferenciáját, melyekre a következő intézményekben kerül sor:
Temesvári Állatkert, Románia, 2011. november 2-5.
Nyíregyházi Állatkert, Magyarország, 2011. november 13-16.
A The Shape of Enrichment konferenciáit úgy alakította ki, hogy akár a legkisebb pénzügyi keretből is
összeállítható környezetgazdagítási technikák elkészítésével és fenntartásával ismertesse meg az érdeklődő
állatgondozókat. A gyakorlaton alapuló konferencia élvonalbeli környezetgazdagítási technikákat tartalmaz,
melyek célja, hogy átfogó ismereteket adjon a környezetgazdagítás alkalmazásáról, mint az állatkerti
rutinmunka része.
A konferencia tevékenységeit kifejezetten állatgondozóknak, gyűjteményi igazgatóknak, biológusoknak és
állatorvosoknak állították össze. A résztvevők környezetgazdagítással kapcsolatos háttértudása nem
befolyásolja a részvételt. A cél, hogy mindenki jobban megismerje, hogyan lehet környezetgazdagítási
programokat hatékonyan és eredményesen tervezni az állatkerti állatok jólétének javítása érdekében.
A négy nap során a környezetgazdagítás tervezésével és probléma megoldással kapcsolatos elméleti és
gyakorlati tapasztalatra is szert tesznek majd a résztvevők. Számtalan lehetőség nyílik majd specifikus
kérdések megvitatására és bátorítjuk is az aktív részvételt, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki az eseményből.
A konferencia vezetője az Egyesült Államokból érkező Valerie Hare lesz. Valerie az 1991-ben alapult The
Shape of Enrichment alapítója és a konferenciák állandó koordinátora. 2000 óta számos ilyen eseményt
bonyolított le a világ különböző országaiban. Ez a messzire nyúló tapasztalat az, amely garantálja a
környezetgazdagítási konferenciák minőségének kiemelkedően magas szintjét.
A konferenciát angolul tartjuk majd, folyamatos magyar (illetve román) fordítással.
Az első és utolsó nap fél nap lesz, hogy megkönnyítsük az oda és a visszautazást.
A regisztrációs költség 30 Euró (8250 Ft), ami a következőket foglalja magában:
• A konferencia teljes anyagát
• Ebédet és frissítőket a szünetekben
A helyek száma korlátozott, ezért javasoljuk, hogy időben jelentkezzenek.
A regisztrációhoz, illetve további információkért, elérhető ösztöndíjakért kérjük Myfanwy Griffith-et
keressék a myfanwy.griffith@eaza.net email címen.
Amennyiben szeretne a Shape—South and East Europe e-mail listájára felkerülni, kérjük szándékát a
see@enrichment.org e-mail címen jelezze. A Shape-SEE Facebook oldala a következő linken érhető el:
https://www.facebook.com/pages/Shape-SEE/191870937496353

