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Bárány Krisztina
Bárány Krisztina szívügye a vakvezető kutya kiképzés. Több éve önkéntesként segíti a
Vakok Szövetsége munkáját. Krisztina, 2012. év nyarán érkezett a csepeli Vakvezetőkutya-kiképző Iskolába, mint önkéntes. Eleinte kutyákat sétáltatott; kezdetben a tenyész
kutyusokat vagy azokat, amelyek nem álltak képzés alatt. Nagy odafigyeléssel bánt velük.
Óriási lelki támogatást kapnak Tőle a munkatársak ahhoz, hogy munkájukat
eredményesen tudják végezni. Lelkesedése, állat- és emberszeretete példa számukra is.
A látássérült emberekkel ösztönösen kedvesen bánik, nekik is segítséget nyújt a közlekedésben és a lelki problémáik megoldásában egyaránt.
Keresi a lehetőségeket, hogy minél több adományt tudjunk gyűjteni Iskolánk részére,
amivel folytathatjuk munkánkat, ezzel nagy segítséget nyújtva látássérült emberek
részére, akiknek az élete változik meg egy vakvezető kutya segítségével.
Krisztina díjmentesen készíti Kutyaiskolánk részére azokat az oktató filmeket és
adománygyűjtő kisfilmeket, melyeket a világhálón terjesztünk, kettős céllal: megismertetni
az emberekkel a vakvezető kutya munkájának fontosságát és adományt gyűjteni a kutyák
kiképzéséhez.
Filmes tehetségét az a 9 részes mini sorozat igazolja, amelyet a nyilvánosságnak készített
a vakvezető kutyákról a kölyök koruktól egészen az aktív korig. Röviden, de tömören
mutatja be az iskola és a kutyák munkáját.
Minden bemutatónkon, kutyás napon, az évente kétszer megrendezett kölyöknevelő
napon jelen van és segít abban, hogy a nagyközönség egy rendezett, jól megszervezett
előadás keretén belül lássa munkánk lényegét.
Adományaival segíti a Kutyaiskola működését, többek között az irodába felajánlott egy
mobil klímát, kutyáknak takarót, kertbe virágokat, stb.
2015-ig segített elkészíteni az ARC plakát kiállításhoz szükséges pályázatot is, amelyet a
civil szervezeteknek írnak ki. 2013-ban az általa elkészített plakáttal nyert a VKI első
helyezést az ARC Plakát pályázaton.
Sokszor, amikor munkaerőhiánnyal küzdött az iskola, önként és ingyen segített a
mindennapi munkákban. Pl.: kenneltakarítás, fűnyírás, önkéntes diákok irányítása, stb.
Segít az irodai munkában is, részt vett küldöttgyűléseken és szavazatokat számolt, ezáltal
talán több látássérült is megismerhette őt. Kedves, nyílt, és segítőkész, ereje és tudása
legjavával igyekszik segíteni az Iskola munkáját.
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