Program „Uwaga! Dobry pies” został stworzony przez członków Stowarzyszenia
Zwierzęta Ludziom w celu uchronienia dzieci przed pogryzieniem przez psy.
Stowarzyszenie działa na terenie Warszawy od 2008 roku i zajmuje się nie tylko
dogoterapią, ale też edukowaniem dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań
w obecności psów. Do połowy 2011 roku w lekcjach organizowanych przez
Stowarzyszenie wzięło już udział kilkaset dzieci, jednak po apelu Rzecznika Praw
Dziecka o podjęcie działań zapobiegających pogryzieniom, postanowiliśmy
zainicjować odrębny projekt, ukierunkowany wyłącznie na ten cel.
Program zajęć „Uwaga! Dobry pies” powstał w oparciu o doświadczenia
angielskiej organizacji Dogs Trust i jest skierowany do uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych i „zerówek”. Zajęcia zostały podzielone na dwa bloki tematyczne:
bezpieczeństwo i opieka. Jako osoby pracujące z psami na co dzień chcemy
uświadomić jak największej liczbie dzieci, że kontakty z psem mogą być
bezpieczne i korzystne, ale tylko gdy przestrzega się pewnych zasad. Naszym
zamiarem jest też uzmysłowienie dzieciom, że również właściwa socjalizacja psa
i opieka nad nim mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo oraz są obowiązkami
każdego właściciela.
Podczas zajęć dzieci dowiedzą się:

BEZPIECZEŃSTWO:


jak rozpoznać nastrój psa,



kiedy można, a kiedy nie wolno dotykać psa,



jak bezpiecznie witać się z psem,



jak uchronić się przed pogryzieniem przez obcego psa,



jakich sytuacji unikać w kontakcie z psem,



jak się zachować w razie ataku psa,



w jakich sytuacjach nie zbliżać się do psa.

Uwaga! Dobry pies – www.uwagadobrypies.pl

OPIEKA:


czego potrzebuje pies, by był szczęśliwym i bezpiecznym towarzyszem,



ile czasu trzeba poświęcić psu,



dlaczego wychowanie psa jest niezbędne,



jakich akcesoriów potrzeba do opieki nad psem,



jakie obowiązki ma właściciel psa,



czy każdy może mieć psa,



czy każdy pies ma takie same potrzeby.

Zajęcia przewidziano jako warsztaty, w których dzieci mają brać aktywny udział.
Przygotowaliśmy wiele materiałów dydaktycznych, w atrakcyjnej, kolorowej
formie. Większość niezbędnej wiedzy można przekazać podczas zabawy, tak, by
zachęcić dzieci do zgłębiania tematu relacji z psami. Na naszej stronie
internetowej zamieściliśmy również edukacyjne kolorowanki, by dotrzeć z wiedzą
do dzieci, które nie będą mogły uczestniczyć w poprowadzonych przez nas
lekcjach.
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