,,My Nie Gryziemy” - bezpieczna komunikacja dziecka z psem
Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie na szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki pogryzień przez
psy, prawidłowej i bezpiecznej komunikacji z psem, prawidłowego żywienia psów i kotów,
zachowania w przypadku ataku oraz obowiązków opiekuna psa.
O Fundacji Ewy Naworol
Przy współpracy Policji, Straży Miejskiej i Gminnej oraz behawiorystów i weterynarzy od czterech lat
zajmujemy się profilaktyką pogryzień przez psy, prowadząc warsztaty dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.
Podczas ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy”, organizowanej przez Fundację Ewy
Naworol uczestnicy poznają Psi Język wyrażany poprzez mowę ciała. Omawiamy przejawy
nieprawidłowego zachowania mogącego prowadzić do ugryzienia czy ataku przez psa. Uczymy
również bezpiecznej pozycji, którą należy przyjąć w przypadku ataku psa oraz odpowiedniego
traktowania zwierząt.
Przybliżamy zwyczaje i zachowania wilków – bliskich kuzynów psa, po których odziedziczył wiele
cech. Wolontariusze uczą i rozmawiają z dziećmi o prawidłowej opiece i zachowaniu wobec
czworonoga, z którym mieszkają.

Uczniowie, przedszkolaki jak i rodzice ze swoimi dziećmi dowiadują się jak ważne jest odpowiednie
traktowanie, żywienie i wychowanie psa. Poznają konsekwencje nieprawidłowego zachowania
wobec niego i nieodpowiedniego karmienia.
Dlaczego profilaktyka pogryzień ??
Większość przypadków pogryzień przez psy można było uniknąć – odpowiedzialność ponosi
człowiek.
W grupie największego ryzyka pogryzień przez psy są dzieci w wieku 5-9 lat. Dlatego każde dziecko
wymaga odpowiedniej edukacji dotyczącej zachowań psów, którą zapewniają szkolenia prowadzone
przez Fundację Ewy Naworol.
Co oferujemy w ramach naszego przyjazdu?









Podstawienie amerykańskiej ciężarówki z mobilną salą edukacyjno-multimedialną,
Szkolenie w zakresie bezpiecznej i prawidłowej komunikacji dziecka z psem,
Nauka zasad odpowiedniego zachowania w przypadku ataku psa,
Sprzątanie po psie – nauka, konsekwencje,
Rozmowy o szacunku do zwierząt,
Ciekawa i oryginalna forma prowadzenia zajęć,
Projekcja edukacyjnego filmiku dla dzieci, rozmowy ze starszymi dziećmi,
Upominki dla dzieci w tym książeczki edukacyjne zawierające podsumowanie wiedzy oraz
zabawy i ćwiczenia

Informacje dodatkowe:





Czas trwania szkolenia ( m.in. filmik + nauka sprzątania po psie oraz nauka pozycji
,,Żółwia”) - około 40 minut (przedszkolaki – do 30 minut).
Liczba szkoleń w ciągu dnia - 6-11
Wielkość grupy na jedno szkolenie: w zależności od wieku dzieci (do 25 os. lub do 45 os.)
Wiek dzieci – 4-13 lat.

Ważne informacje:
Podczas szkoleń nie odbywają się pokazy szkolenia i tresury psów ani inne pokazy z udziałem
psa. Pies ma za zadanie pomóc dzieciom w weryfikacji wiedzy ze szkolenia – podejście do psa,
sposób głaskania i witania.

W trakcie szkolenia prowadzona jest fotorelacja , jeśli nie ma zgody rodziców na fotografowanie
dziecka – proszę o informację przed zajęciami. Zdjęcia umieszczane są na portalu Facebook o raz
stronie fundacji.
Koszty:
Fundacja całym sercem, całym sobą… jednak nie zawsze to wystarczy. Nieodzownym elementem
istnienia i funkcjonowania fundacji są finanse. Zajęcia są bezpłatne. Jednak Fundacja działa głównie
dzięki datkom i zbiórkom pieniężnym. Zwracam się zatem z prośbą o zbiórkę pieniężną tj. 4,00
zł / dziecko. Zbiórka przekazanych datków następuje przed przyjazdem i przeprowadzeniem szkoleń
(do uzgodnienia).
Datki przeznaczane są na koszty związane z podstawieniem ciężarówki z salą edukacyjno –
multimedialną, dojazd wolontariuszy, książeczki z dyplomem, gadżety i balony dla dzieci.
Na życzenie wystawiamy rachunek.
Więcej na www.ewanaworol.org lub portalu Facebook ,,Fundacja Ewy Naworol”.

Podczas wydarzenia prowadzone są fotorelacje, które zamieszczamy na stronie ewanaworol.org
w aktualnościach wraz z opisem wydarzenia.

Z miłości do dzieci. Z miłości do zwierząt. Jesteśmy dla Was.
Z poważaniem,
Katarzyna Woźniak

Koordynator ds. Eventów

