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OFERTA WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo, chcemy Państwa zainteresować interaktywnymi zajęciami dla dzieci
prowadzonymi z wykorzystaniem psów.
Jako firma od lat zajmujemy się szkoleniem psów, edukowaniem właścicieli w zakresie
właściwej opieki, pracy sportowej z psami i działaniami dogoterapeutycznymi.
Jesteśmy 
przeszkolonymi dogoterapeutami, mamy też odpowiednio wyszkolone psy do
prowadzenia zajęć z dziećmi.
CO PROPONUJEMY i dlaczego:
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i ciągłą presją czasu już od małego dzieci wykazują wiele
dysfunkcji rozwojowych. Debiut w przedszkolu jest ogromnym wyzwaniem dla niejednego
dziecka.
Czasami konieczność odnalezienia się w nowej sytuacji, jaką jest pójście do przedszkola i
rozstanie z domem sprawia, że pojawiają się napięcia, zaburzenia rozwoju dziecka a nawet
patologiczne zachowania.
Nauczyciele przedszkola stają więc przed zadaniem identyfikowania problemów dzieci i
interweniowania tam, gdzie to konieczne.
Praca z psami wspiera rozwój dziecka i pomaga mu oswoić lęki. Rozładowuje stres, rozwija
empatię w stosunku do innych osób, a także zwierząt.
Dlatego proponujemy wzbogacenie programu przedszkola o zajęcia z elementami
dogoterapii
KORZYŚCI Z ZAJĘĆ:
-

wspomagają rozwój mowy,
uczą koncentracji
pomagają wyciszyć zachowania lękowe
wspierają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, co pozwala lepiej poznawać i
rozumieć siebie i otaczający świat

-

uczą szacunku do świata natury - roślin, zwierząt, jednym słowem do poszanowania
środowiska naturalnego
uwrażliwiają na los zwierząt
wpływają dobrze na rozwój ogólny dziecka

JAK TO ROBIMY:
Zajęcia prowadzimy w formie zabawowej. Skupiamy się na trzech obszarach:
Bezpieczeństwa: tu uczymy bezpiecznych zachowań w kontaktach z psami i innymi
zwierzętami. Dzieci dowiadują się jak zachowywać się przy psie w domu, jak bezpiecznie
nawiązywać kontakt z obcymi psami, jak rozpoznać, że pies może zaatakować, jak
reagować na psa agresywnego.
Empatii - 
poznajemy psa, akcesoria do opieki nad psem, uczymy się jego potrzeb i ich
rozpoznawania. Poznajemy różnice między żywym psem, a przytulanką – zabawką.
Wiedzy ogólnej - uczymy dzieci o roli psa w społeczeństwie i ich pracy dla ludzi.
Pokazujemy jak pracuje pies, umożliwiamy dzieciom w praktyce spróbowanie swoich sił w
szkoleniu psa. Uczymy właściwych komend i nagradzania właściwych zachowań.
W zabawie z psem dzieci między innymi: uczą się liczyć, poznają kolory, literki, pojęcia.
O CO DBAMY:
●
●
●
●
●

Nasze psy są pod stałą kontrolą weterynaryjną, mają wykonane wszystkie
obowiązkowe i zalecane szczepienia. Są regularnie odrobaczane.
Są odpowiednio wyszkolone do prowadzenia zajęć z dziećmi.
Od pierwszych zajęć kładziemy główny nacisk na kwestie związane z bezpiecznym
kontaktem z psem.
Dzieci nigdy nie zostają z psem same.
Osoby pracujące z psami ubezpieczone sa od OC na wypadek jakichkolwiek szkód
wyrządzonych przez psy.

KIM JESTEŚMY:
Agnieszka Wyłupek - od blisko 20 lat związana z końmi, trener psów od pięciu lat.
Właścicielka dwóch adoptowanych psów, mieszańca Saby i owczarka szetlandzkiego
Snowa. Saba bierze udział w pokazach psich umiejętności, gra role w filmach i serialach, ma
zaliczone egzaminy pierwszego i drugiego stopnia na Psa Towarzyszącego w Związku
Kynologicznym w Polsce. Zdobyła trzecie miejsce na Otwartych Mistrzostwach Polski
Retriverów w Posłuszeństwie w 2018 r.
Snow rozpoczął karierę w agility, na swoich pierwszych zawodach w 2019 r. zdobył trzy
pierwsze miejsca w swojej klasie. Specjalizuje się w psich sztuczkach.Trenerka ma na
swoim koncie udział w projektach społecznych, m.in. w projekcie readaptacji więźniów z
wykorzystaniem psów, realizowanym na Dolnym Śląsku w latach 2016-2017 oraz w
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu.

Agnieszka Wróblewska, Pomysłodawczyni szkoły Zdrowo-Kąpielowo. Twórca koncepcji
według której korelują się wzajemnie zabawa, integracja, kąpiel i pływanie. Z dydaktyką
szkoły pływania związana od wielu lat. Prospołeczna aktywistka i działaczka na rzecz
zdrowia i ochrony zwierząt. Przedsiębiorcze myślenie i zdolność szybkiego podejmowania
decyzji to jedne z wielu jej zalet. Potrafi wybiegać myślami poza schematy oraz analizować
pojawiające się trendy dzięki czemu, tworzy nowe i przemyślane strategie działania.
Doskonale potrafi rozpoznać potrzeby środowiska i zastosować konkretne narzędzia, które
przekładają się na wspólne korzyści. Pełna słońca i empatii kobieta dla której nie ma rzeczy
niemożliwych. Prywatnie mama dorosłego już Kuby i dorastającej Julii.

Małgorzata Taczała Mama Zuzi oraz psia mama Forresta i Furii. Ze zwierzętami związana
od najmłodszych lat, pierwszego psa miała w wieku 6 lat i już wtedy zaczęła pierwszą pracę
z nim. Smykałkę do pracy z psami odziedziczyła po pradziadku, który zajmował się
szkoleniem psów policyjnych. Od 2 lat zajmuje się szkoleniem psów oraz zajęciami z
dogoterapii. Furia jest przygotowywana do egzaminów z posłuszeństwa jednak z powodu
kontuzji termin podejścia do egzaminu został przesunięty, Forrest jest psem biegającym w
agility. Obydwa psiaki mieszkają na co dzień z małym dzieckiem.

