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SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW ORAZ PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE POTRZEB 

WSPÓŁPRACOWNIKA, KTÓREMU TOWARZYSZY PIES ASYSTUJĄCY 
  
Zbierane przez lata doświadczenie oraz wiedza zdobyta przy realizacji licznych projektów, 
w tym międzynarodowych („Inclusion of Disabled on the Open Labor Market”, „DARE”) oraz 
wyjazdy studyjne do krajów europejskich (Irlandia, Anglia, Szwecja) doprowadziły do 
opracowania przez Fundację etykiety, obowiązującej względem osób z niepełnosprawnością 
i towarzyszącym im psom. Etykieta z kolei stała się podstawą działań edukacyjnych 
prowadzonych przez organizację u podmiotów, które współpracują z osobami 
z niepełnosprawnością.   
 
1. CEL SZKOLENIA: 
Celem szkolenia jest budowanie świadomości niepełnosprawności wśród współpracowników 
osób z niepełnosprawnością, którym towarzyszy pies asystujący. Wierzymy, że dzięki 
przeszkoleniu powyższej grupy osób, zarówno osoba z niepełnosprawnością, która korzysta 
z pomocy psiego asystenta, jak i jej współpracownicy będą czuli się bardziej komfortowo 
w miejscu pracy. 
 
2. PROGRAM SZKOLENIA 
1. Przedstawienie podstawy prawnej funkcjonowania psa asystującego w miejscu 
publicznym.  
2. Omówienie zakresu pracy psa asystującego oraz jego roli w życiu osoby 
z niepełnosprawnością. 
3. Identyfikacja szczególnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością, której towarzyszy pies 
asystujący. 
4. Omówienie etykiety ułatwiającej kooperację z osobą niepełnosprawną, która korzysta  
z umiejętności psa asystującego 
5. Wyszczególnienie i omówienie aspektów ważnych dla duetu człowiek-pies, na które 
współpracownicy mogą wywierać wpływ ułatwiając lub utrudniając funkcjonowanie 
niepełnosprawnemu koledze lub koleżance. 
6. Omówienie sytuacji trudnych.  Zalecenia dla pracowników, dla których obecność psa może 
stanowić problem. 
8. Krótki pokaz pracy psa asystującego. 
9. Dyskusja.  
 
3. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE 
Termin: zgodnie z ustaleniami 
Czas trwania szkolenia: 3 h 
Ilość uczestników: minimalna ilość uczestników: 30 osób 
Sala konferencyjna lub aula – zapewniona przez podmiot, u którego przeprowadzone jest 
szkolenie. 
 

FU ND A C J A   S ZK O LĄ CA   P S Y   A S Y S T UJ Ą C E   OS OB O M  N IE P E Ł NO S P R AW N Y M   
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4. KOSZT SZKOLENIA 

a. Koszt udziału 1 osoby – 220,00 zł brutto (od 30 do 50 osób) 
b. Koszt udziału 1 osoby – 150,00 zł brutto (ilość uczestników powyżej 50 osób) 
c. Koszt szkolenia obejmuje: 

   - materiały: teczka A4 oraz notatnik, 
- broszura instruktażowa (etykieta), 
- breloczek psa asystującego w uprzęży, 
- certyfikat dla każdego uczestnika. 
 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Po wykonaniu usługi możliwe jest 
wystawienie faktury.  

 

 
 
 
 


