
DZIECKO I PIES 
WSPÓLNE WSPIERANIE, 
WSPÓLNE DORASTANIE,

UNIKANIE RYZYKA.

ProHunde - profesjonalne stowarzyszenie 
zajmujące się profesjonalnym szkoleniem 
psów, poradami behawioralnymi, usługami 
wkrótce opublikuje broszurę na temat 
„Dziecko i pies - wspólne wspieranie, wspólne 
dorastanie, unikanie ryzyka”. W niej również 
dowiesz się, gdzie uzyskać wsparcie i porady 
dotyczące edukacji swojego psa.

Czekamy na Ciebie!

To jest wspólna kampania edukacyjna z 
niemieckim stowarzyszeniem ochrony dzieci 
(niem. Deutschen Kinderschutzbund 
Bundesverband e. V.) mająca na celu 
zapobieganie wypadkom między dziećmi i 
psami w rodzinie.

Wspólna droga ludzi i psów rozpoczęła się około 35 000 
lat temu. Do dziś psy wspierają nas najlepiej, jak 
potrafią, czy to w „normalnym” życiu jako towarzysze, 
czy jako koledzy w pracy; psy ratownicze, 
poszukiwawcze, towarzyszące przy terapii, 
przewodnicy itp. Są one dla większości właścicieli - 
dorosłych i dzieci - pełnoprawnymi członkami rodziny.

Człowiek i pies mogą żyć ze sobą bardzo harmonijnie, 
mieć ze sobą dobre kontakty. W rzadkich przypadkach 
udaje się to samoistnie. Jednak - człowiek i pies mówią 
dwoma różnymi językami, trzeba się nauczyć 
wzajemnego zrozumienia. Czym lubi się zajmować mój 
własny pies - ponieważ bardzo różni się on od psa mojej 
dziewczyny. Ma inne upodobania a także inną 
osobowość. Aby się tego dowiedzieć i doświadczyć, 
istnieją profesjonalne szkoły dla psów, które powinno się 
odwiedzać z czworonożnym członkiem rodziny. W nich 
można otrzymać informacje, w jaki sposób pies się uczy, 
w jakim języku faktycznie mówi i jak my, ludzie, możemy 
się z nim komunikować.

 WSPÓLNA DROGA 
CZŁOWIEKA I PSA
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DŁOGOTRWAŁE 
WSPÓLNE 

DORASTANIE!

W rodzinach z dzieckiem i psem rodzice mają pełne ręce 
roboty. Również pies wymaga dużo uwagi i czasu. Każdy 
w rodzinie ma bardzo szczególne relacje z psem, a pies 
zawsze reaguje i komunikuje się inaczej. Dzieci mają 
własne zainteresowania i oczekiwania. Często myślą, że 
pies rodzinny zawsze dobrze je rozumie, kiedy sygnalizują 
lub z nim rozmawiają. Ale pies ich nie rozumie - czuje się 
nieswojo, jest zirytowany.

W rodzinach z dzieckiem i psem rodzice mają pełne ręce 
roboty. Również pies wymaga dużo uwagi i czasu. Każdy 
w rodzinie ma bardzo szczególne relacje z psem, a pies 
zawsze reaguje i komunikuje się inaczej. Dzieci mają 
własne zainteresowania i oczekiwania. Często myślą, że 
pies rodzinny zawsze dobrze je rozumie, kiedy sygnalizują 
lub z nim rozmawiają. Ale pies ich nie rozumie - czuje się 
nieswojo, jest zirytowany.

Dzieci uwielbiają bawić się w błocie, wspinać się i szaleć 
na dworze. Uwielbiają też przebywać wraz ze zwierzętami, 
dbać o nie i rozmawiać z nimi. Kochają naturę! Życie z 
psami może być cudownie pozytywnym 
doświadczeniem dla dzieci. My, dorośli, musimy jednak 
wziąć pełną odpowiedzialność za dobro dziecka, a także 
psa. Tylko wtedy obie strony będą miały trwałą korzyść w 
przeżywaniu.

Dzieci i psy w rodzinach 
wymagają odpowiedniego 

co do gatunku i wieku 
obchodzenia się, które pasuje 

do danego etapu rozwoju 
obydwojga z nich. 

Rodzice są odpowiedzialni 
za dobro obydwojga. Im 

młodsze dziecko, tym 
ważniejsza jest jego 

ochrona. Wraz z wiekiem 
dziecka rośnie również 

jego zdolność do działania 
pod kierownictwem.

Szkolenie, doradzanie i 
wsparcie rodziców oraz 

dzieci to najlepszy sposób 
na zminimalizowanie ryzyka 

wypadków.

Pilna porada: konsultacja 
przed i podczas zakupu psa, 
przy wychowaniu szczeniąt, 

w edukacji, a także w 
przypadku pytań o 
zachowanie psa.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na 
stronie internetowej 

www.pro-hun.de/kinderschutz
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