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W rodzinach z dzieckiem i psem rodzice mają pełne ręce 
roboty. Pies wymaga też dużo uwagi i czasu. Każdy w 
rodzinie ma swoje własne relacje z psem, a pies zawsze 
reaguje i komunikuje się inaczej. Dzieci mają swoje 
zainteresowania i oczekiwania. Często uważają, że pies 
rodzinny zawsze rozumie ich prawidłowo, gdy dają mu 
znaki lub mówią do niego. Pies jednak ich nie rozumie - 
czuje dyskomfort, jest rozdrażniony.

Nie potrafisz jeszcze naprawdę wczuć się w psa ani 
postawić się w jego sytuacji i nie potrafisz myśleć tak jak 
on. Niektóre psy mają odpowiednią intuicję, by ostrożnie i 
właściwie postępować z dziećmi - inne pilnie potrzebują 
tłumacza (rodzice, trenerzy psów), kogoś, kto może je 
wspierać, chronić i nadzorować sytuacje.

Wspólna droga ludzi i psów rozpoczęła się około 35 
000 lat temu. Po dziś dzień psy wspierają nas, ludzi, 
najlepiej jak potrafią, czy to w "normalnym" życiu jako 
towarzysze, czy jako koledzy w pracy, np. psy 
ratownicze, psy poszukiwawcze, psy towarzyszące w 
terapii, psy przewodnicy niewidomych itp. Są 
wykorzystywane przez większość właścicieli - i przez 
wielu z nas - jako towarzysze. Przez większość 
właścicieli - dorosłych i dzieci - uważane są za 
pełnoprawnego członka rodziny.

Ludzie i psy mogą żyć ze sobą bardzo harmonijnie, mieć 
ze sobą "dobry kontakt". W rzadkich przypadkach udaje 
się to samo. Ale - ludzie i psy mówią dwoma różnymi 
językami, wzajemnego zrozumienia trzeba się nauczyć. 
Jakie zajęcia lubi mój własny pies - bo jest zupełnie inny 
niż pies mojej dziewczyny. Ma inne preferencje i inną 
osobowość. Aby się tego nauczyć i doświadczyć, istnieją 
profesjonalne szkoły dla psów, które warto odwiedzić z 
czworonożnym członkiem rodziny. Można tu uzyskać 
informacje o tym, jak pies się uczy, jakim językiem 
właściwie się posługuje i jak my, ludzie, możemy się z nim 
porozumieć.
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SUSTAINABLE  
RAZEM
& ROSNĄ RAZEM!

Dzieci uwielbiają bawić się w błocie, wspinać i szaleć na 
dworze. Uwielbiają też przebywać ze zwierzętami, 
opiekować się nimi i rozmawiać z nimi. Oni kochają 
naturę! Mieszkanie z psami może być cudownie 
pozytywnym doświadczeniem dla dzieci. Jednak my 
dorośli musimy wziąć w tym pełną odpowiedzialność, dla 
dobra dziecka, a także psa. Tylko wtedy obie strony będą 
miały trwałą wartość dodaną w doświadczeniu.

W rodzinach, z dziećmi i 
psami należy obchodzić się w 

sposób odpowiedni dla ich 
gatunku i wieku, a także 

dostosowany do danego 
etapu rozwoju obu. 

Rodzice są odpowiedzialni 
za dobro obojga. Im 
młodsze dziecko, tym 
ważniejsza jest jego 

ochrona. Wraz z wiekiem 
dziecka rośnie też jego 

zdolność do działania pod 
kierunkiem.

Edukacja, doradztwo, a także 
wsparcie dla rodziców i 

dzieci to najlepsza 
profilaktyka minimalizująca 

ryzyko wypadków.

Pilne porady: porady przed i 
w trakcie zakupu psa, w 

sprawie wychowania 
szczeniaka, w sprawie 
wychowania, a także w 

sprawie pytań dotyczących 
zachowania psa.

Więcej informacji na temat tych pytań można znaleźć 
na stronie internetowej 

www.pro-hun.de/kinderschutz

więcej informacji.



Jest to wspólna kampania edukacyjna z Deutscher Kinderschutzbund 
Bundesverband e. V. mająca na celu zapobieganie i unikanie wypadków 
pomiędzy dziećmi a psami w rodzinie. ProHunde - Der Berufsverband für 
professionelles Hundetraining, Verhaltensberatung, Dienstleistungen e. V. 
wkrótce wyda broszurę na temat "Dziecko i pies - zachęcaj razem, rozwijaj 
się razem, unikaj ryzyka". będą dostępne. Tutaj dowiesz się również, gdzie 
możesz uzyskać wsparcie i porady dotyczące wychowania psa. Czekamy 
na Ciebie!
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