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1. wprowadzenie



Źródło: Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2019

W schroniskach przebywa
105 188

bezdomnych psów.

user
Notatka
 Według raportu rocznego Głównego Lekarza Weterynarii, opracowanego na podstawie wizytacji w ponad 270 przytuliskach dla zwierząt, w 2019 roku w schroniskach przebywało ponad 150 tysięcy psów.

user
Notatka
 Jednak nie jest to całkowita ilość bezdomnych psów. Raport zawiera jedynie dane ze schronisk, należy więc doliczyć zwierzęta przebywające w gminnych przechowalniach oraz luźno biegające, bezpańskie czy też porzucone psy.
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wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

• adoptowano 66 030 psów

• 14 852 psy zostały zwrócone 66 030

14 852

Źródło: Raport roczny Głównego Lekarza Weterynariiz wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2019

Statystyki

Adopcje

Zwroty

user
Notatka
 Dane dotyczące liczby zwrotów z adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w polskich przytuliskach, pokazują, że liczba ta cały czas pozostaje na wysokim poziomie. Adoptowano niewiele ponad 66 tysięcy psów, a ponad 14 tysięcy zwrócono.



Źródło: Raport NIK o schroniskach dla zwierząt/dziennik.pl/2014
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W Polsce co 4 pies 
nie przeżywa 

pobytu w schronisku.

• w 7 na 10 schronisk psy nie mają odpowiednich 
    pomieszczeń, legowisk ani wybiegów

• w 4 na 10 przebywają w złych warunkach sanitarnych 

• w co 5 schronisku zwierzęta są źle karmione

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

Statystyki

user
Notatka
 W przepełnionych schroniskach pada co 4 zwierzę. Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, że gminy wciąż nie potrafią sobie poradzić z zapewnieniem im godziwych warunków. 

user
Notatka
 W siedmiu na dziesięć schronisk psy nie mają odpowiednich pomieszczeń, legowisk ani wybiegów, w czterech na dziesięć przebywają w złych warunkach sanitarnych. W co piątym schronisku zwierzęta są źle karmione. W takich warunkach nie udaje się przetrwać co czwartemu zwierzęciu przyjętemu do schroniska. W azylach zapewniających złe warunki jedyną szansą na przeżycie jest adopcja.



5/55

• ponad 1/3 środków przeznaczonych na finansowanie 
opieki nad zwierzętami wydano nielegalnie

• większość schronisk nie prowadzi żadnych programów 
zachęcających do adopcji

Źródło: Raport NIK o schroniskach dla zwierząt/dziennik.pl/2014wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

Statystyki

user
Notatka
 W skontrolowanych gminach ponad jedną trzecią środków przeznaczonych na finansowanie opieki nad zwierzętami wydano nielegalnie. Dodatkowo większość schronisk nie prowadzi żadnych programów zachęcających do adopcji. Nie dbają też one o edukację osób adoptujących co skutkuje nagimnnymi zwrotami.



Źródło: Raport pokontrolny NIK /przychody
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• przychód Z. Dworkowskiego, właściciela schroniska 
   w Radysach, wynosił kilka milionów złotych rocznie

• rekordowy, roczny przychód prywatnego schroniska 
w Polsce to 12 milionów złotych

Przychód roczny:
1.5 mln zł

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

Statystyki

user
Notatka
 Pomysł zarabiania na bezdomnych zwierzętach narodził się na początku lat dwutysięcznych, gdy znowelizowana w 1997 roku ustawa o ochronie zwierząt wymusiła na gminach zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

user
Notatka
 To bardzo opłacalny biznes, Zygmunt Dworkowski - właściciel jednego największych schronisk w Europie - schroniska w Radysach, rocznie miał przychód wysokości kilku milionów złotych. Ale są w Polsce prywatne schroniska, które mają jeszcze większe przychody, nawet rzędu 12 milionów.
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• od stycznia do maja schronisko oddało do utylizacji 
cztery tony martwych zwierząt

• w 2018 roku w schronisku w Radysach „oficjalnie” 
umarło 20% zwierząt

W 5 miesięcy: 
4 t martwych psów

Źródło: https://oko.press/4-tony-martwych-psow-zaginelo-600-zywychwprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

Statystyki

user
Notatka
 Od stycznia do maja 2020r. schronisko w Radysach oddało do utylizacji 4 tony martwych zwierząt. To, licząc średnio 15 kg za psa, 266 zwierząt. Miesięcznie musiało umierać tam ponad 50 psów. 

user
Notatka
 W 2018 roku w schronisku w Radysach „oficjalnie” umarło 20% zwierząt. Tymczasem w schroniskach gminnych i pozarządowych śmiertelność utrzymuje się na poziomie 5-6%.



Źródło: https://oko.press/4-tony-martwych-psow-zaginelo-600-zywych

Nie można ich zabić – prawo zabrania 
uśmiercenia zdrowego psa – ale…

…można stworzyć im takie warunki, 
w których po prostu umrą same.

user
Notatka
Po słynnej interwencji z czerwca 2020 w schronisku w Radysach mnóstwo ludzi zastanawiało się jak to możliwe, że taki precedens ma miejsce. Najtrafniej podsumowano to słowami:Nie można ich zabić – prawo zabrania uśmiercenia zdrowego psa – ale……można stworzyć im takie warunki, w których po prostu umrą same.
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 • często w schroniskach prywatnych, na pierwszym 
   miejscu jest zysk, a na ostatnim – dobro zwierząt
 
 • można zaoszczędzić na dobrostanie zwierząt, warunkach 

bytowych, braku leczenia i jedzeniu

 • niejasności prawne, brak odgórnych dyrektyw

 • nowa opcja – jednorazowa opłata za psa

 • nieskuteczne kontrole, brak organów powołanych w tym 
celu, spychologia

Dlaczego problem istnieje?

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Dlaczego problem istnieje?Często w schroniskach prywatnych, na pierwszym miejscu jest zysk, a na ostatnim – dobro zwierząt. Kosztów funkcjonowania nie da się przyciąć, bo akurat tego bardzo pilnuje inspekcja weterynaryjna, ale można zaoszczędzić na dobrostanie zwierząt, warunkach bytowych, braku leczenia czy jedzeniu.Dodatkowo niejasności prawne, stwarzające okazję do zarabiania na niewydolnym systemie. Brak odgórnego określenia, na jakim organie spoczywa odpowiedzialność za bezdomne zwierzę oraz jakie warunki winno mieć zapewnione.Zwykle gminy płaciły za każdego psa w schronisku, póki nie umarł. Ale Radysy wymyśliły inną opcję – jednorazową opłatę. Gmina płaciła więc za psa tylko raz – 1000 zł – i miała go z głowy. Ale dla tych zwierząt to wyrok, ponieważ schronisko zarabiało na nich tylko raz, więc chciało się ich jak najszybciej pozbyć, by zrobić miejsce kolejnym.Największym jednak problemem wcią pozostają nieskuteczne kontrole, brak specjalnych organów powołanych w tym celu oraz wszechobecna spychologia.Oczywiście, nie wszystkie schroniska są złe, niektóre świetnie prosperują, np. schronisko w Korabiewicach, Celestynowie czy Warszawskie na Paluchu, jednak niestety jest to mniejszość.



Doświadczenia własne

Dom tymczasowy Pieski Na Kwadracie

• czym jest? miejsce gdzie wyciągnięte ze schronisk 
psy czekają na dom stały, ucząc się funkcjonowania 
w środowisku domowym

• co daje taka forma pomocy? to często jedyna szansa 
na przeżycie dla osobników słabszych psychicznie lub 
fizycznie
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wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
W obliczu tych wszystkich przerażajcych danych nie mogłam pozostawać dłużej bierna więc postanowiłam pozostać domem tymczasowym. 

user
Notatka
Co to takiego jest? To miejsce gdzie wyciągnięte ze schronisk psy czekają na dom stały, ucząc się funkcjonowania w środowisku domowym. Co daje taka forma pomocy? Domy tymczasowe to często jedyna szansa na przeżycie dla osobników słabszych psychicznie lub fizycznie. Ludzie chętniej adoptują psy z domów tymczasowych niż ze schronisk, ponieważ są one już przyuczone funkcjonowania w domu. Również wiedza na temat ich osobowości oraz ewentualnych problemów behawioralnych jest dużo większa, niż ta uzyskana od kadr schroniska.W przeciągu pół roku przyjęłam, ogarnęłam fizycznie oraz psychicznie, a następnie wyadoptowałam do wspaniałych domów 10 psów. Oto one:



Gałgan
Przyjęty: 30.12.2019
Adoptowany: 11.01.2020

user
Notatka
Gałgan to mój pierwszy tymczasowicz, ze względu na dużą wrażliwość w schronisku nazwano go Nieśmiałek. Został adoptowany, a następnie zwrócony po 3 tygodniach. Powód? Pies jest większy niż wydawał się na zdjęciach... Niektórzy mogą go kojarzyć, bo czasem chodził ze mną na zajęcia.



Patyk
Przyjęty: 13.01.2020
Adoptowany: 23.02.2020

user
Notatka
Patyk trafił do mnie okropnie zapchlony, zarobaczony, z ogromną niedowagą oraz zakażoną raną.Weterynarz powiedział, że w schronisku pies by nie dożył do następnego tygodnia. W dniu przybycia ważył zaledwie 6kg, chociaż powinien przynajmniej 9.



Borys
Przyjęty: 24.02.2020
Adoptowany: 19.03.2020
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user
Notatka
Ignorowana w schronisku nietolerancja pokarmowa doprowadziła Borysa do odwodnienia oraz dużej niedowagi. Utrzymująca się dłużej niż 4 dni biegunka stanowi zagrożenie życia, Borys w takim stanie spędził w schronisku ponad 3 miesiące. 



Mia
Przyjęta: 24.02.2020
Adoptowana: 2.04.2020

user
Notatka
Mia to suczka o niesamowitym uroku osobistym, potrafi poruszyć najtwardsze serce. W nowym domu każdy weekend rozpoczyna od śniadania w łóżku swoich opiekunów. Panicznie boi się łysych mężczyzn oraz osób w ubraniach moro.



Leon
Przyjęty: 3.05.2020
Adoptowany: 18.05.2020

user
Notatka
Leon to mały diabełek o wyglądzie aniołka. Z powodu agresji lękowej skutecznie odstraszał mężczyzn oraz dzieci. Na szczęście przy pomocy behawiorysty udało się przepracować ten problem i piesek zamieszkał w domu z dwójką małych dzieci .



Krokiet
Przyjęty: 21.05.2020
Adoptowany: 25.05.2020

user
Notatka
Krokiet, w schronisku najsmutniejszy pies, parokrotnie odsyłany z jednego schroniska do drugiego. Chłopak z bogatą historią pogryzień, podobno pieczątki z odbiciem jego zębów posiadał cały personel schroniska. Osobiście takowej nie otrzymałam, wystarczyło dać psu trochę spokoju i przestrzeni, a już po dwóch dniach zaufał mi całkowicie. Amator górskich wędrówek, boi się gołębi.



Serdel
Przyjęty: 26.05.2020
Adoptowany: 1.06.2020
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user
Notatka
Serdel to pierwszy pies z uroczego duetu grubasków. Po wyciągnięciu z boksu nie chiał iść sam i wrócił do swojego kolegi. Zapadła więc decyzja o przygarnięciu dwupaku. Niesamowicie skromny i wdzięczny pies, jego ulubionym zajęciem było siadanie u moich stóp i wpatrywanie się jak w obrazek. 



Klopsik
Przyjęty: 26.05.2020
Adoptowany: 1.06.2020

user
Notatka
Klopsik to drugi piesek z dwupaku, również niesamowicie skromny i wdzięczny. Pomimo dużej nadwagi bardzo aktywny pies. Na spacerach musiał osobiście przeprowadzić inspekcję każdej kałuży, przez co zyskał przydomek Krokodyl. Razem z Serdelkiem spędzili w schronisku prawie 4 lata.



Pralinka
Przyjęta: 8.06.2020
Adoptowana: 22.06.2020
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user
Notatka
Pralinka została wyciągnięta ze schroniska przypadkiem, przez swoją skrajną lękliwość zapomniana nawet przez kadry schroniska. Przez 2 lata nie opuściła schroniskowego boksu ani na chwilę, większość czasu siedziała w budzie. Bała się trawy, smyczy, ludzi, psów, mostów i ruchu ulicznego.



Chałka
Przyjęta: 25.06.2020
Adoptowana: 29.06.2020
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user
Notatka
Chałka to najłagodniejszy pies jakiego spotkałam, wyleczył z lęku przed psami parę osób. Zabrałam ją ze schroniska 4 dni przed wyprowadzką z mieszkania licząc się z tym, że już ze mną zostanie. Koleżanka chcąc mi pomóc zabrała Chałkę na spacer, żeby pies nie plątał się podczas pakowania pudeł do samochodu, jednak gdy nadszedł czas zwrócenia psa nie chciała tego zrobić i adoptowała ją. 



Pako
Przyjęty: 14.05.2021
Adoptowany: 11.07.2021

user
Notatka
Pako został interwencyjnie odebrany z bardzo złych warunków, trzymany był na krótkim, ciężkim łancuchu, a za schronienie służyłam mu stara szafka. 



2. definiowanie problemu



Wyzwanie projektowe 23/55

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

Jak pomóc ludziom adoptującym psa, w dobrze 
odpowiedniego czworonoga oraz zrozumieniu 
jego potrzeb, tak aby obie strony wiodły spokoj-
ne i szczęśliwe życie?

user
Notatka
Na początku procesu definiowania problemu postawiłam sobie następujące wyzwanie projektowe, a mianowicie: Jak pomóc ludziom adoptującym psa w doborze odpowiedniego czworonoga oraz zrozumieniu jego potrzeb, tak aby obie strony wiodły spokojne i szczęśliwe życie?



Problem projektowy

 • brak znajomości potrzeb psów oraz brak umiejętności 
czytania mowy ciała zwierzęcia

 • niski poziom świadomości w tematyce odpowiedniego 
doboru psa, wybór na podstawie wyglądu

 • nieefektywne działania podejmowane przez schroniska 
w celu edukacji adoptujacych, brak powszechnego oraz 
uniwersalnego narzędzia
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wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Wyłoniłam 3 główne aspekty problemu projektowego: - Brak znajomości potrzeb psów oraz brak umiejętności czytania ich mowy ciała. - Niski poziom świadomości społeczeństwa w tematyce odpowiedniego doboru psa, wybór na podstawie wyglądu, a nie cech charakteru. - Niewystarczające działania podejmowane przez schroniska w celu edukacji adoptujacych, brak powszechnego, uniwersalnego narzędzia.



Cel projektowy

Celem projektu jest pomoc psom poprzez 
edukację osób zainteresowanych adopcją 
oraz tych, którzy już to uczynili jednak pragną 
się doszkolić.
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wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Na początku pomysł zakładał stworzenie poradnika dla osób pracujących w schroniskach oraz fundacjach. Miał on doedukować personel w tematyce psiej behawiorystyki oraz trafnego doboru psa do adoptującego. Idea warta rozwinięcia, jednak szybko okazało się, że najlepym sposobem, aby pomóc psom jest pomoc ludziom - w ich zrozumieniu. 

user
Notatka
Tak więc celem projektu jest pomoc psom poprzez edukację osób zainteresowanych adopcją oraz tych, którzy już to uczynili jednak pragną się doszkolić.



26/55Założenia projektowe

 • odpowiednie przygotowanie osób pragnących adoptować 
psa, na ten krok

 • uświadomienie powagi decyzji o adopcji psa oraz przed-
stawienie konsekwencji tego czynu

 • uchroniene adoptujących przed popularnymi błędami

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Postawiłam jasne założenia projektowe mojego poradnika:- Projekt ma przygotować osoby pragnące adoptować psa na ten krok.- Poradnik ma uświadomić powagę decyzji o adopcji psa oraz przedstawić konsekwencje tego czynu.- Dzięki zaprojektowanej książce uchroni się adoptujących przed popularnymi błędami.



Koło problemów i potrzeb 27/55

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Proces projektowy opierał się na tworzeniu założeń, map myśli oraz ścieżek użytkownika dotyczących problematycznych kwestii, pojawiających się podczas wszystkich etapów procesu adopcyjnego, przed oraz po nim. Korzystałam z różnych narzędzie, takich np. koło problemów i potrzeb, w którym głównym problemem okazał się właśnie źle dobrany pies...



User stories 28/55

• osoby zdecydowane na adopcję 

• pracownicy schronisk/ fundacji/ TOZów

• osoby prowadzące domy tymczasowe

• osoby przygotowujące się do adopcji

• rodziny/znajomi osób adoptujących psy

kto? co chce? co to da?

• gruntownie przygotować się na pojawie-

nie psa

• doedukować potencjalnych chętnych na 

adopcję psa, może siebie też 

• dowiedzieć się  wszystkiego o adopcji 

oraz potrzebach psa

• lepiej rozumieć psa rodziny/znajomych 

• uniknięcie popularnych błędów oraz nie-

przyjemnych sytuacji 

• żeby uzyskać pewność, że osoby te zda-

ją sobie sprawę z czekających je wyzwań 

oraz poradzą sobie z nimi dzięki wiedzy z 

poradnika

• uniknięcie nieprzemyślanej adopcji, a póź-

niej zwrotu psa

• większy komfort podczas wizyt

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Oraz z user stories. Tutaj widoczna jest możliwość bardzo szerokiego kontekstu użycia, bowiem z projektu moga skorzystać zarówno osoby bezpośrednio zainteresowane adopcja, jak i kadry schroniska, a nawet krewni adoptujcych.
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Ścieżka użytkownika

Etapy procesu adopcyjnego
możliwe niepowodzenia

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Stworzyłam również kilka ścieżek użytkownika, pierwsza z nich dotyczyła etapów procesu adopcyjnego, a dokładniej niepowodzeń, które może na nich napotkać adoptujący. Są to np. zatajenie istotnych informacji o psie przez kadry shcroniska, nieporzadane zachowania psa podczas zapoznania lub nieprzyjemności w kontaktach z personelem.





Adoptowane psy
zaobserwowane problemy/rozwiązania

Ścieżka użytkownika

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Druga dotyczy adoptowanych przeze mnie psów, problemów jakie zaobserwowałam oraz ich rozwiązań. 





3. projekt



34/55Założenia formalne

 • format: a5, poręczny i podręczny

 • treść: edukacyjna, ale napisana przystępnym językiem

 • objętość: niezbyt obszerny, najważniejsze kwestie 
w pigułce

 • forma przekazu: klarownie rozpisane treści ułatwiające 
odbiór, mnóstwo ilustracji

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Format z założenia miał być nieduży, poręczny, umożliwiający łatwe użytkowanie poradnika w różnych sytuacjach, a więc zdecydowałam się na a5••Treść poradnika edukacyjna, ale napisana przystępnym językiem, tak aby niezależnie od wykształcenia każdy odbiorca zrozumiał. ••Poradnik nie może być zbyt obszerny, aby nie odstraszać odbiorcy, ma zawierac wszystkie najważniejsze kwestie w pigułce.••Forma przekazu to przede wszystkim klarowność, wyraźna hierarchia tekstów oraz mnóstwo ilustracji ułatwiających odbiór.



Nawigacja

 • kod kolorystyczny

 • moduły
 
 • hierarchia

 • żywa pagina

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

35/55

user
Notatka
Nawigacja poradnika okazała się największym wyzwaniem, jednak dzięki konsultacjom w Pracowni liternictwa i typografii wzmocniłam jej klarowność poprzez:zastosowanie kodu kolorystycznego – każdy obszar tematyczny ma przypisany inny kolor. Moduły – każdy rozdział podzielony jest na 5 modułów tematycznych.Hierarchia – Stopień użytego kroju pisma zróżnicowany dla różnych typów informacji.Żywa pagina – zawiera numerację strony oraz informację w jakim rozdziale się znajdujemy.
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user
Notatka
Wybrałam cztery kolory, które przypisałm konkretnym kręgom tematycznym:niebieski - początkowe treści poradnika, związane z podejmowaniem decyzji o adopcji psazielony - przypisany do kwestii poruszających temat wyboru psażółty - przypisany do tematyki przygotowań na przybycie psaróżowy - dotyczy problematyki ujawnionej podczas pierwszych interackcji z psem
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Poradnik jest podzielony na 5 modułów tematycznych, 
a ich kolejność w każym z rozdziałów jest taka sama.

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt



Wstęp 
Tekst wprowadzający do rozdziału + tematyczny cytat.

Strona tytułowa
Autorska pisanka ilustrująca nazwę danego rozdziału na apli 
w kolorze grupy rozdziałów.

Notatki
Miejsce na notatki + polecane przez behawiorystkę książki
/artykuły/blogi pozwalające poszerzyć wiedzę.

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt



Tekst edukacyjny II
Główny tekst rodziału, więcej tekstu, mniej ilustracji.

Tekst edukacyjny I
Najważniejsze kwestie w pigułce, na apli w kolorze przypi-
sanym do rozdziału. Minimum treści, maksimum obrazu.

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt



Doświadczenia własne
Autentyczne historie/rady/przykłady prosto z mojego DT 
Pieski Na Kwadracie.

Porady behawiorysty
Teksty od certyfikowanego behawiorysty, dopasowane 
tematycznie do danego rozdziału.

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt
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wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

20mm

20mm20mm

20mm

25mm 25mm

25mm25mm

user
Notatka
Dla komfortu użytkowaników poradnika zdecydowałam się na następujące marginesy: górny i prawy 20mm, dolny i lewy 25mm)

user
Notatka
W celu uzyskania przestrzeni na manewrowanie tekstem oraz obrazem pole tekstowe podzielone jest na 5 kolumn oraz 8 rzędów.
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Alegreya Sans

aąbcćdefghijklł
mnńoóprstuwxyzżź

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁ
MNŃOÓPRSTUVWXYXŻŹ

Thin Light Regular Medium 
Bold Extrabold Black  

 • bezszeryfowa

 • wspóczesna, dynamiczna sylwetka

 • spójna z charakterem ilustracji

 • dobra do czytania oraz składu 

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Typografia użyta do tekstów, tytułów, nagłówków i opisów musiała spełniać następujące warunki:font bezszeryfowywspóczesnyspójny z charakterem ilustracjistosunkowo wąski, dobry do składu oraz czytaniaWybrałam więc font Alegreja autorstwa Juan Pablo del Perala.



• autorska, odręczna pisanka

43/55

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Typografia użyta na stronach tytułowych rozdziałów to autorska, odręczna pisanka. 



44/55Ilustracje

 • lekka, zabawna forma rysunkowa

 • zachowana poprawna anatomia

 • psy – przedstawienie przestrzenne, 
   postacie ludzkie – outline

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Jako, że poradnik z założenia miał być przyjazny w odbiorze postawiłam na lekką, zabawną formę rysunkową. Jednak musiała zostać zachowana poprawna anatomia, tak aby ilustracje dobrze oddawały mowę ciała psa. Zastosowałam wyraźną hierarchię, najważniejsze elementy czyli psy przedstawione są bardziej przestrzenne, natomiast postacie ludzkie - głównie outlinem.



wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt
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user
Notatka
Aby jeszcze bardziej usprawnić proces wyboru adoptowanego psa, stworzyłam karty preferencji adoptujacego, które umiesciłam na ostatnich stronach poradnika. Zawierają one formularz, który adoptujący ma wypełnić w domu, zanim uda się do schoniska. Formularz ten ma na celu zniwelowanie problemu kierowania się jedynie wyglądem psa podczas adopcji oraz zmuszenie odbiorcy do przemyslenia decyzji.
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Omawiana praca jest odpowiedzią na potrzebę ogólnej eduka-

cji na temat życia i zachowania psów dla osób, które chciałyby 

adoptować czworonoga. Adopcja często bywa trudna, ponieważ 

większość bezdomnych zwierząt doświadczyła już krzywdy i za-

niedbania ze strony człowieka. Los wielu psów mógłby wyglądać 

inaczej gdyby ich opiekunowie posiadali podstawową wiedzę na 

temat ich zachowania. Książka porusza najważniejsze kwestie 

związane z wyborem psa i pokazuje w jaki sposób możemy 

z nim współpracować, żeby stworzyć szczęśliwe partnerstwo. 

Teksty są krótkie, aby nie obciążać czytelnika, pokazują na co 

zwracać uwagę i kiedy zwrócić się z problemami do specjali-

sty – weterynarza, behawiorysta czy trenera psów. Dla osób, które 

chciałyby rozszerzyć swoją wiedzę zastały podane odnośniki do 

książek, stron internetowych i odpowiednich kursów.

Oliwia Motyka

Recenzja

Behawiorystka z certyfikatem 
COAPE – Centre Of Applied Pet Ethology 

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt

user
Notatka
Aby otrzymać rzetelny feedback, od kogoś zaznajomionego z poruszaną w moim projekcie tematką, zdecydowałam się wysłać ukończony poradnik do dwóch osób.



Książka wyczerpuje wszystkie aspekty procesu dobrej i skutecznej 

adopcji psa. Bardzo podoba mi się zwrócenie uwagi na „małe” 

rzeczy – wybór miski, szelek, zaopatrzenie zwierzęcia w adresów-

kę, dobór miejsca do spania. Autorka to bardzo cenny wolonta-

riusz naszej fundacji, opiekuje się psami w Domu Skrzywdzonych 

Zwierząt – Psia Haupa. Trafiają tu psy z interwencji, schronisk, 

bądź znalezione.  Obserwacja i praca z tymi zwierzętami zapew-

ne wzbogaciła tą publikację o doświadczenia. Monika jest rów-

nież domem tymczasowym naszych podopiecznych, uczestniczy 

w procesie socjalizacji, przygotowania do adopcji jak i w samej 

adopcji – od rekrutacji do oddania zwierzaka do nowej rodziny.

Mam nadzieję, że już niebawem książka stanie się ogólnodo-

stępna i nasza fundacja będzie mogła z niej w pełni korzystać 

– wprowadzając jej lekturę do procesu adopcyjnego. Bardzo 

dziękuję Monice w imieniu swoim i naszej fundacji za stworzenie 

tego Poradnika, który prócz walorów edukacyjnych zawiera pięk-

ne ilustracje, a jego lektura to prawdziwa przyjemność!

Joanna Katrzyna Kraj  

Recenzja

Prezeska fundacji Psia Ekipa – Razem dla Zwierząt.

wprowadzenie – definiowanie problemu – projekt



Dziękuję za uwagę!




