Rodzinny Piknik dla Miłośników Psów
Uniwersytet Śląski wraz z licznymi partnerami organizuje Rodzinny Piknik dla
Miłośników Psów, który odbędzie się 6 września 2014 roku w godzinach 11.00-15.00 na
skwerze przy Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. Głównymi bohaterami
Rodzinnego Pikniku będą psy, a celem spotkania będzie propagowanie aktywnego
spędzania czasu ze swoimi czworonogami, edukowanie właścicieli jak we właściwy
sposób się nimi opiekować oraz szkolić.
Program:
godz. 11.00 – 15.00
•

tor agility;

•

plac zabaw dla psów;

•

stoisko konsultacyjne nt. praw zwierząt, podejmowania inicjatyw mających na
celu promowanie ochrony praw zwierząt a także tworzenie, realizacja i wspieranie
projektów naukowych związanych z propagowaniem praw zwierząt – Koło
Naukowe Praw Zwierząt UŚ;

•

stoisko konsultacyjne nt. praw i adopcji zwierząt – Fundacja Międzynarodowy
Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!;

•

stoisko prezentujące działalność Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami
„Nadzieja na dom"

•

stoisko prezentujące działalność Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Katowicach;

godz. 11:30 – szkolenie dla psów na wesoło (Właścicieli czworonogów prosimy o zabranie
smakołyków i ulubionej zabawki psa) – Centrum Kynologiczne Canid;
godz. 12.15 – RAJDOG czyli rowerowy tor przeszkód – Śląskie Centrum Kynologiczne
PRESTOR;
godz. 12.45 – pokaz psów asystujących osobom niepełnosprawnych– FundacjaDOGIQ.
WSPÓŁORGANIZATORZY: Centrum Kynologiczne Canid, Fundacja DOGIQ, Fundacja
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, Koło Naukowe Praw Zwierząt UŚ,
Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (LAS-TK), Miejskie Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja na
dom"; Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR.
Centrum Kynologiczne Canid – to szkoła, w której nauczanie oparte jest na
współczesnej wiedzy z zakresu etologii, psychologii zwierząt, teorii uczenia się, a
podstawowym założeniem jest nauka właścicieli aby sami jak najlepiej mogli uczyć swoje
psy. Dzięki temu psy uczą się nie tylko w trakcie trwania kursu, ale mogą zdobywać szereg
nowych umiejętności również po zakończeniu szkolenia. Założeniem drugim jest
indywidualne podejście. Psy różnią się między sobą nie tylko wyglądem, ale również

temperamentem, szybkością reagowania, mają też za sobą różne doświadczenia. Wymagają
zatem zrozumienia i indywidualnego traktowania. Trzecim założeniem jest przyjazna
atmosfera, która sprawia, że szkolenie staje się przyjemnością zarówno dla psów jak i ich
właścicieli. Szkoła prowadzi szkolenia podstawowe i zaawansowane, kursy, wykłady,
warsztaty, spacery edukacyjne oraz konsultacje behawioralne.
http://www.canid.pl/
Fundacja DOGIQ – założycielami Fundacji są pomysłodawcy i realizatorzy projektu
„GAJA”, w ramach którego w 2001 roku został wyszkolony w Polsce pierwszy pies
przygotowany do pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo. Dzięki wysiłkom
dwudziestoosobowej grupy z całej Polski, skupionej wokół idei zwiększania możliwości
realizacji własnych marzeń przez osoby niepełnosprawne, udało się przetrzeć szlak i
pokazać, że ci którzy pragną psiego asystenta, mogą go mieć. Od momentu powstania
Fundacja corocznie przekazuje kolejne psy osobom, które aplikują o przyznanie psiego
pomocnika. Kadra Fundacji to kilkanaście osób, które czuwają, by każdy moment długiego
procesu kształcenia psa asystującego był należycie wypełniony.
http://www.dogiq.org.pl/
Fundacja Viva! Akcja dla zwierząt – zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt.
Ten cel realizuje przez cały wachlarz działań – od reagowania w przypadkach znęcania się
nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom przez szkolenia
instytucji państwowych aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji
informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt. Fundacja zachęca też do
adopcji zwierząt ze schronisk oraz piętnuje niehumanitarne i nieetyczne praktyki firm i
osób prywatnych.
http://www.viva.org.pl/
Koło Naukowe Praw Zwierząt UŚ – to pierwsze tego typu koło naukowe. Celem
jego działalności jest przede wszystkim pogłębienie przez członków koła wiedzy
teoretycznej i praktycznej z zakresu regulacji dotyczących praw zwierząt, prowadzenie
działań popularyzatorskich teoretycznych, jak i praktycznych. Członkowie podejmują
również inicjatywy mające na celu promowanie ochrony praw zwierząt a także tworzą,
realizują i wspierają projekty naukowe związane z propagowaniem praw zwierząt.
http://www.knpzus.zz.mu/
Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (LAS-TK) – działa od marca 2014
roku przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jego zespół tworzą osoby
wcześniej zaangażowane w platformę badawczą działającą podczas obrad I
Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Człowiek w relacji do
zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny” z
cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt”, która została zorganizowana przez pracowników
Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ w
2013 roku. Z czasem do grupy dołączyli kolejni badacze – zwolennicy interdyscyplinarności
w nauce o charakterze konsiliencyjnej Trzeciej Kultury – pracownicy Uniwersytetu
Śląskiego oraz innych uczelni, krajowych i trzech zagranicznych. Inicjatorką i założycielką

Laboratorium jest dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, która od 2003 roku prowadzi
interdyscyplinarne studia nad zwierzętami.
http://las.us.edu.pl
Miejskie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach – to schronisko
umiejscowione na obrzeżach miasta, otoczone zielenią. Jest finansowane przez
katowicki Urząd Miasta, a administrowane przez firmę CIVITAS. Pierwsi mieszkańcy
znaleźli tu schronienie pod koniec lat 80-tych, kiedy schronisko zostało oddane do
użytku. Od tej pory wiele się zmieniło. Koty rezydują w kociarni z dostępem do wybiegu.
Szczeniaki mają namiastkę domu w szczeniarni, a dorosłe psy przebywają w dwóch
pawilonach z dostępem do wybiegów.
http://www.schronisko-katowice.eu/
Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja na dom” – to organizacja
wspierająca Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Członkowie
Stowarzyszenia stale przyczyniają się do poprawy bytu zwierząt w schronisku. Dzięki
„Nadziei na dom” między innymi zbudowano od podstaw nowe, piękne, ogrzewane
boksy, postawiono oddzielną szczeniakarnie oraz kilka zadaszonych budek dla kotów,
gdzie znajduje się codziennie, świeża woda i jedzenie. Dodatkowo prowadzi na przykład
akcję „Ręka w łapę", która uświadamia młodzież i dzieci jak odczytać „język psa",
pokazywane są sztuczki oraz zasady zachowania wobec zwierząt.
http://www.nadziejanadom.org
Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR – zajmuje się kynologią – nauką o psach.
Jego głównym celem jest przybliżenie właścicielom psów biologicznego aspektu zachowań
ich pupili, by doprowadzić wytworzenia wyjątkowej więzi między nimi. Prowadzi szereg
działań: edukacja kadry trenerskiej i właścicieli psów, szkolenia psów, terapie
behawioralne, sporty i rekreacja z psem, programy edukacyjne z udziałem psa skierowane
do dzieci, programy kynoteraupetyczne, organizacja imprez z udziałem pasa, hotel dla
psów, wyprowadzanie psów oraz sklep z akcesoriami i dietami dla psów.
http://www.prestor.pl/

OBSŁUGA GASTRONOMICZNA:
SERWUS Slow Food Bus, http://www.serwusbus.pl
Kawiarnia na Kołach, http://www.kawiarnianakolach.pl

