IV KATOWICKIE DNI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
16 - 21 września 2013 r.

We wrześniu odbędą się IV Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych współorganizowane
przez Urząd Miasta Katowice. Tydzień od 16 – 19 września będzie tygodniem inicjatyw,
warsztatów, spotkań, Dni Otwartych oraz happeningów organizacji pozarządowych. To
wyjątkowa okazja do promocji działań, wymiany doświadczeń, spotkań z przedstawicielami
organizacji, możliwości uzyskania informacji i porad.
20 września w godzinach 10.00 – 18.00 w „Miasteczku organizacji pozarządowych” na
skrzyżowaniu ulic : ul. Mielęckiego – Staromiejskiej – Dyrekcyjnej, fundacje i stowarzyszenia
zapraszają na swoje stoiska. Planowane są również zabawy, konkursy, konkurencje sportowe, a
na „Scenie artystycznej NGO pokazy przygotowane z myślą zarówno o dzieciach jak
i dorosłych.

FUNDACJA DOGIQ NA IV KATOWICKICH DNIACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ramach wydarzenia fundacja DOGIQ zaplanowała dla Państwa:
I. DZIEŃ OTWARTY FUNDACJI DOGIQ
Prelekcja oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych chcących posiadać psa asystującego oraz
wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z psem asystującym, jego rolą w życiu osób
z różnymi dysfunkcjami, zakresem umiejętności oraz charakterem wsparcia jakie niesie.
W programie:
1. Kilka słów o fundacji DOGIQ. Nasze cele, priorytety, działalność, projekty.

2. Kształcenie psa asystującego.
3. Umiejętności psa asystującego.
4. Pies asystujący w miejscach publicznych.
5. Szkolenie i specyfika pracy psa terapeutycznego.
5. Rola psa terapeutycznego we wspomaganiu rozwoju i rehabilitacji dzieci.
6. Przywileje i obowiązki związane z posiadaniem psa asystującego i terapeutycznego (spacery,
pielęgnacja, trening).
7. Warunki i zasady przyznawania psa asystującego oraz terapeutycznego.
8. Warsztaty z psami.

Termin: 17 września, godz. 16.00 – 18.00, na ul. Barbary 25 a, budynek Hufca ZHP, Katowice.

II. MIASTECZKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
1. Prezentacja multimedialna dotyczącą działalności fundacji, roli psów asystujących
w życiu osób niepełnosprawnych oraz zakresu i rodzaju wsparcia jakie niesie specjalistycznie
przygotowany pies.
2. Spotkanie z beneficjentami fundacji i ich czworonożnymi asystentami oraz trenerami.
3. Punkt informacyjny dla wolontariuszy oraz osób chcących pełnić rolę rodziny zastępczej dla
szczeniąt – przyszłych asystentów osób niepełnosprawnych.
4. POKAZ PRACY PSA ASYSTUJĄCEGO na „Scenie artystycznej NGO”
Podczas pokazu zaprezentowany zostanie przekrój umiejętności psów w różnym wieku i na
różnym etapie zaawansowania edukacyjnego.
Gośćmi pokazu będą: osoby niepełnosprawne pracujące z psami asystującymi przekazanymi
przez fundację DOGIQ
Termin: 20.09.2013 r. godz. 13.00 – 16.00, skrzyżowanie ulic : ul. Mielęckiego –
Staromiejska – Dyrekcyjna, Katowice

