
Zasady współpracy ze schroniskiem dla osób asystujących przy spacerach   

 

1. Pomagać w spacerach mogą jedynie osoby pełnoletnie, niebędące pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających.  

2. Schronisko bywa miejscem niebezpiecznym, dlatego osoby asystujące w spacerach nie mogą 

przychodzić do Schroniska z dziećmi. Osoba asystująca w spacerach powinna być w 100% skupiona na 

opiece nad psem, z którym jest na spacerze.  

3. W czasie spaceru nie należy rozmawiać przez telefon.  

4. Osoba asystująca w spacerach bezwzględnie stosuje się do poleceń opiekunów, pracowników 

i wolontariuszy psa, który jest wyprowadzany.  

5. Osoba asystująca w spacerach po raz pierwszy musi spacerować w towarzystwie wolontariusza, nie 

może odbywać samodzielnych spacerów.  

6. Osoba asystująca w spacerach nie wybiera sobie psów na spacery. Jej zadaniem jest pomoc 

wolontariuszowi w spacerach z jego podopiecznym. Osoba asystująca w spacerach wyprowadza 

jedynie psy wskazane przez wolontariusza, który sprawuje nad nią opiekę.  

7. Długość i specyfika spaceru musi być dostosowana do możliwości fizycznych i psychicznych psa, 

zgodnie z instrukcją opiekuna lub wolontariusza.  

8. Smycz trzymamy zawsze pewnie i mocno, by zapobiec jej upuszczeniu lub wyszarpnięciu się psa.  

9. Należy sprzątać nieczystości po psie. Woreczki można pobrać w kontenerze wolontariuszy.  

10. W czasie spaceru należy być uważnym i w porę reagować, gdy pies próbuje zjeść znalezione kości, 

padlinę, śmieci i inne niebezpieczne przedmioty (nie można na to pozwalać). Należy zapobiegać 

zjadaniu odpadków przez psa, próba odebrania zdobyczy wiąże się bowiem z ryzykiem agresywnej 

reakcji zwierzęcia.  

      11. Osoba asystująca przychodzi na min. 3 godziny, nie na pojedyncze spacery.  

12. Osoby asystujące mogą działać w godz. 10 −17, ale faktyczny czas określony jest przez 

wolontariusza, pod opieką którego przebywają.  

13. Osoba asystująca musi nosić identyfikator, który otrzyma od wolontariusza (Asysta: imię 

i nazwisko wolontariusza). Identyfikator należy zwrócić wolontariuszowi po skończonych spacerach.  

14. Osoba pomagająca może na jednym spacerze wyprowadzać wyłącznie jednego psa.  

15. Osoba pomagająca pod żadnym pozorem nie może wyjmować (ani wkładać) psów z / do klatki.  

16. Po wyjęciu z klatki psa wolontariusz przekazuje go osobie asystującej, która jak najkrótszą drogą 

udaje się do wyjścia ze Schroniska. W Schronisku obowiązuje ruch prawostronny. W momencie 

mijania się z innymi psami największe zagęszczenie spacerujących ma miejsce na terenie Schroniska, 

przy bramie oraz na odcinku tuż za nią (przed przejściem przez ulicę). W tych miejscach psy należy 

prowadzić na tzw. "krótkiej smyczy" (pies idzie przy nodze, nie prowadzimy psa na całej długości 

smyczy), z zachowaniem bezpiecznej odległości wobec innych napotkanych zwierząt i ludzi. Przy 

bramie głównej najczęściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, dlatego należy pamiętać o zasadzie 

ruchu prawostronnego. Osoby wychodzące ze schroniska nigdy nie powinny skracać sobie drogi i 

przechodzić lewą stroną − należy przechodzić szerszym łukiem przy prawej stronie bramy.  



17. Zabrania się zatrzymywania w głównych ciągach komunikacyjnych na terenie schroniska (alejki, 

okolice bramy głównej).  

18. Zarówno w Schronisku jak i poza nim zawsze zachowujemy bezpieczną odległość od innych psów. 

NIE PODCHODZIMY DO OBCYCH PSÓW.  

19. Nie można doprowadzać do spotkania i konfrontacji psów poprzez podchodzenie do krat boksów 

− może to doprowadzić do pogryzień zwierząt.  

20. Osoba asystująca nie może przekazać psa, z którym jest na spacerze osobie trzeciej.  

21. W razie ucieczki psa należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie pracowników Schroniska 

(Biuro Przyjęć i Adopcji Zwierząt, opiekuna zwierzęcia) oraz podjąć próbę złapania zwierzęcia − nie 

biegnij za psem, ukucnij, spróbuj przywołać. Jeśli do ucieczki doszło na terenie Schroniska, trzeba jak 

najszybciej zamknąć bramę, aby uniemożliwić psu ucieczkę poza teren Schroniska.  

22. Każdy spacer z psem musi zostać odpowiednio zaznaczony na boksie.  

23. Obowiązuje zakaz spuszczania psów ze smyczy na spacerach. Psy można spuszczać ze smyczy 

jedynie na wybiegach.  

24. Na terenie Schroniska obowiązuje bezwzględny zakaz dokarmiania psów. Smaczki można podawać 

wyłącznie na spacerach i za zgodą wolontariusza lub opiekuna.  

25. Nie można biegać z psem po terenie schroniska.  

26.  UWAGA! Pierwsza wizyta w schronisku łączy się zazwyczaj z dużym stresem i dezorientacją. 

Najlepiej przeczytaj powyższe zasady przynajmniej dwukrotnie zanim zdecydujesz się wyjść z psem na 

spacer.  
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