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Kurs
OPIEKUN ZWIERZĄT
organizacja i sprawowanie opieki nad zwierzętami
Kurs organizowany z myślą o ukształtowaniu bądź uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych pracowników
i kandydatów do pracy w schroniskach oraz dla osób zainteresowanych prowadzeniem hoteli,
pensjonatów i przytulisk dla zwierząt. Program szkolenia kierowany jest także do strażników miejskich
i pracowników firm działających na terenie gmin, z zadaniem przejmowania zwierząt rannych
i bezdomnych. Program kursu może również okazać się źródłem niezwykle cennej wiedzy dla
pracowników organów administracji samorządowej, odpowiedzialnych za organizację opieki nad
zwierzętami w kontekście ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Program kursu przewiduje 16 godzin zajęć dydaktycznych (szkolenie dwudniowe)
Zarys programu szkolenia:
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przepisy o ochronie zwierząt - krajowe i Unii Europejskiej
obowiązki organów administracji i samorządów lokalnych w zakresie tworzenia warunków
ochrony zwierząt na obszarze gminy
procedury działań doraźnych i interwencyjnych w zakresie ochrony zwierząt
organizacja schronisk, przytulisk i hoteli dla zwierząt
dobrostan zwierząt - definicja i wskaźniki, deprywacja potrzeb i mechanizm stresu u zwierząt
podstawy anatomii i fizjologii typowych gatunków zwierząt domowych
choroby zakaźne zwierząt i choroby odzwierzęce - ochrona
sprawowanie opieki jako proces zaspakajania potrzeb zwierząt
tradycja hodowli, cechy charakterystyczne najpowszechniejszych ras psów i kotów
opieka nad zwierzętami w warunkach schroniska
obserwacja i ocena zdolności adopcyjnej zwierząt
organizacja procesu adopcyjnego
agresja zwierząt - zasady ostrożności w postępowaniu ze zwierzęciem nieznanym
podstawowe informacje o kształtowaniu nawyków i szkoleniu zwierząt
pierwsza pomoc dla zwierząt rannych i chorych

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.
Dysponujemy możliwością realizacji szkolenia na terenie zainteresowanych instytucji i placówek opieki
nad zwierzętami (minimalna liczebność grupy szkoleniowej – 10 osób).

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z naszym sekretariatem
- czynny codziennie w godz. 10.00-18.00.
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