Szkolenie

Mam psa w pracy. I co teraz?

Małgorzata Bekas
Dog Trainer
663 776 302
malgo@mampsaicoteraz.com

Dlaczego pies w pracy to dobry pomysł?

48%

osób w Polsce posiada w
domu zwierzaka

12%

osób pracuje w środowisku
przyjaznym zwierzętom
domowym

81%

właścicieli zwierząt
domowych twierdzi, że ich
status w rodzinie jest równy
jej ludzkim członkom

68%

osób w Europie zabrałoby
swojego zwierzaka do pracy,
gdyby mogło

Źródło: Badanie "Pets at work" Nestle Purina z 2019 r
Raport TNS, Zwierzęta w polskich domach, Październik 2014
https://marketing.org.pl/mwp/442-dwa-miliardy-na-smyczy, dostęp z dnia 21.01.2020

39%

osób uważa, że przychodzenie
ze zwierzakiem może być
kluczowym argumentem
w procesie wyboru pracy

41%

młodego pokolenia sądzi, że
przychodzenie do pracy
z psem jest ważniejsze, niż
ubezpieczenie zdrowotne

Pies w pracy - korzyści
Dla pracodawcy:
●

●

●

●

pracownik, który może mieć pupila
ze sobą chętniej zostanie dłużej
w pracy

Dla pracownika:
●

redukcja stresu i pomoc w utrzymaniu
swojego zdrowia

●

pomoc w realizacji idei work-life
balance

●

łatwiejsze planowanie aktywności (gdy
masz psa przy sobie)

●

brak poczucia winy wobec pupila
pozostawionego w domu

zwiększy się zaangażowanie oraz
lojalność pracowników wobec ﬁrmy
poprawa wizerunku ﬁrmy jako
przyjaznego pracodawcy
nieszablonowy sposób na integrację
pracowników

Wypadki chodzą po biurach!
Zdarza się, że pies:
●

szczeka,

●

załatwia się między biurkami,

●

gryzie,

●

zjada ulubionego kwiatka asystentki
prezesa,

●

rozwleka po pomieszczeniu zawartość
śmietnika,

●

i robi setki innych rzeczy, o których
nawet nam się nie śni!

Dlatego, że to pies! Kieruje się instynktami,
a odpowiedzialność za jego zachowanie bierze
opiekun!

Ale można sobie z tym radzić!
Dlatego potrzebujecie szkolenia ze mną :)
Po szkoleniu opanujecie:
●

podstawy psiej komunikacji

●

prawidłowe odczytywanie mowy ciała
psa, dla usprawnienia komunikacji

●

●

przystosowanie Waszej przestrzeni
biurowej tak, żeby psy i ludzie czuli się
razem wspaniale

Pamiętaj, że:
●

to opiekunowie zwierzaków, są za nie
odpowiedzialni oraz za środowisko, w
którym się znajdują

●

psy uczą się w miejscu, czasie i sytuacji
poprzez doświadczanie

●

nie są w stanie poznać, że akurat jest czas
pracy i muszą pozwolić się na niej skupić

sztukę radzenia sobie z psimi
problemami oraz jak unikać sytuacji
stresujących dla zwierzaków
Nie zostajecie sami - jesteśmy w stałym kontakcie!

Dlaczego właśnie ja?
●

Prowadzę szkołę dla psów w Poznaniu - Mam
psa. I co teraz?

●

Mam 5-letnie
psiaków

●

6 lat pracowałam w startupach takich jak
VentureDevs, Take&GO czy Just Join IT

●

Ukończyłam kursy trenerskie psów w szkole
Wojtków Szkolenia oraz w czeskiej szkole Animal
Training Academy.

●

Jestem założycielem projektu Petpit - aplikacji
dla właścicieli zwierząt domowych

●

Współpracuję z marką John Dog oraz Pethelp

●

Wspieram fundację Masz nosa - pomagamy
zwierzętom

doświadczenie

w

szkoleniu

Mam psa. I co teraz?
Od 2017 roku prowadzę w Poznaniu szkołę dla psów,
w ramach której pomagam ludziom być lepszymi
opiekunami psów, a psom - stać się lepszymi
towarzyszami.
Do tej pory:
●

Przeszkoliłam ponad 1000 psich opiekunów

●

Pomogłam wytrenować blisko 300 psów

●

Wielokrotnie prowadziłam warsztat z psiej
komunikacji w szkołach, ﬁrmach i restauracjach

●

Zbudowałam społeczność liczącą ponad 18 000
miłośników psów

Brzmi dobrze?
W ramach szkolenia otrzymujecie:
● Profesjonalne, trzygodzinne szkolenie
w Waszej ﬁrmie (ilość osób uzgadniamy
indywidualnie)
●

materiały edukacyjne w formie prezentacji

●

review biura i pomoc w dostosowaniu
przestrzeni dla psiaków

●

zniżka 10% na szkolenia indywidualne dla
Waszych ludzi

●

zniżki na produkty partnerów

Koszt: od 1000 PLN netto
Kontakt:
Małgorzata Bekas
malgo@mampsaicoteraz.com
663 776 302

Potrzeba Wam czegoś zupełnie innego? Czekam
na kontakt :)

Partnerzy:

Dodatkowy dog-life balance
Nie każde miejsce pracy jest gotowe, by zaprosić tam psy - to też jest OK! Z myślą o Was
przygotowałam opcję Pies+:
Multisport i owocowe środy są wszędzie.
Pracodawcy starają się szukać rozwiązań, które
pozwolą wyróżnić się na tle pozostałych. Dla
Waszej ﬁrmy przygotuję specjalne pakiety
obejmujące:

Dlaczego warto zainwestować w beneﬁty dla
właścicieli zwierząt?

●

unikalność na rynku pracy

●

pomoc w budowie wizerunku świetnego

●

doradztwo i indywidualne szkolenia

pracodawcy - gdy ktoś dba o zwierzęta, to

●

szkolenia grupowe dla psów

dba również o ludzi

●

konsultacje

w

sprawie

adopcji

doboru rasy
●

oraz

●

realna korzyść dla pracowników i ich
zwierzaków

indywidualna oferta od Pethelp

Wspólnie stwórzmy Waszą politykę prozwierzęcą! malgo@mampsaicoteraz.com

Wyższy cel!
Schroniska i domy tymczasowe pękają w szwach.
Ludzie nie decydują się na adopcję zwierząt między
innymi przez to, że nie chcą zostawiać ich na cały
dzień samych w domu. Tworząc miejsce pracy
przyjazne zwierzętom, przyczynisz się do ratowania
wielu istnień.
~ Małgorzata

Petpit - budujemy społeczność miłośników zwierząt.
Aplikacja powstała z myślą o właścicielach
zwierzaków domowych, aby ułatwić im wspólne
życie. Petpit to szybki dostęp do bazy najbliższych
hoteli dla psów, lekarzy weterynarii, czy trenerów
psów i kotów.
Petpit to:
●

zespół 8 osób, kochających zwierzęta

●

ponad 3000 miejsc pet-friendly

●

tysiące zadowolonych sierściuchów

●

4652 wypitych kubków kawy

●

92738 worków na kupę

