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“Towarzyszą nam zawsze i wszędzie, pomagając w codziennym trudzie, 
dając nam czystą radość, bez nich człowiek czułby się źle na tym świecie,

bo ileż radości daje tak piękna i rozumna istota jak pies.” 
Ks. Jan Twardowski



 Terapia z udziałem zwierząt

 W świetle przeprowadzonych dotąd badań zwierzęta pozytywnie 
oddziaływują na proces rozwoju emocjonalnego człowieka, 
wzbogacają proces jego sfery poznawczej i społecznej, jak 
również znacząco wspomagają złożone procesy rehabilitacyjne.

 Edukację czy terapię z udziałem zwierząt zazwyczaj definiuje się 
jako przygotowane i ukierunkowane działanie, którego zadaniem 
jest osiągnięcie szeroko pojętego celu wychowawczego, 
edukacyjnego czy terapeutycznego przy udziale odpowiednio 
przygotowanych zwierząt, które stanowią integralną część tych 
procesów (wychowawczych, edukacyjnych czy terapeutycznych).



Najczęściej stosowane formy zooterapii:

 kynoterapia/dogoterapia to terapia z psem
 felinoterapia to terapia z udziałem kota
 hipoterapia to terapia z udziałem konia
 alpakoterapia to terapia z udziałem alpaki
 onioterapia to terapia z udziałem osła



Dlaczego kynoterapia?



Kynoterapia jest częścią zooterapii, której zadaniem jest 
wsparcie innych działań terapeutycznych, takich jak: 
 oligofrenoterapia, 
 socjoterapia, 
 resocjalizacja,   
 fizjoterapia, 
 wspomaganie sensoryczne, 
 psychoterapia,   
 terapia pedagogiczna, 
 wspomaganie uczniów o specjalnych   potrzebach,  
 praca z osobami starszymi.



Musimy pamiętać, że kynoterapia musi mieć znamiona 
terapii, czyli prowadzenia czynności z udziałem psa, 
które mają na celu wspomaganie leczenia, redukowania 
błędów czy też nieprawidłowości rozwojowych, które 
pozwoliłyby na systematyczny progres osoby poddawanej 
działaniom terapeutycznym.



Definicja kynoterapii
Kynoterapia (z gr. kyon czyli “pies”, w 
dopełniaczu: kynos i therapeia czyli 
“opieka/leczenie”), nazywana też   
dogoterapią (z ang, dog czyli “pies” i 
therapy czyli “terapia”), jest jedną z 
form terapii służącej człowiekowi, 
którą prowadzi się z udziałem psa.

Głównym motywatorem oddziaływań 
terapeutycznych jest odpowiednio 
wyselekcjonowany i wyszkolony pies 
prowadzony przez wykwalifikowanego 
kynoterapeutę.



Kynoterapia jest bardzo efektywna podczas:
 prowadzenia rehabilitacji dzieci, ponieważ 

poszczególne ćwiczenia można zastosować                   
np. w formie zabaw z psem.

 u  przewlekle chorych osób, 
 u dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności 

ruchowej i psychicznej,
 osób samotnych, 
 osób starszych,



Zalety psa:
1. Psy przejawiają:
 łatwość nawiązywania 

bliskiego kontaktu z 
człowiekiem,

 różnorodność reakcji 
uczuciowych analogicznych 
ludzkim,

 umiejętność adaptacji do 
zmiennej sytuacji,

 łatwość i szybkość uczenia 
się,



2. Ułatwione jest pozyskiwanie 
odpowiedniego osobnika ze 
wzgledu na:
 łatwy dobór pożądanych cech 

użytkowych (charakteru) oraz 
eksterieru (wyglądu) ze 
względu na różnorodność ras,

 przewidywalność cech rasy 
oraz linii hodowlanej

 wpływ socjalizacji,
 szybkie dorastanie i możliwość 

szkolenia od szczenięcia



3. Mogą być prowadzone 
zajęcia:

 w miejscu przebywania 
uczestników,

 bez drogiego 
specjalistycznego 
wyposażenia



W jaki sposób człowiek wchodzi 
w interakcje ze zwierzęciem?



Akceptacja 
zwierzęta akceptują bez 
wartościowania, nie jest istotny dla 
nich stan posiadania człowieka, 
wygląd zewnętrzny czy stan 
zdrowia.

Psy akceptują nas bezwarunkowo!
Psy nie oceniają człowieka!



Bezpieczeństwo 
to podstawa do funkcjonowania.

Zwierzęta potrafią stworzyć kanał 
komunikacji pomiedzy dzieckiem a 
terapeutą. 
Kontakt z psem buduje u dziecka 
poczucie bezpieczeństwa, pewność 
siebie oraz daje poczucie 
przynależności i ufności do świata.



Po co nam poczucie 
bezpieczeństwa?
- aby uczyć się

Jeśli nie mamy poczucia 
bezpieczeństwa nie uczymy 
się, mamy problemy z 
nauką, nie tylko w 
przedszkolu, szkole, mamy 
problemy z nauką w życiu 
codziennym.



Wychowanie
poprzez nić sympatii zawiązanej 
pomiędzy dzieckiem a psem 
rodzi się jego chęć do opieki nad 
kochanym pupilem. Dziecko 
ustala reguły zachowań, które 
przenoszą się na funkcjonowanie 
w społeczeństwie.



Otwarcie na świat zewnętrzny
osoby starsze czy z zaburzeniami 
sfery psychicznej lub mające niską 
samoocenę dzięki kynoterapii mają 
szansę otworzyć się na świat 
zewnętrzny. 
Personifikacja zwierzęcia, które nie 
ocenia i akceptuje człowieka 
bezwarunkowo, pozwala bez strachu 
uzewnętrzniać uczucia i emocje, jest 
pomostem do komunikacji ze światem.



Edukacja

 Temat psa jest 
niewyczerpanym źródłem 
inspiracji programów 
edukacyjnych z różnych 
dziedzin.

 Pies zwiększa 
efektywność i szybkość 
przyswajania wiedzy.



Empatia
to współodczuwanie, 
identyfikowanie się i 
rozumienie uczuć oraz 
motywów działania innych 
osób.



Podział dogoterapii 

Ze względu na zróżnicowane grono odbiorców i ich 
potrzeby, oddziaływania terapeutyczne z udziałem psa 
różnicuje się na trzy podstawowe obszary (program Pet 
Partners USA) są nimi:

 AAT Animal Assisted Therapy 
 AAA Animal Assisted Activity 
 AAE Animal Assisted Education



AAT Animal Assisted Therapy

AAT jest celowym, zaplanowanym procesem, w 
którym zwierzę spełniające wymagane kryteria 
stanowi integralną część procesu 
rehabilitacyjnego. AAT jest prowadzona przez 
specjalistów (pedagogów, psychologów, 
logopedów, rehabilitantów).
Jej celem jest polepszenie funkcjonowania 
fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i 
społecznego pacjentów. Terapia z udziałem psa 
może być kierowana do indywidualnego odbiorcy 
lub grupy. Proces terapeutyczny musi być 
dokumentowany i ewaluowany, a także 
dostosowany do indywidualnych potrzeb i 
możliwości podopiecznego. 



AAA Animal Assisted Activity

AAA jest działalnością stwarzającą 
motywacyjne, edukacyjne, rehabilitacyjne 
lub terapeutyczne korzyści w celu zmiany i 
polepszenia jakości życia podopiecznych. Jej 
celem jest dostarczenie zróżnicowanych 
bodźców i zmiana środowiska pacjentów. 
Odbywa się to przede wszystkim przy 
pomocy wolontariuszy, przeszkolonych przez 
specjalistów z dziedziny zdrowia ludzkiego i 
treserów psów. AAA może być skierowana do 
indywidualnego odbiorcy, jak i do grupy.



Cechy podstawowe AAA:
 nie są planowane podczas 

spotkania podopiecznego z psem, 

 nie ma obowiązku prowadzenia 
szczegółowej dokumentacji 
dotyczącej przebiegów spotkań, 

 spotkania podopiecznych z psami 
nie mają ustalonych sztywno ram 
czasowych, trwają tak długo, jak 
długo obie strony są w stanie 
uczestniczyć w zajęciach i 
akceptować kontakt. 



 Ten rodzaj spotkań z psem 
może być prowadzony w 
hospicjach, domach 
prywatnych, domach opieki 
społecznej, domach 
spokojnej starości, a także w 
przedszkolach. Podopieczni 
spędzają czas na swobodnej 
zabawie i na ukierunkowanym 
zadaniowo kontakcie z psem, 
który relaksuje i dostarcza 
wiele radości 



AAE Animal Assisted Education
 AAE jest celowym, zaplanowanym 

działaniem mającym na celu polepszenie 
funkcji poznawczych podopiecznego. 
Prowadzona jest przez specjalistę przy 
pomocy wolontariusza indywidualnie 
bądź grupowo w różnych środowiskach.
Edukacja przy udziale psa dotyczy:

 przeciwdziałania przemocy wobec 
zwierząt, 

 prawidłowej i odpowiedzialnej opieki 
nad zwierzętami, 

 odpowiednich zachowań wobec obcych 
bądź agresywnych psów. 



Formy pracy z psem w kynoterapii w Polsce
Spotkanie z psem (meeting with 
the dog) 
nie posiada charakteru 
terapeutycznego. Do tej formy można 
przyporządkować zajęcia, których 
celem jest uzyskanie pozytywnego 
kontaktu pomiędzy człowiekiem a 
psem. Poprzez ukierunkowane zabawy i 
zajęcia uczestnicy nabierają zaufania 
do psa, oraz poszerzają swoją wiedzę 
i umiejętności. Zajęcia te mają na celu 
stymulacje i rozwój zmysłów aktywnie 
angażując uczestników zajęć.



Edukacja z psem (education with 
the dog)
to zajęcia, których celem jest 
stymulowanie i usprawnianie 
płaszczyzny intelektualnej, poznawczej 
i społecznej. Wspólna edukacja z psem 
uczy tolerancji , szacunku i innych 
własciwych postaw wobec zwierząt i 
ludzi, zasad bezpiecznego kontaktu z 
psem, a także korzystnie wpływa na 
sferę emocjonalną uczestników.



Terapia z psem (therapy with 
the dog)
to indywidualna i naturalna 
metoda wspomagania leczenia i 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych czy 
przewlekle chorych oparta na 
bezpośrednim kontakcie z psem 
w porozumieniu z lekarzem 
prowadzącym, rehabilitantem lub 
psychologiem
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Na zakończenie - psiaki na wesoło











Dziękuję za uwagę
Anna Bronk
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