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„Dziecko, które pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia,
które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód by mieć
nadzieję...nadzieję na pokój w przyszłości.” Maria Montessori
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PIES PRZYJACIELEM TWOJEGO DZIECKA
Czym jest dogoterapia
DOGOTERAPIA,
To metoda wspomagająca terapię osób niesprawnych motorycznie, intelektualnie, emocjonalnie i
społecznie. Wykorzystywane w niej są specjalnie wyselekcjonowane i wyszkolone psy. Nad całością terapii
czuwa zespół, który składa się z osoby prowadzącej terapię (pedagog, psycholog) i asystenta psa. Pies, jako
motywator zwiększa możliwości rozwoju i przyswajania wiedzy.

(zdjęcie: Poradnia Praktis)

ZALETY
Przprowadzono wiele badań wskazujących pozytywny wpływ zwierząt na zdrowie psychiczne i fizyczne
człowieka. Dziecko w kontaktach z psem uczy się również wrażliwości, delikatności. Kontakt z psem działa
uspokajająco na najmłodszych. Zajęcia mają charakter stymulacyjny: pobudzają zmysł wzroku, słuchu i
węchu. Kontakt z odpowiednio wyszkolonym psem jest dla dziecka przyjemnością ponieważ zajęcia opierają
się na wspólnej zabawie, do której wdrażane są odpowiednie dla danego przypadku metody terapeutyczne.
Zajęcia planowane są indywidualnie, według potrzeb każdego dziecka.
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Dogoterapia, to forma terapii. Pamiętajmy, że nie jest to samo
głaskanie psa! Zajęcia zawsze planujemy ze zwróceniem uwagi
na możliwości i potrzeby dziecka. Faktem jest, że zajęcia
pomagają przełamywać lęk przed psem, a także pogłębiają
kontakt z nim. Zajęcia z założenia stymulują zmysły dziecka:
słuchu, wzroku, dotyku i węchu. Spotkania mają formę aktywną,
wyzwalają spontaniczność, doskonalą sprawność ruchową.
Kształtują umiejętność okazywania emocji i uczuć. Zajęcia
pozwalają poznać budowę ciała psa, a także budowę ciała
dziecka. Wszysko zależy od naszych potrzeb i wyobraźnidogoterapia może świetnie wspomagać doskonalenie
różnorakich umiejętności i uczyć myślenia przyczynowo
skutkowego.

(zdjęcie: Poradnia Praktis)
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Pies i dziecko- komunikacja
Podczas zajęć dogoterapeutycznych przykładamy ogromną uwagę do dobrego samopoczucia dzieci, ale
również bardzo dbamy o dobrostan naszego psiego terapeuty. Psy pracujące w naszej poradni są poddawane
ciągłemu szkoleniu, a zanim przystąpią do pracy z najmłodszymi przechodzą wielomiesięczną, a nawet
wieloletnią „praktykę zawodową”. Nad zespołami terapeutycznymi czuwa zoopsycholog i trener psów, który
bacznie obserwuje zachowania czworonogów.
•

Rolą terapeuty prowadzącego jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa. Pies podczas zajęć
trzymany jest na smyczy. Bardzo szanujemy granice, które wyznacza nam dziecko. Do kontaktów z psem
dochodzi tylko wtedy, kiedy dziecko jest na to gotowe.

•

To samo działa w drugą stronę. Uczymy dzieci prawidłowego kontaktu ze zwierzęciem, delikatności i
spokojnego zachowania przy psie. Dziecko podchodzi do psa tylko wtedy, kiedy terapeuta na to pozwoli.

•

Przed pierwszymi zajęciami warto porozmawiać z dzieckiem, o tym co spotka je po przyjściu do
poradni. Czyli uprzedzić, że czeka na nie pies, który będzie uczestniczył w zajęciach. Warto również
wspomnieć o tym, że terapeuta będzie wyznaczał jasne granice, których warto się trzymać, bo dbamy
dzięki temu o komfort zarówno dziecka, jak i psa.

Każdy rodzic zapraszany jest do przyjrzenia się zajęciom z psem. Zachęcamy do zadawania pytań i
rozwiązywania wszelkich wątpliwości. Pamiętajmy, że lęki dziecka wobec psa często są wynikiem naszych
reakcji. Te kwestie również przepracowujemy w trakcie spotkań. Jesteśmy otwarci na zadawanie pytań
dotyczących Państwa psów oraz pomagamy
w wyborze nowych członków rodziny.
Zapraszamy do kontaktu.

(zdjęcie: Poradnia Praktis)
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Rola psa w terapii
TRZY NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
•

Pies dostarcza dziecku wielu doznań zmysłowych.

•

Zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa i relaksu.

•

Dziecko doświadcza w kontakcie z psem pozytywnych emocji.

DZIĘKI OBECNOŚCI PSA DZIECI SĄ DŁUŻEJ AKTYWNE PODCZAS ZAJĘĆ. CHĘĆ KONTAKTU Z
PSEM SPRAWIA, ŻE BARDZIEJ SKUPIAJĄ SIĘ PODCZAS ĆWICZEŃ.
•

Zajęcia aktywizują dzieci.

•

Pies jest dla nich dużą atrakcją.

•

Dzieci łatwiej znoszą sytuacje zadaniowe w obecności psa.

•

Dobrze przygotowane zajęcia dogoterapeutyczne mobilizują dziecko i dają mu poczucie akceptacji. Pies
nie ocenia, jest pełen chęci i zapału do pracy ze wszystkimi.

UCZYMY PRAWIDŁOWYCH KONTAKTÓW Z PSEM
Nasze zajęcia, to też świetna okazja do nauczenia dzieci odpowiednich zachowań wobec psa.
Pokazujemy odpowiedni sposób na
głaskanie psa. Omawiamy bezpieczne
zachowania wobec obcych
czworonogów. Uczymy szacunku do
zwierzęcia.

(zdjęcie: Przedszkole nr 31 w Słupsku)
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Co na to pies?
Robimy wszystko, aby spotkania dogoterapeutyczne były dla naszych psów przyjemnością, a nie przykrym
obowiązkiem.
Przygotowywanie psa do zajęć rozpoczyna się jeszcze przed opuszczeniem przez niego hodowli. To właśnie
wtedy sprawdzamy predyspozycje szczeniąt i wybieramy to, które naszym zdaniem najlepiej odnajdzie się w
pracy wśród ludzi. Od pierwszych dni w nowym domu pies jest odpowiednio socjalizowany- uczymy go
świata ludzi i zapoznajemy z różnymi sytuacjami. Nasze psy są psami rodzinnymi, aktywnie uczestniczą w
życiu wszystkich jej członków, często wychowują się z małymi dziećmi. Dzięki temu ich start w dorosłość i
rozpoczęcie pracy jest dużo łatwiejsze.
Szkolenie psa dogoterapeutycznego trwa do czasu jego odejścia na emeryturę, czyli przez wiele lat.
Codziennie uczymy psy czegoś nowego, zapoznajemy z dziwnymi sytuacjami. Chcemy, aby nasze
czworonogi były przygotowane na różne wydarzenia i zachowania ludzi.
Psy zdają certyfikację pod okiem wykwalifikowanej kadry, która sprawdza ich gotowość do podjęcia pracy.
Czy psy lubią zajęcia dogoterapeutyczne? Staramy się, żeby tak było. Nasze psy bardzo lubią jeść, a podczas
zajęć z najmłodszymi zawsze otrzymują przysmaki. Wraz z dziećmi aktywnie spędzają czas i wykonują
sztuczki, które lubią, i za które dostają coś smacznego. Poza tym sam fakt bycia blisko ludzi jest dla nich
czymś zdecydowanie pozytywnym. Kreatywne spędzanie czasu, aktywność psychiczna i fizyczna jest bardzo
ważna dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania psiego organizmu.
Jedno jest pewne, nasze psy dogoterapeutyczne na pewno się nie nudzą!

(zdjęcie: Poradnia Praktis)
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Zespół terapeutyczny
ZAŁOŻENIEM PORADNI PRAKTIS JEST TO, ABY DOGOTERAPIA ODBYWAŁA W SPOSÓB JAK
NAJBARDZIEJ PROFESJONALNY.
Dlatego właśnie zajęcia dogoterapeutyczne, będące terapią osób objętych wczesnym wspomaganiem
zawsze odbywają się w towarzystwie zespołu terapeutycznego.
Zespół, to osoba prowadząca spotkanie od strony dziecka (psycholog, pedagog), asystent psa- dogoterapeuta
oraz specjalnie wyszkolony pies.

TERAPIA ZAWSZE MA SWÓJ OKREŚLONY CEL, SKIEROWANA JEST INDYWIDUALNIE DO
POTRZEB DZIECKA.
Zależy nam, aby umiejętności nabyte podczas spotkań przełożyły się na lepsze funkcjonawanie dzieci w
życiu codziennym.
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Skąd pomysł na dogoterapię w Słupsku? Wywiad z dyrektor
poradni Praktis Beatą Waraksą.
Olga Kasperek: Skąd pomysł na tak innowacyjną terapię w Słupsku?
Beata Waraksa: Kontakt ze zwierzętami bardzo dobrze wpływał zawsze na moja rodzinę. Widziałam
tworzące się więzi między kotką czy psem a człowiekiem, które wyzwalaja coś dobrego w ludziach.
W praktyce zawodowej spotkałam się z wieloma dziećmi, którym klasyczne metody terapii nie pomagają.
Pomyślałam nad inną formą, która wyzwoliłaby dzieci z zaburzeń-nad animaloterapią. Potwierdziło się, że
to dobry kierunek, bo pomaga i otwiera bardzo zaburzone dzieci i młodzież.
Olga Kasperek: Czy zauważono już jakieś efekty?
Beata Waraksa: Efekty terapii najbardziej widzą terapeuci pracujący w ramach dogoterapii-trener pieska
oraz dogoterapeuta i psycholog oraz rodzice. Dzieci zaczynają się lepiej komunikowac z otoczeniem lub w
ogóle otwierają na otoczenie, uspokajaja się.
Olga Kasperek: Do jakich dzieci skierowane są spotkania dogoterapeutyczne?
Beata Waraksa: Szczególnie ten rodzaj terapii trafia do dzieci z z autyzmem,mutyzmem,mózgowym
porażeniem dziecięcym.
Olga Kasperek: Czy poradnia Praktis organizuje jakieś akcje dogoterapeutyczne dla najmłodszych i
ich rodzin?
Beata Waraksa: Będziemy organizować w poradni punkt konsultacyjny dla rodziców oraz w niedalekiej
przyszłości dni otware z dogoterapią.
Olga Kasperek: Jak zapisać się na pierwsze spotkanie?
Beata Waraksa: Należy zadzwonić pod nr poradni 530-055-301 i dokonać rejestracji. Po zgłoszeniu
skontaktuje się z osobą zainteresowaną koordynator-dogoterapeuta, aby omówić szczegóły związane z
diagnozą i późniejszą terapią. Jak wyglądają zajęcia można zobaczyć na naszej stronie
www.terapiadzieci.slupsk.pl w zakładce „dogoterapia”.
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Nasze akcje dogoterapeutyczne
Na przestrzeni czerwca i lipca 2017 poradnia Praktis zorganizowała cykl spotkań edukacyjnych „Pies
Twoim Przyjacielem”.
Nasza dogoterapeutka Olga Kasperek wraz z psem Tinki odwiedzały słupskie placówki prowadząc prelekcje
mające na celu szerzenie wiedzy kynologicznej. Skierowane były do dwóch grup odbiorców:
przedszkolaków oraz młodzieży.
W przedszkolach prezentowaliśmy najmłodszym zasady komunikacji z psami. Uczyliśmy odpowiednich
zachowań i reakcji w przypadku napotkania obcego psa. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób można
dotykać psa, jak należy się nim zajmować. Przekonały się, że pies, to istota czująca, której należy się
szacunek. Oprócz tego nasza Tinki umilała czas poprzez zabawę z najmłodszymi i pokaz sztuczek.

(zdjęcie: Przedszkole nr 31 w Słupsku)

Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniach z psem. Okazuje się, że zwierzę jest świetnym
motywatorem, który sprawia, że zdecydowanie wzrasta chęć aktywnego uczestnictwa w wydawałoby się
długich, ale NIEnudnych rozmowach.
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Dziękujemy serdecznie za zaproszenie nas do
Przedszkola nr 31. Zachęcamy inne placówki do
kontaktu z nami i zorganizowania u siebie spotkań
cyjnych z udziałem psa.

(zdjęcie: Przedszkole nr 31 w Słupsku)

Druga grupa odbiorców, to młodzież.
A dokładnie przyszli technicy weterynarii z Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku, dla których
przygotowaliśmy „Warsztaty o tematyce dogoterapeutycznej”.
Dogoterapeutka z poradni Praktis zgłębiała tajniki
współpracy zespołu terapeutycznego, przedstawiła
zagadnienia związane z dobrostanem psa.

(zdjęcie: Anna Wnuk)
Głównym celem spotkania było zapoznanie z dogoterapią jako zaplanowanym i profesjonalnym działaniem,
podczas którego nie ma miejsca na przypadkowość.
Jako poradnia kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby nasze zajęcia z udziałem psa miały odpowiednią
formę i zapewniały komfort pracy dziecku, a także psu. Pracują dla nas profesjonaliści i pasjonaci, dla
których praca dogoterapeutyczna, to prawdziwa pasja. Są to osoby pełne empatii, a zarazem znakomici
obserwatorzy. Zależy nam na tym, aby przekazać, że dogoterapia, nie jest tylko głaskaniem psa. Jest to
zaplanowana terapia, która ma na celu rozwijanie kompetencji osób chorych. Dotyka ona wielu sfer
rozwojowych.
Zapraszamy do kontaktu osoby prywatne i placówki zainteresowane zajęciami z zakresu edukacji
kynologicznej i dogoterapii.
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Dane kontaktowe
SEKRETARIAT

Tel 530 055 301
Mail poradniaslupsk@op.pl

DYREKTOR

DOGOTERAPEUTA,
ASYSTENT PSA- OLGA
KASPEREK
DOGOTERAPEUTA,
PSYCHOLOG- MAGDALENA
HOŁOWNIA

Tel 693 469 940
Mail poradniaslupsk@op.pl

Informacje
„PIES I DZIECKO” INFORMATOR DOGOTERAPEUTYCZNY PORADNI PRAKTIS SŁUPSK
Ul. Stefana Starzyńskiego 3A Słupsk
www.terapiadzieci.slupsk.pl
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