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WSTĘP

Dogoterapia – ostatnio modny w Polsce temat.

Dlaczego? 
 - Może dlatego, że stanowi przeciwwagę dla niepokojących wiadomości 
w mediach donoszących, o tragicznych w skutkach pogryzieniach – szczególnie dzieci, 
co jest spowodowane faktem, że coraz więcej ludzi sprawia sobie groźne psy.
 - Może dlatego, że występuje coraz więcej ciężkich schorzeń fizycznych 
i umysłowych, w stosunku do których medycyna często bywa bezsilna i ciągle szuka się 
nowych metod leczenia i rehabilitacji.
 - Może dlatego, że coraz więcej osób posiada psy i swoją radością z ich 
towarzystwa chętnie podzieliło by się z innymi – szczególnie z tymi, z którymi los nie 
obszedł się łaskawie.
 - Może dlatego, że ludzie, którzy zakosztowali tej pracy, są nią zafascynowani 
i w opisach ich doświadczeń ta fascynacja wyraźnie jest widoczna - cieszy każdy 
pozytywny efekt terapii i to on jest opisywany. Stąd często wrażenie czytających, że 
jest to metoda cudowna i niezawodna.

Praca niniejsza ma na celu przybliżenie tego zagadnienia osobom, które nie 
miały okazji bliżej się zetknąć z dogoterapią, a także rodzicom rehabilitowanych 
dzieci, opiekunom osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, terapeutom 
różnych specjalności, środowiskom medycznym, wreszcie wszystkim posiadaczom 
psów, którzy mogą być zainteresowani współpracą z placówkami opiekuńczymi czy 
rehabilitacyjnymi.

Chcemy wyjaśnić czym jest dogoterapia, a czym nie jest.
Chcemy podzielić się naszymi dwuletnimi doświadczeniami, wrażeniami 

z prowadzenia zajęć: podzielić się naszą radością z sukcesów, ale też poinformować 
o trudnościach  związanych z prowadzeniem tej formy terapii.

Chcemy przedstawić zagadnienie dogoterapii – na podstawie doświadczeń 
naszych i innych organizacji - obiektywnie i w miarę przystępnie, nie zagłębiając się 
w zawiłości terminologii medycznej czy psychologicznej.

Krystyna Rajtar 
Przewodnicząca 

Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

w Jarosławiu
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ZNACZENIE ZWIERZĄT W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Pozytywny wpływ przyrody na nasze samopoczucie jest znany od dawien dawna. 
Wielu ludzi jednak nie zdaje sobie z tego sprawy – szczególnie mieszkańcy wsi. Dla-
czego jednak mieszkańcy miast starają się wyjeżdżać z miasta na każdy urlop, a nawet 
na weekend? Wolą spędzać czas wolny na tzw. „łonie przyrody” – nad wodą, w górach, 
w lesie, na działce czy przynajmniej w miejskim parku. Często nie uświadamiają sobie 
nawet, że towarzyszą im wtedy setki zwierząt, które są nieodłącznym elementem przyro-
dy. Ptaki prześcigają się w swym śpiewie, tworząc niepowtarzalną atmosferę. Wiewiórki 
uprawiają swe harce biegając po gałęziach i pniach drzew. Możemy zobaczyć latające 
kolorowe motyle. Czasem naszym oczom ukaże się zając, sarna czy lis. Nawet malutka 
biedronka budzi w nas tak wiele ciepłych uczuć. Szczególnie żywo na widok zwierząt 
reagują dzieci i te osoby, które zostały wychowane w szacunku i miłości do przyrody. 

W dzisiejszym świecie życie ludzi koncentruje się w miastach, które rozrastając się 
tworzą betonowe molochy z mieszkańcami coraz bardziej zmęczonymi i zestresowany-
mi ciągłym pośpiechem. 

Nie jest to środowisko sprzyjające człowiekowi. Zaczynają się mnożyć najrozma-
itsze choroby - zarówno somatyczne jak i psychiczne. Alergie i brak odporności są na 
porządku dziennym. 

Człowiek podświadomie broni się jak może: zakładając - gdzie tylko się da - nawet 
maleńkie ogródki, ukwiecając balkony, hodując rośliny w mieszkaniach. Coraz więcej 
ludzi trzyma w swoich mieszkaniach zwierzęta.

Nasze prababki trzymały na kolanach kotki, bo głaskanie ciepłego, miękkiego futer-
ka działało uspokajająco na skołatane nerwy, a ciepło i tajemnicze dobroczynne promie-
niowanie cudownie łagodziło dolegliwości stawowe.

Badania naukowe potwierdzają korzyści płynące z kontaktów człowieka ze zwierzę-
tami. Bez psów, kotów, koni, papużek, kanarków, królików czy rybek w akwarium nasze 
życie byłoby smutniejsze. Zwierzę w domu zbliża członków rodziny. Pomaga nawiązy-
wać przyjazne kontakty z innymi właścicielami zwierząt np. na spacerze czy w organiza-
cjach hobbystycznych. Może zawsze stanowić temat rozmowy z przypadkowo spotkaną 
obcą osobą. Uczy okazywać emocje, których często się wstydzimy i które ukrywamy. 
Pomaga znosić samotność osobom starszym, niepełnosprawnym, odizolowanym. 

Każde dziecko marzy o tym, aby mieć psa lub jakieś inne zwierzątko – traktowa-
nego przez młodsze dzieci jako żywa zabawka, przez starsze jako wierny przyjaciel 
– towarzysz zabaw, ale też jako powiernik smutków i kłopotów, pocieszyciel, czasem 
obrońca.

Dowiedziono, że towarzystwo zwierząt przyspiesza rekonwalescencję po zawale 
serca i zmniejsza ryzyko kolejnego zawału. Ludzie mający zwierzęta są psychicznie 
zdrowsi i bardziej zadowoleni z życia. Kontakt z pupilem działa profilaktycznie w cho-
robach układu sercowo-naczyniowego, obniżając ciśnienie krwi i poziom odczuwania 
stresu. Warto tu zauważyć, że obecność zwierzęcia uspokaja w przypadku stresu, sta-
nów lękowych, nadpobudliwości, a równocześnie pobudza do aktywności w przypadku 
depresji, apatii czy nawet w stanach zniechęcenia. 
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ROLA PSA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Wszystko to, co napisaliśmy o korzyściach z towarzystwa zwierząt dotyczy w pełni 
także i psów. Pies jednak przewyższa inne zwierzęta umiejętnościami dostosowania się 
do wszelkich warunków, w jakich przebywa człowiek. Traktuje go jako członka swojego 
stada. Jest bardzo plastycznym gatunkiem zwierząt dostosowującym się do wszelkich 
warunków zarówno pod względem biologicznym jak i psychicznym.

Od kiedy człowiek i pies żyją razem ze sobą? Odpowiedź na to pytanie ginie w po-
mroce dziejów. Wykopaliska archeologiczne poświadczają, że w każdym miejscu na 
Ziemi, gdzie obecny był człowiek, zawsze towarzyszył mu pies. Naukowcy uważają, że 
udomowienie psa było równie ważne dla rozwoju człowieka jak użycie ognia czy pierw-
szych kamiennych narzędzi. Przez wieki wspólnej historii pomiędzy psem i człowiekiem 
wytworzyły się szczególne więzi. 

Pies, to cząstka natury, to czułość, śmiech i wesołość wśród szarzyzny życia.
Pies w naszej kulturze to symbol bezinteresownej miłości i bezgranicznego odda-

nia. Zachodnie cywilizacje uczyniły z psa coś więcej niż tylko towarzysza i pomocnika, 
jakim był w minionych wiekach i jakim jest nadal w niektórych częściach świata. 

W nieskończoność można by snuć rozważania o tym, jakie zajął miejsce, jaką pełni 
rolę, jakie budzi skojarzenia i jakie kontrowersje może wywołać jego rola. 

Faktem jest, że wiele 
osób nie lubi psów. Trzeba 
obiektywnie stwierdzić, że 
zawsze są ku temu jakieś 
przyczyny. Niemniej jednak 
należy zaznaczyć, że pies 
ma w ludzkiej społeczności 
bardzo mocną pozycję.

Człowiek wykorzysty-
wał od dawna wrodzone 
zdolności psów i „zaprzę-
gał je do pracy”. Selekcjo-
nował je też zależnie od 
ich wrodzonych umiejętno-
ści i w ten sposób powsta-
wały rasy psów przydatne 
do rożnych celów. Psy były 
więc pomocnikami myśli-
wych, pasterzy, stróżami 
domostw i stad, ciągnęły 
wózki czy sanie. Były też 
pieski – bibeloty trzymane 
w bogatych domach dla 
przyjemności.

Warto w tym miejscu 
uzmysłowić sobie, w ilu 
dziedzinach ludzkiego 
życia pies był i jest dzisiaj 
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używany i praktycznie niezastąpiony. 
Oto krótki przegląd „zawodów” wykonywanych przez psy:
- stróż i obrońca domów, posesji, obiektów przemysłowych,
- pies służbowy - używany w wojsku i policji jako pies tropiący, wartownik, 

w służbie granicznej, w służbach saperskich, w służbie celnej, do walki z narko-
tykami i ich przemytem, 

- psy pasterskie i owczarki – pomocnicy pasterzy,
- psy pociągowe – w strefie polarnej,
- psy ratownicze – używa się ich w ratownictwie wodnym, lawinowym, gruzowi-

skowym i terenowym (poszukiwanie osób zaginionych),
- psy myśliwskie – istnieje bardzo wiele ras myśliwskich wąsko wyspecjalizo-

wanych używanych jako pomocnicy myśliwych w różnych rodzajach i fazach 
polowań,

- przewodnicy niewidomych,
- pomocnicy osób niepełnosprawnych – psy dla osób niesłyszących, psy po-

mocnicy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, psy alarmujące o zbliżającym 
się ataku epilepsji

- psy wyścigowe (charty) – służące kiedyś do polowań, a obecnie biegające na 
torach wyścigowych, głównie w celach selekcyjnych. Wyścigi są również orga-
nizowane w celach widowiskowych lub w niektórych krajach traktowane jako gra 
hazardowa (np. Wielka Brytania),

- psy do sportu i rekreacji – obecnie bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina 
kynologii, gdzie w różnego rodzaju zawodach sportowych startuje pies razem ze 
swoim opiekunem, co stanowi doskonałą zabawę zarówno dla psa, jego prze-
wodnika jak i publiczności,

- psy terapeutyczne – używane do wspomagania rehabilitacji osób chorych 
i niepełnosprawnych, także do socjalizowania więźniów w więzieniach (w USA 
szkolą oni psy na potrzeby osób niepełnosprawnych, co daje rewelacyjne efekty 
w wygaszaniu agresji zarówno 
wobec współwięźniów jak i per-
sonelu). 

 I tu jest miejsce na wymienienie 
najczęściej spotykanej funkcji, jaką 
pełni pies: towarzysz naszego życia, 
przyjaciel, domownik a nawet czło-
nek rodziny. 

Pewien amerykański satyryk i kry-
tyk teatralny Robert Benchley powiedział 
kiedyś, że „pies może nauczyć małego 
chłopca wierności, wytrwałości, oraz 
tego, żeby przed snem zakręcić się trzy 
razy w miejscu”. 

Tak naprawdę korzyści z kontaktów z psami jest o wiele, wiele więcej.
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Już dawno naukowcy różnych dziedzin udowodnili, że osoby, które od dziecka 
przebywały w towarzystwie psów, mają mniej problemów emocjonalnych, zdrowotnych, 
są bardziej odpowiedzialne, opiekuńcze, odporniejsze na stres, słowem – lepiej radzą 
sobie w dorosłym życiu.

Współistnienie człowieka z psem w warunkach domowych powinno prowadzić do 
ich nowego układu. Pies nie może drażnić ani przeszkadzać, ma wszakże i on prawo 
do godnego życia. Trzeba starać się dokładnie go zrozumieć, choćby poznając jego 
biologię, wymagania higieniczne i zdrowotne oraz potrzeby żywieniowe. Trzeba rozwi-
kłać meandry jego świadomości i podświadomości – a dopiero wtedy „sojusz” człowieka 
z psem może stać się źródłem przyjemności, a nawet obopólnego szczęścia. W ostat-
nim czasie wiedza w tych dziedzinach rozwija się bardzo szybko i tylko od nas zależy 
w jakim stopniu zechcemy z niej skorzystać.

Dlatego należy się tylko cieszyć z coraz szerzej wprowadzanej do szkół i przed-
szkoli tzw. edukacji humanitarnej. Obejmuje ona wiele działań mających na celu 
kształtowanie osobowości dzieci poprzez kontakt ze zwierzętami, uczących humani-
tarnego stosunku do zwierząt. Nauczyciele, opiekunowie, zaproszeni goście starają 
się przekazać dzieciom, jak odpowiedzialnie dbać o zwierzęta, jak opiekować się psem 
czy kotem. Przy tej okazji starają się uwrażliwić dzieci na krzywdę i potrzeby zwierząt. 
W czasie tych zajęć dzieci mają możliwość poznać psy z zupełnie nieznanej do tej pory 
strony: psy, które nie wylegują się cały dzień na kanapie, nie psocą, lecz ciężko pracują, 
by pomóc ludziom – takie lekcje prowadzą przewodnicy psów policyjnych czy ratownicy 
(m.in. Członkowie Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowników z Psami STORAT). 
Nie tylko opowiadają o swojej pracy, ale i demonstrują często niesamowite umiejętności 
swych podopiecznych.

 Wykwalifikowani przewodnicy uczą dzieci odczytywania mowy ciała psa. Pomaga 
to dzieciom rozpoznać, czy pies chce się z nimi bawić czy też zaatakować. Uczą się też 
podstawowych zasad bezpieczeństwa w obcowaniu z psem oraz właściwych zachowań 
w sytuacji, gdy zostaną zaatakowane przez psa. 

HISTORIA TERAPII Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

Od dawna zastanawiano się nad leczniczym wpływem zwierząt na ludzi i jak je wy-
korzystać do leczenia konkretnych schorzeń.

Terapia z udziałem zwierząt jest znana od dwóch tysięcy lat. Jej najpopularniejszą 
formę – hippoterapię – propagował Hipokrates, który uważał jazdę konną za wartościo-
wą formę gimnastyki, pobudzającą funkcje organizmu i łagodzącą schorzenia. 

Biorąc pod uwagę korzystny wpływ zwierząt na nastrój ludzi po raz pierwszy po-
zwolono na wejście zwierząt do szpitali już w 1792 r. (USA). Zaowocowało to poprawą 
samopoczucia pacjentów, poprawiło ilość i jakość kontaktów międzyludzkich. Od tego 
czasu wolontariusze z psami i kotami odwiedzają szpitale, sanatoria, domy spokojnej 
starości itp. placówki. 

Zaprotestowały jednak środowiska medyczne i farmaceutyczne, obawiając się in-
fekcji odzwierzęcych i odpowiedzialności np. w razie pogryzienia.

Zaczęto więc organizować szkolenia dla czworonogów i ich opiekunów. Ustalono, 
że zwierzę, które ma spełniać funkcję terapeutyczną, musi być zdrowe, udomowione, 
posłuszne, mieć odpowiedni temperament i świadomość swoich zadań w kontaktach 
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z człowiekiem.
W zachodniej Europie i krajach Ameryki 

Północnej jest to obecnie normalna praktyka. 
W niektórych stanach USA ( np. w Kalifornii) 
każda placówka, w której przebywają osoby 
obłożnie chore ma obowiązek „zatrudnienia” 
( są to wolontariusze) osób z psem przeszko-
lonym do celów terapeutycznych. Nikogo już 
nie dziwi widok psów spacerujących nie tylko 
po domach dziecka, domach opieki czy do-
mach spokojnej starości, ale i po szpitalnych 
korytarzach, ośrodkach dla niepełnospraw-
nych, a nawet psychiatrycznych zakładach 
zamkniętych.

Nieliczne zakazy wprowadzania zwie-
rząt do tego typu placówek, są wynikiem 
braku lub nieprawidłowej informacji, archa-
icznych poglądów, uprzedzeń i ignorancji.

Wszystko zaczęło się w 1937 roku, kiedy 
Anna Freud zauważyła, ze strach zwierzęcia 

może się przenieść na człowieka dzięki procesowi identyfikacji. Naukowcy odkryli wtedy, 
że dzięki procesowi identyfikacji emocje zwierzęcia mogą się przenieść na człowieka. 

Dwanaście lat później Kris i Bellac stworzyli „Children Apperception Test”, bazujący 
na założeniu, ze dziecko łatwiej identyfikuje się z małym zwierzątkiem niż z dorosłym 
człowiekiem.

W 1958 r. amerykański psychiatra dziecięcy Boris Levinson zakomunikował, że po-
rozumiewa się z młodym chorym psychicznie mężczyzną za pośrednictwem jego psa.

Określenia „terapia z udziałem zwierząt” (Pet Therapy) użyto po raz pierwszy 
w 1964 r. - Boris Levinson spostrzegł, że mali autystyczni pacjenci, którzy mieli wielkie 
trudności w nawiązywaniu kontaktów z dorosłymi, niemal bez wysiłku zaprzyjaźnili się 
z jego psem.

W 1968 roku we Francji Ange Condoret, weterynarz i twórca SEPMRAE (Towarzy-
stwo Studiów Psychosocjologicznych i Medyczno-Pedagogicznych nad Relacjami Dzieci 
Zdrowych i Nieprzystosowanych ze Zwierzętami Domowymi) rozpoczął specjalną terapię 
ułatwioną przez zwierzęta.

Od tego czasu w wielu krajach zaczęły powstawać organizacje, których głównym 
celem jest propagowanie terapii przy udziale zwierząt. 

Przykładem może być amerykańska organizacja Delta Society, która powstała 
w roku 1977 w Portland. Jest ona wiodącą międzynarodową organizacją zajmującą się 
badaniem więzi pomiędzy ludźmi a zwierzętami. 

W Wielkiej Brytanii w 1984 roku powstała organizacja Pets as Therapy („Zwierzę 
Jako Terapia”) – w skrócie PAT. Jest to organizacja charytatywna skupiająca wolonta-
riuszy z psami, a celem jej działań są szpitale, domy spokojnej starości, hospicja, w któ-
rych przebywają ludzie starzy, chorzy, często samotni i nieszczęśliwi. Wizyty psów są 
dla nich szansą na zapomnienie – choć na chwilę – o swym losie. 

W 1989 roku we Francji powstał ANECAH (Narodowy Związek Edukacji Psów dla 
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Osób Niepełnosprawnych). Ta organizacja od 1990 roku stworzyła ośrodki szkoleniowe 
dla psów – pomocników dla osób o różnych stopniach i rodzajach niepełnosprawności. 

Korzysta ona z amerykańskiego programu 
Service Dogs („Psy obsługujące, usługujące, 
pomocnicy”). 

Dwa lata później rozpoczęto szkolenie 
pięciu pierwszych golden retrieverów do po-
mocy osobom niepełnosprawnym w ramach 
programu GOLDENOV. Potrafią przynosić 
i zanosić przedmioty, podnosić słuchawkę te-
lefonu, otworzyć i zamknąć drzwi, przynieść 
wybraną rzecz z lodówki, pchać wózek a na-
wet kupić coś w sklepie. 

Twórcy GOLDENOV nauczyli się wszyst-
kiego w USA. Edukacja psa trwa 2 lata. W pro-
gramie biorą udział psy rasy labrador lub gol-
den retriever. Trafiają najpierw do „rodziny za-
stępczej”, by nauczyć się najprostszych czyn-

ności – „siad”, „leżeć”, „szukaj”, „przynieś”. Później w ANECAH rozpoczyna się właściwy 
okres treningu, aby nauczyć psy robić zakupy, podnosić słuchawkę telefonu czy pchać 
wózek. Osoby niepełnosprawne otrzymują je bezpłatnie. Osoba taka musi być silnie mo-
tywowana, lubić zwierzęta, być w stanie porozumiewać się głosem bez przeszkód.

Są to tylko przykłady dużych organizacji na świecie, które zajmują się wykorzysta-
niem zwierząt dla niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym.

    Dziś można przedstawić szereg przykładów, zarówno znanych jak i będących 
w fazie eksperymentu, ukazujących udział zwierząt w szeroko rozumianym procesie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych: od psów przewodników niewidomych, poprzez 
farmy terapeutyczne do udziału delfinów w rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci 
z zespołem Downa.

Prowadzony na terenie USA program Pet Partners wykorzystuje różne zwierzęta: 
psy, koty, świnki morskie, króliki, papugi, kury, gęsi, konie, lamy, osły i wiele innych. Po-
nad 2500 zespołów Pet Partners działa w 45 stanach USA i w 4 innych krajach, poma-
gając łącznie ponad 350.000 ludziom.

Podobnym programem jest Animal Assisted Activities – AAA. Są to tzw. „zajęcia 
z udziałem zwierząt”. Polega on na odwiedzaniu wraz ze zwierzęciem osób chorych 
i niepełnosprawnych, oparty głównie na wolontariacie.

Program Animal Assisted Therapy – AAT - jest to „terapia z udziałem zwierząt”. 
Jest to działanie terapeutyczne mające określony cel, kierowane i/lub prowadzone przez 
wyspecjalizowanego profesjonalistę z dziedziny zdrowia ludzkiego, w obrębie jego spe-
cjalizacji. 

Program IMPACT stosowany w USA jest przeznaczony dla więźniów skazanych 
głównie za ciężkie przestępstwa. Przebywając w więzieniu zajmują się psami i szkolą je 
na przewodników niewidomych lub pomocników dla osób niepełnosprawnych fizycznie. 
Wpływa to bardzo dobrze na stan ich nastroju i podnosi poczucie własnej wartości – ni-
welując agresję. Daje im cel w życiu poprzez świadomość wykonywania trudnej i nie-
zwykle odpowiedzialnej pracy i tego, że służy ona osobom poszkodowanym przez los. 
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Bardziej szczegółowego omówienia wymagają tu dwa programy:

1. Animal Assisted Activities – AAA - „zajęcia z udziałem zwierząt”. Właściciel 
i jego zwierzę (najczęściej pies) odwiedzają osoby chore i niepełnosprawne 
w ośrodkach leczniczych, opiekuńczych i domach prywatnych. Program wizyty 
w zasadzie nie jest szczegółowo zaplanowany (inaczej niż program terapeu-
tyczny, który jest przypisany do konkretnej osoby lub choroby) i te same zajęcia 
mogą być powtarzane z wieloma różnymi ludźmi. Celem tych wizyt jest zwykły 
kontakt – spotkanie ze zwierzęciem, zabawa z nim - dające chwile rozrywki i od-
prężenia w towarzystwie zwierzęcia. Przebieg wizyty jest spontaniczny i trwa 
ona tak długo lub krótko, jak jest to konieczne. Wolontariusze i terapeuci nie są 
zobowiązani do prowadzenia dokładnych notatek.

2. Animal Assisted Therapy – AAT - „terapia z udziałem zwierząt”. Zwierzę, 
spełniające określone kryteria, jest integralną częścią procesu leczenia prowa-
dzonego przez wyspecjalizowanego profesjonalistę z dziedziny zdrowia ludzkie-
go (lekarza, fizjoterapeutę). AAT jest planowana, a celem jej jest spowodowanie 
poprawy w fizycznym, społecznym, emocjonalnym i poznawczym funkcjono-
waniu pacjenta. AAT może być przeprowadzana w różnym otoczeniu i może 
być grupowa lub indywidualna. Proces ten jest dokumentowany i rozwijany. Są 
określone cele i zadania dla każdego uczestnika i mierzony jest postęp w reha-
bilitacji. 

Poniżej niektóre przykłady celów AAT:

- fizyczne
• rozwijanie funkcji motorycznych
• rozwijanie umiejętności poruszania się na wózku
• rozwijanie poczucia równowagi

-  zdrowie psychiczne
• rozwijanie werbalnego porozumiewania się członków grupy
• rozwijanie umiejętności skupiania uwagi
• rozwijanie umiejętności wypoczynku / rekreacji
• podnoszenie poziomu pewności siebie
• obniżanie lęku
• obniżanie poczucia samotności

- edukacyjne
• rozwijanie słownictwa
• polepszanie pamięci krótko- i długoterminowej
• rozwijanie pojęć takich jak wielkość, kolor

- motywacyjne
• rozwijanie chęci brania udziału w zajęciach z grupą
• rozwijanie interakcji z innymi uczestnikami zajęć
• rozwijanie interakcji z personelem
• motywacja do ćwiczeń
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KORZYŚCI Z AAA I AAT
Wzajemne oddziaływanie na siebie człowieka i zwierzęcia mogą dostarczyć nastę-

pujących korzyści dorosłym i dzieciom:
1. Rozwijanie zdolności empatii (wczuwanie się w uczucia, sposób rozumowa-

nia i motywacji postępowania innych osób). 
 Badania wskazują, że dzieci mieszkające w domach, w których jakieś zwierzę 

jest uważane za członka rodziny, są bardziej empatyczne niż dzieci z domów 
w których nie ma zwierzęcia. Dzieci postrzegają zwierzęta jako równe sobie. 
Dzieciom jest łatwiej być empatycznym w stosunku do zwierzęcia niż do czło-
wieka. Zwierzęta okazują to, co czują. Ludzie nie są tak bezpośredni. Dziec-
ko uczy się czytać język ciała zwierzęcia. Zrozumienie, co czuje zwierzę, jest 
prostsze niż zrozumienie, co czuje człowiek, ponieważ zwierzę jest prostolinijne 
i żyje chwilą obecną. W miarę jak dzieci dorastają, ich umiejętności „czytania” 
zwierząt przeniosą się na doświadczenia z ludźmi. 

2. Skupienie się na świecie zewnętrznym.
 Osoby cierpiące na chorobę psychiczną lub mające niską samoocenę skupiają 

się na sobie; zwierzęta pomagają im skupić się na środowisku. Zamiast myśleć 
i mówić o nich samych i ich problemach, patrzą i mówią do i o zwierzętach.

3. Wychowywanie innej istoty.
Wiele dzieci nie miało okazji nauczyć się go drogą tradycyjną - od swoich ro-
dziców. Przez naukę opiekowania się zwierzęciem, mogą rozwinąć umiejętno-
ści opiekowania się inną – słabszą – istotą, rozwinąć poczucie odpowiedzialno-
ści za innych. 

 4. Relacja wzajemnego zaufania lub poczucia związku lub więzów 
 Zwierzęta potrafią stworzyć kanał emocjonalnie bezpiecznej komunikacji pomię-

dzy pacjentem i terapeutą. W warunkach terapii zwierzęta pomagają stworzyć 
klimat emocjonalnego bezpieczeństwa. Obecność zwierzęcia może przetrzeć 
ścieżkę przez początkowy opór pacjenta. Dzieci mogą z dużym prawdopodo-
bieństwem przenosić swoje uczucia i doświadczenia na zwierzę.

5. Akceptacja (sprzyjające przyjęcie lub przyzwolenie)
 Zwierzęta potrafią akceptować bez wartościowania. Nie obchodzi ich jak ktoś 

wygląda lub co i jak mówi. Akceptacja ze strony zwierzęcia nie jest osądzają-
ca, jest przebaczająca i nieskomplikowana. Pies akceptuje swego pana takim, 
jakim on jest, ładny czy brzydki, gruby czy chudy, pełnosprawny czy na wózku, 
inteligentny lub nie, a człowiek potrzebuje akceptacji.

6. Rozrywka
 Obecność zwierzęcia zawsze będzie przynajmniej rozrywką. Nawet ludzie, któ-

rzy nie lubią zwierząt, często lubią patrzeć na ich błazeństwa i reakcje. Szcze-
gólnie w przypadku ludzi przez długi czas przebywających na leczeniu lub w do-
mu opieki wydaje się, że odwiedziny zwierzęcia rozbawiają wszystkich.

7. Socjalizacja (szukanie lub cieszenie się towarzystwem innych, umiejętność 
współdziałania z innymi)
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 Badania pokazują, że kiedy psy i koty przychodzą w odwiedziny do placówki 
opiekuńczej, pomiędzy pensjonariuszami jest więcej śmiechu i interakcji niż 
w trakcie każdej innej terapii, lub rozrywki. 

8. Stymulacja psychiczna
 Stymulacja psychiczna następuje na skutek zwiększonej komunikacji z innymi 

ludźmi, napływu wspomnień i rozrywki dostarczonej przez zwierzęta. W sytu-
acji, która jest przygnębiająca, obecność zwierząt służy rozjaśnieniu atmosfery, 
wzrostowi rozbawienia, śmiechu i zabawy. Te pozytywne rozproszenia mogą 
pomóc w zmniejszeniu poczucia izolacji i wyobcowania u pacjentów.

9. Kontakt fi zyczny, dotyk
 Wiele napisano już o korelacji dotyku ze zdrowiem. Niemowlęta, które nie są do-

tykane, nie rozwijają zdolności zdrowych relacji z innymi ludźmi i często nie roz-
wijają się fi zycznie i nie rosną. Dla niektórych ludzi dotyk innej osoby jest trudny 
do zaakceptowania, ale ciepły, futrzasty dotyk psa lub kota nie. W szpitalach, 
gdzie często dotyk jest bolesny lub inwazyjny, dotyk zwierzęcia jest bezpieczny, 
niegroźny i przyjemny. Istnieje wiele programów, dla ludzi, którzy byli wykorzy-
stani fi zycznie lub seksualnie, w których personel i ochotnicy nie mogą dotykać 
pacjentów. W takich przypadkach możliwość dotknięcia i uściskania zwierzęcia 
jest dla tych pacjentów bardzo ważna. Gdyby nie to, nie mieliby sposobności 
doświadczenia pozytywnego, właściwego kontaktu fi zycznego.

10. Korzyści fi zjologiczne (dodatnie efekty na podstawowe funkcje organizmu)
 Wielu ludzi jest zdolnych do odprężenia się w obecności zwierzęcia. Badania 

pokazują znaczne obniżenie ciśnienia i częstotliwości pracy serca. Nawet oglą-
danie rybek pływających w akwarium może być bardzo odprężające. 

DOGOTERAPIA 

CO TO JEST DOGOTERAPIA

A więc jest to to samo, co wyżej omówione AAA i AAT tyle tylko, że w zajęciach 
uczestniczą tylko psy.

Osoby niepełnosprawne, chore - mimo, że kontaktu z psem potrzebują nawet bar-
dziej niż zdrowi ludzie - często nie mogą sobie z różnych powodów pozwolić na trzy-

Przyjęta defi nicja mówi, że dogoterapia to metoda wykorzystująca psy 
w rehabilitacji osób niepełnosprawnych ale również dająca wspaniałe efekty 
w terapii osób samotnych, starszych. Głównie działanie tego rodzaju terapii 
kontaktowej polega na kontakcie fi zycznym (głaskanie, przytulenie się do psa, 
ujęcie podanej łapy) i na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co 
przyspiesza leczenie lub ułatwia przejście choroby. 
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manie zwierzaka w domu. Zwierzę to obowiązek i nie każdy jest mu w stanie sprostać. 
W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest DOGOTERAPIA.

W Polsce często nie rozumieją 
tego niektórzy pracownicy zakładów 
wychowawczych dla dzieci, domów 
opieki społecznej, szkół z internatem 
dla niepełnosprawnych, więzień i innych 
zakładów zamkniętych. Uniemożliwia się 
tam podopiecznym nie tylko trzymanie 
ale czasem w ogóle jakikolwiek kontakt 
ze zwierzętami.

 
Dogoterapia jest jedną z metod 

wspomagających rehabilitację osób 
niepełnosprawnych. Wykorzystuje psy 
w terapii i jest dostosowana do indywi-
dualnych możliwości konkretnej osoby. 

Obecność psa uspokaja i relak-
suje, dlatego też coraz częściej są one 
wykorzystywane do pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Ich spokój, ciepło, 
pogoda oraz chęć pracy z człowiekiem to 
cechy, które są niezastąpione w rehabili-
tacji i leczeniu osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i ruchowo. Korzystnie od-
działuje na sferę psycho- i socjofizyczną 
osób chorych. Pomaga im otworzyć się na 

świat zewnętrzny, przełamać lęki związane z nawiązaniem bezpośredniego kontaktu z ludź-
mi oraz stymuluje rozwój zmysłów, tj. wzrok, słuch, dotyk czy węch. Wzbogaca umiejętności 
werbalne pacjentów - poszerzony zostaje zasób słownictwa biernego i czynnego. 

Dogoterapia przynosi też efekty w pracy z dziećmi autystycznymi i mającymi zabu-
rzenia emocjonalne. Wyzwala ona spontaniczną aktywność dziecka wobec psa, wpływa 
na przełamanie lęku i pogłębienie kontaktu z otoczeniem.

Organizacyjnie prowadzenie dogoterapii jest proste. Przewodnik, w ustalonym 
czasie, przyprowadza do chorego czystego, wyczesanego psa. Chory, w zależności od 
zaawansowania choroby, czasem tylko przygląda się popisom pieska, czasem bierze 
w nich aktywny udział, czasem wystarcza mu tylko dotyk jego ciepłego ciała a czasem 
zajmuje się jego pielęgnacją: czesaniem, kąpaniem itp. Obojętnie co robi, to cel jest za-
wsze ten sam: skierować myśli pacjenta w stronę jaśniejszych aspektów życia. 

Naukowo dowiedziono już wielokrotnie, że w leczeniu chorych działanie leków to 
tylko połowa sukcesu. Dopiero współpracujące z nim odpowiednie nastawienie psy-
chiczne daje nadzieję wyleczenia. Odpowiednio prowadzona terapia psychologiczna 
(także dogoterapia) w bardzo wielu przypadkach odbudowuje u pacjenta właściwe na-
stawienie psychiczne, chęć życia.

Przykładem takiego pozytywnego oddziaływania wizyt z psami mogą być efekty 
stwierdzone w domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości. Tam dogotera-
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pia przyniosła następujące korzyści:
- radość i uśmiech - urozmaicenie w stosunku do życia codziennego,
- zajęcie - coś, o czym można rozmawiać z personelem domu opieki, innymi pen-

sjonariuszami; pozwala myśleć o czymś innym niż własna osoba, wiek, choroba,
- poprawa komunikacji między pensjonariuszami a ich sąsiadami,
- podniesienie ogólnego morale,
- wyzwolenie ruchu i aktywności,
- podwyższenie pewności siebie, dodanie chęci do życia,
- pomoc w zdobyciu nowych przyjaciół,
- ułatwienie przechodzenia przez samotność, chorobę i depresję,
- zmniejszenie poziomu stresu,
- obniżenie ciśnienia krwi,
- polepszenie komunikacji z innymi osobami,
- przypomnienie sobie o własnych zwierzętach z przeszłości, co daje tematy do 

rozmów,

     Bardzo trafnie wyraził to Michał - jeden z podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy nr 1 w gminie Warszawa-Bielany: „Jak ktoś jest bardzo smutny 
i ma kłopoty, to można robić psią terapię - przytulić można się do psa, pocałować można 
psa i wtedy człowiek się lepiej czuje”.

DOGOTERAPIA W POLSCE

Pojęcie dogoterapia, w chwili obecnej ma już utrwaloną pozycję w języku polskim. 
Stworzyła je w roku 1987 pani Maria Czerwińska – prekursorka wykorzystywania psów 
do terapii osób niepełnosprawnych w Polsce.

Pani Maria Czerwińska jest treserką zwierząt grających w filmach, dziennikarką, 
zawodniczką w ściganiu się psimi zaprzęgami, właścicielką psów rasy alaskan malamu-
te i samoyed (rasy zaliczane do ras pociągowych). 

Kilka lat wcześniej w Meksyku spotkała chłopca o imieniu Ramirez, który przez 
pierwsze siedemnaście lat swojego życia nie chodził. Władzę w nogach odzyskał do-
piero, gdy otrzymał w prezencie psa, wyszkolonego w jednym ze specjalnych ośrodków 
w Stanach Zjednoczonych. W ciągu trzech lat pracy ze swoim psim przyjacielem na-
uczył się chodzić. Później p. Maria Czerwińska dowiedziała się o specjalnych ośrodkach 
w USA, w których szkoli się psy, by brały udział w zajęciach z osobami niepełnospraw-
nymi. Dowiedziała się też, że bardzo często psy przyprowadzane są do szpitali, do cho-
rych dzieci, do obłożnie chorych osób, do domów starców. Wtedy właśnie pomyślała, że 
warto spróbować podobnej terapii w Polsce. 

Okazja nadarzyła się na początku 1987 roku, kiedy p. Czerwińskiej zaproponowa-
no przygotowanie gęsi i dwóch psów do filmu “Widzę” realizowanego przez Bogdana 
Dziworskiego w Studiu Iżykowskiego z udziałem dzieci niewidomych. Podczas realizacji 
filmu okazało się, że niepełnosprawne dzieci i zwierzęta bardzo szybko znalazły wspól-
ną nić porozumienia. Dla dzieci było to szczególnie miłe spotkanie. 

Od tego czasu p. Czerwińska zaczęła odwiedzać Zakład dla Dzieci Niewidomych 
w Laskach. Wizyty te przynosiły dzieciom niepełnosprawnym nie tylko radość, lecz 
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również przyspieszenie rozwoju funkcji poznawczych oraz dostarczały bodźców doty-
kowych. 

Oto, co stwierdziła na podstawie swoich doświadczeń:
„...Taki był początek mojego zainteresowania problemem dzieci niepełnosprawnych, 

w tym przypadku niewidomych. ... odkryłam, że tak niewielkim wysiłkiem mogę sprawić 
dziecku tak wiele radości. Mogę umożliwić nie tylko sympatyczny kontakt z psem: tj. po-
głaskanie go, przytulenie się do jego miękkiej, jedwabistej sierści, czy też ciepły i mokry 
dotyk liżącego psiego języka, lecz znacznie, znacznie więcej... W społecznej opinii brak 
wzroku uważa się za jedno z największych nieszczęść jakie mogą spotkać człowieka. 
.... Wczesna utrata wzroku pozbawia dziecko całkowicie możliwości wizualnego pozna-
nia świata. ... Ten kontakt z nieznanym zwierzakiem to przyśpieszenie rozwoju funkcji 
poznawczych a zwłaszcza myślenia wyobrażeniowo - pojęciowego, które odgrywa 
szczególną rolę w procesie rozumowania przez analogię. ... Może [on] odegrać waż-
ną rolę w kształtowaniu umiejętności orientacji przestrzennej i poruszaniu, w uczeniu 
się samodzielności manipulacyjnej, a nawet w opanowaniu mowy (zdarza się bowiem, 
że niezależnie od utraty wzroku występuje również w mniejszym lub większym stopniu 
niedorozwój psychiczny). Brak wzroku lub jego częściowe uszkodzenie ogranicza roz-
wój wymienionych instrumentów regulowania stosunków z otoczeniem, uzyskiwania 
równowagi z otaczającym światem, uczenia się wyższych form regulacji psychicznej 
i wzbogacenia treści życia psychicznego. ... Na skutek braku danych wzrokowych słowa 
są często nieadekwatne do rzeczywistości ( inne jest bowiem ucho człowieka a inne 
psa, konia, świni czy słonia itd.). ... Wiele wyobrażeń o świecie powstaje na podstawie 
prawa analogii.... Dlatego tak ważną rolę odgrywa każde doświadczenie, które wzboga-
ca świat poznania. Ale nie tylko te elementy są ważne w przypadku dogoterapii. Prawie 
każdy widział jak wielką przysługę może oddać niewidomemu dobrze wyszkolony pies. 
Myślę, że jednak mało kto zastanawiał się nad rolą dowolnego zwierzęcia, które może 
być nie tylko źródłem nowych informacji o otaczającym świecie ale także wpływać na 
rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Dotyczy to oczywiście nie tylko dzieci niewido-
mych ale także dzieci o różnym stopniu upośledzenia a nawet dzieci zupełnie zdrowych. 
... U dzieci niewidomych, siedzący i bierny tryb życia, stałe nasłuchiwane przeszkody 
są przyczynami charakterystycznej sylwetki ciała: opuszczona głowa, wklęśnięcie klatki 
piersiowej, zaokrąglenie pleców, skurczenie mięśni uda, kiwanie głową, zbyteczne ruchy 
kończynami. Nie są to cechy dziedziczne lecz nabyte. ... Jak wiemy, poprzez aktyw-
ność własną ( m.in. zabawę ) i ruch dziecko poznaje świat, przeżywa radość poznania, 
zdobywa się na trud osiągnięcia celu mimo utrudnień i przeszkód, wreszcie doznaje 
satysfakcji i zadowolenia, jako że sukces osiągnięty drogą dużego wysiłku w sposób 
szczególny przyczynia się do poprawienia własnego autorytetu i odkrywania wielkiego 
sensu ludzkiego trudu. Ma to też swój wymiar społeczny, stanowi bowiem istotny ele-
ment poprawienia strony fizycznej organizmu. ... Cel ten można bardzo łatwo osiągnąć 
poprzez kontakt dziecka ze zwierzęciem a zwłaszcza z psem, szczególnie, gdy jest on 
odpowiednio duży i ma łagodny, wesoły i cierpliwy charakter. Taki pies sam będzie za-
praszał do zabawy, prowokował dziecko do różnych form ruchu. ... 

... Od tych pierwszych kontaktów z dziećmi niewidomymi upłynęło dużo czasu, czas 
ten jednak ... wykorzystałam do zaznajomienia się z wieloma problemami, z jakimi te 
dzieci spotykają się na co dzień. ... Pozwoliło mi to na wyrobienie sobie pewnego poglą-
du, którym będę się chciała zająć jako pierwsza w Polsce w dalszej pracy. Zwłaszcza, że 
zorientowałam się, iż nikt dotychczas w naszym kraju nie zajmował się tym problemem, 
chociaż za granicą problemy te są bardzo znane. ... Tak się złożyło, że w międzyczasie 
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zetknęłam się z podobnym problemem u dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Zauważy-
łam, że stosunek tych dzieci do zwierząt jest bardzo podobny, a i wpływ tych kontaktów 
na psychikę oraz rozwój fizyczny jest bardzo duży. Fakt ten pogłębił moją chęć do kom-
pleksowego zajęcia się tym problemem. ... W Klubie „CZE-NE-KA” zaczęłam organizo-
wać spotkania naszych członków oraz dzieci niepełnosprawnych...”

Za wprowadzenie dogoterapii do rehabilitacji niepełnosprawnych i działalność na 
rzecz dzieci Pani Maria otrzymała w 2000 r. Order Uśmiechu. 

Takie były początki dogoterapii w Polsce.

Dogoterapia jest powszechnie wykorzystywana na świecie jako element programu 
Visiting pets. Psy niemal codziennie odwiedzają chorych w szpitalach, hospicjach i pla-
cówkach opieki społecznej, ośrodkach dla narkomanów oraz więzieniach. Uregulowania 
prawne pozwoliły na wprowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt jako normal-
nego sposobu wspomagającego proces leczenia. Psy mające prawo do odwiedzania 
posiadają ujednolicony certyfikat, wydawany po uprzednim egzaminie sprawdzającym 
kwalifikacje psa do pracy z chorymi. Istniejące organizacje w USA i Kanadzie od ponad 
20 lat stosują dogoterapię i odnoszą sukcesy. 

Kontakt ze zwierzętami powinien zostać uwzględniony w planach terapii osób, które 
wymagają długotrwałego leczenia i rehabilitacji, a zwłaszcza dzieci. Ponadto należałoby 
pozwolić na odwiedziny dzieci rodzicom wraz z ich własnymi psami. Oczywiście psy 
musiałyby spełnić kilka podstawowych warunków: regularnie odrobaczane, z aktualną 
książeczką zdrowia, wykąpane, oczywiście dobrze wychowane i nie agresywne.

Z drugiej strony niewiele placówek odważa się na wpuszczenie psów do swoich 
budynków. Chętni do takiej pracy napotykają na niezrozumienie i poglądy, że pies jest 
brudny i na pewno może tylko zaszkodzić i pogryźć. Przeciwnicy zmieniają zdanie do-
piero wtedy, gdy widzą efekty pracy z psim terapeutą, a są one często widoczne po za-
ledwie kilku spotkaniach. Niestety w Polsce ten problem jest szczególnie wyraźny. 

W Polsce dogoterapia wciąż jest stosunkowo mało popularna, chociaż ostatnio 
coraz więcej osób interesuje się nią i jak grzyby po deszczu powstają jedna po drugiej 
organizacje (w tym fundacje) skupiające osoby chcące wraz ze swymi psami pomagać 
osobom niepełnosprawnym. Wiele z tych organizacji ma swoje strony w Internecie, skąd 
można czerpać informacje na temat ich działalności.

Oto niektóre z tych organizacji i sposoby ich działania:

WARSZAWA
Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA 
Założona przez panią Marię Czerwińską. 
Zajmuje się terapią wśród dzieci niewidomych i z niepełnosprawnością intelektualną.
Prowadzi także program okolicznościowych spotkań dzieci niepełnosprawnych 

z psami zaprzęgowymi, na których organizowane są różnego rodzaju zabawy, konkursy. 
Dodatkowo członkowie Fundacji wraz ze swoimi psami odwiedzają warszawskie 

domy wczesnej interwencji, domy dziennego pobytu i ośrodki rehabilitacyjne. 
Udało się im także uzyskać zgodę jednego z warszawskich szpitali na odwiedziny 



psów oraz zorganizować turnus dogoterapii w gminie Milicz.   

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL.
Zajmuje się popularyzacją metody rehabilitacji poprzez kontakt z psami w celu wie-

loprofilowego usprawniania dzieci i dorosłych. 
Została założona w Warszawie w październiku 2002 roku przez Ninę Bekasiewicz, 

Magdalenę Buszko i Katarzynę Bochowicz. 
W Fundacji PRZYJACIEL psimi terapeutami są LOKAT - pies rasy golden retriever, 

HARRY - pies rasy golden retriever, BIM - pies rasy labrador, CEZAR - pies rasy labra-
dor, oraz MONO - pies rasy border collie. 

Praca w Fundacji PRZYJACIEL opiera się o zasady wolontariatu. Wolontariusze 
rekrutowani są z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie lub innych placówek 
o podobnym profilu. 

Fundacja PRZYJACIEL jest organizacją non-profit, w całości utrzymuje się z fundu-
szy pozyskanych od sponsorów.

Obecnie pod opieką Fundacji PRZYJACIEL znajduje się 120 osób z 5 ośrodków: 
Przedszkole Specjalne nr 249, Ośrodek Terapeutyczny I Kliniki Psychiatrycznej IPiN, 
Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Poradnia Rehabilitacji 
Neurologicznej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu i Dom Dziec-
ka im. Janusza Korczaka w Warszawie. 

TRÓJMIASTO

Na terenie Trójmiasta dogoterapię prowadzi Fundacja na Rzecz Terapii Kontak-
towej z Udziałem Zwierząt DOGTOR pod przewodnictwem pani Marty Czerwińskiej.

Fundacja skupia około 15 duetów psa i jego opiekuna, którzy wspólnie niosą po-
moc osobom potrzebującym. 

Posiada dość szerokie spektrum działania. 
Oto, co piszą o sobie na stronach Internetowych:
„Jesteśmy Fundacją na Rzecz Terapii Kontaktowej z Udziałem Zwierząt DO-

GTOR z Trójmiasta. Fundację tworzy grupa wspaniałych i oddanych wolontariu-
szy poświęcających swój czas na wyszkolenie psów i pomoc chorym dzieciom. 
Naszą działalność rozpoczęliśmy w lipcu 2002 roku. ... Działamy poprzez prowadzenie 
zajęć z udziałem zwierząt na terenie Trójmiasta. Działalność opiera się na prowadzeniu 
pogadanek dla szkół i przedszkoli na temat tego jak postępować ze zwierzętami by było 
to bezpieczne i korzystne. 

Przede wszystkim jednak pragniemy się skupić na prowadzeniu działań terapeu-
tycznych w placówkach, gdzie wskazane byłoby prowadzenie terapii z udziałem zwierząt. 
W uzasadnionych przypadkach przeprowadzamy zajęcia w domu z niepełnosprawnym.

W czasie wizyty przewodnikowi z psem towarzyszą osoby wykwalifikowane - pe-
dagodzy, psycholodzy, terapeuci, którzy także są członkami grupy. Każdy z naszych 
wolontariuszy posiada legitymację członkowską z pieczątką potwierdzającą jego dzia-
łalność w Fundacji na dany rok. 

Każdy pies przed rozpoczęciem pracy musi przejść gruntowne szkolenie z zakresu 
posłuszeństwa zakończone wewnętrznym egzaminem. Poza tym oceniany jest charak-
ter psa, jego cierpliwość, miłe usposobienie. Niewiele psów może zostać prawdziwym 
terapeutą. Każdy pies po zakwalifikowaniu do pracy z dziećmi otrzyma odznakę psa 
terapeuty z wygrawerowanym imieniem psa. 



Wszystkie prowadzone przez nas zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, dlatego bar-
dzo liczymy na pomoc sponsorów.

Poza prowadzeniem zajęć z psami pragniemy wprowadzić nowatorski program wi-
zyt terapeutycznych z kotami w domach seniora. 

W przyszłości będziemy rozwijać się poprzez wprowadzanie innych elementów 
animaloterapii takich jak hipoterapia, farma, itd.”

KOŚCIAN

Państwo Aronowscy z Kościana są doświadczonymi hodowcami psów. Posiadają 
cztery psy rasy syberian husky i jednego rottweilera. Współpraca Państwa Aronowskich 
z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie sięga 1998 roku. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych. Odbywają się 
one na korytarzu w Ośrodku, bądź - gdy jest ładna pogoda - w ogrodzie przy budynku. 
Pracownicy Ośrodka, a szczególnie Pan Tomasz Naglik, który zawsze jest obecny 
podczas zajęć, wymyślają różne zabawy, w których uczestniczy pies. Zabawy te nie są 
ukierunkowane na rozwój określonych czynności, jednak każda z nich przyczynia się do 
pełniejszego rozwoju dzieci.

W Kościanie powstało Centrum Dogoterapii. Osoby z tego miasta zainteresowa-
ne dogoterapią postanowiły je założyć po to, aby umożliwić rozwój tej formy wspomaga-
nia leczenia i rehabilitacji w Polsce. Swoje plany pragną realizować wspólnie z innymi 
zwolennikami dogoterapii. 

Centrum Dogoterapii postawiło sobie trzy główne zadania:
- Stworzyć jak najobszerniejszą bazę danych, na tematy związane z korzystnym 

wpływem psa na ludzkie zdrowie i życie. Służyć ma temu serwis internetowy, 
w którym każda osoba będzie mogła zdobyć informacje na interesujący ją te-
mat, oraz zamieścić nowe informacje związane z tym zagadnieniem; 

- Stworzyć konkretny ośrodek, w którym będą prowadzone działania z zakresu 
dogoterapii i do którego będą mogły przyjechać wszystkie chętne osoby, aby 
przekonać się na czym polega dogoterapia. 

- Stworzyć (lub przyczyniać się do ich stworzenia radą i pomocą) sieć niezależ-
nych ośrodków, w których dogoterapia stanie się integralną częścią programu 
leczenia i rehabilitacji. 

W wyniku starań Centrum Dogoterapii 12 kwietnia 2001 roku został otwarty Ośro-
dek Centrum Dogoterapii w Pelikanie koło Kościana. Zajęcia dogoterapii są w nim pro-
wadzone w ciepłe i słoneczne dni. 

LESZNO

Od 15 listopada 2001 roku zajęcia dogoterapii odbywają się w Ośrodku Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Lesznie. Ośrodek ten prowadzony jest przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie. 
Dyrektor tej placówki Pani Aleksandra Pazoła przez rok poszukiwała odpowiednich 
psów. Ostatecznie skontaktowała się z państwem Aronowskimi za pośrednictwem 
Związku Kynologicznego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Psy przyjeżdżają 
z Kościana wraz z którymś z opiekunów na spotkanie z dziećmi. Przebywają po 1/2 go-
dziny w trzech różnych grupach. Są to grupy edukacyjno - terapeutyczne i rewalidacyjno 
- wychowawcze. W każdej grupie jest ok. 5-7 dzieci. Grupy te dobrane są pod względem 
wieku oraz stopnia niepełnosprawności. Zajęcia w każdej z grup prowadzą pracownicy 
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ośrodka, którzy zwykle opiekują się dziećmi oraz prowadzą z nimi pozostałe zajęcia. 
Podczas zajęć dzieci karmią psy, głaszczą je, przytulają się do nich, szczotkują oraz wy-
prowadzają je na spacer. Od samego początku dogoterapii w Lesznie w trakcie każdych 
zajęć prowadzone są szczegółowe obserwacje. 

POZNAŃ

W Poznaniu dogoterapia odbywa się w Przedszkolu Specjalnym na ul. Libelta 35.  
Prowadzi je pani Katarzyna Domańska ze swoja bokserką KUMĄ.

W Przedszkolu nr 81 odbywały się zajęcia przy udziale psa pani Danuty Grzyb-
kowskiej (niestety z powodu choroby i śmierci psa zajęcia zostały zawieszone). 

Dogoterapia prowadzona jest także w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 a dokład-
niej w Podstawowej Szkole Specjalnej przy ul. Rycerskiej 43. Odbywa się ona regularnie 
od ponad trzech lat, przy udziale psów rasy samoyed. 

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

W tym mieście działa Sportowy Klub Miłośników Psich Zaprzęgów CZUKCZ. 
Właśnie z jego udziałem stworzono program dogoterapii o nazwie „Odkrywcy nieznanego 
świata” Program obejmuje 3 grupy osób, którym kontakt z psami może pomóc i pomaga. 
Są to: dzieci niepełnosprawne, trudna młodzież i entuzjaści sportów z udziałem psów.

KATOWICE

Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych TRAVOIS - Sekcja Zajęć 
Kontaktowych z Psem działa na terenie Górnego Śląska. Zaprasza ośrodki specjalne, 
szkolno-wychowawcze, placówki edukacyjne, domy opieki społecznej i domy spokojnej 
starości, szpitale, osoby prywatne i inne do współpracy. Stosuje terapię opartą na ANI-
MAL ASSISTED ACTIVITIES oraz wprowadza powoli ANIMAL ASSISTED THERAPY. 
Posiada własny program rehabilitacyjno-edukacyjny z zakresu dogoterapii opracowany 
przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zajęciami z udziałem wolontariuszy z psa-
mi kierują wykwalifikowany rehabilitant oraz pedagog. 

Prowadzą oni zajęcia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym w Katowicach-Pio-
trowicach, w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu „Szkoła Życia. Zajęcia są pro-
wadzone w ramach projektu autorskiego nauczycieli ze szkoły. Również w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tychach „Szkoła Życia” zaplanowano prowadze-
nie autorskiego programu zajęć. 

Są prowadzone także prelekcje o tematyce: „Zachowanie psów” i „Jak zachowywać 
się wobec psa”, oraz „Historia sportów zaprzęgowych”. 

PODBESKIDZIE

Na tym terenie i na Śląsku dogoterapia jest obecna od 1998 roku, a obecnie patro-
nuje mu Fundacja „Nasze Gniazdo”.

„Koziańskie Wierchy”- Ośrodek Dogoterapii, Hippoterapii i Rehabilitacji Ruchowej
Znajduje się on w miejscowości Kozy - 10 km od Bielska Białej i prowadzi swą 

działalność na terenie Podbeskidzia i Śląska. 
Ośrodek prowadzi p. Ireneusz Pacyna - wieloletni, doświadczony treser psów i fi-

zjoterapeuta.
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W mieście PSZCZYNA z dziećmi niepełnosprawnymi pracuje briard FUZJA z hodowli 
„Z Puszczy Pszczyńskiej”. Zajęcia z FUZJĄ są sporą atrakcją dla dzieci - cieszą się ze 
spotkań ze zwierzakiem jednocześnie uczastnicząc w zajęciach rehabilitacji. Zajęcia  te 
wpływają znacząco na ich rozwój - zarówno osobowości jak i sprawności. 

BIAŁYSTOK

Dogoterapią zajmuje się Sportowy Klub Psich Zaprzęgów „Zorza”.

WARMIA i MAZURY

Ubik k/Orzysza
W regionie północno wschodniej Polski termin „dogoterapia” jest jeszcze mało znany. 
Pan Dariusz Morsztyn - jak sam mówi – „zajmuje się bardziej lansowaniem dogo-

terapii niż jej praktykowaniem”, chociaż regularnie prowadzi zajęcia z dziećmi niepełno-
sprawnymi. Jaki charakter mają te zajęcia można zobaczyć w filmie „Maszer” z cyklu 
A. Fidyka prezentowany w Polskiej Telewizji na początku 2002 roku. Okazuje się, że 
w dogoterapii można wykorzystać canicross lub triatlon maszerski.

Dariusz Morsztyn jest nauczycielem WF, autorem kilku publikacji dla nauczycieli, 
założycielem i Wodzem Naczelnym Stowarzyszenia Harcerski Ruch Ochrony Środowi-
ska im. św. Franciszka z Asyżu, organizatorem prestiżowych wyścigów psich zaprzęgów 
na Mazurach, czynnym zawodnikiem, biegaczem długodystansowym, morsem, indiani-
stą, bohaterem kilku filmów i wielu reportaży, laureatem nagród i wyróżnień - m.in. za 
zasługi dla rozwoju turystyki. 

Ośrodki zajmujące się dogoterapią na terenie Warmii i Mazur to m.in.: OSADA 
EKOLOGICZNA BIEGNĄCY WILK w Ściborkach (Gmina Banie Mazurskie, Lasy 
Skaliskie) - od maja 2004 i OSADA EKOLOGICZNA BIEGNĄCY WILK w Bludziach 
(Gmina Dubeninki, Puszcza Romincka) - od listopada 2004.

BYDGOSZCZ 

W Bydgoszczy działa kilka osób zajmujących się dogoterapią. 
W Domu Pomocy Społecznej, w tzw. „Klasie Życia”, od  trzech lat uczniowie mają 

kontakt z psami prowadzonymi przez tresera, który okazjonalnie odwiedza ten Dom. 
Od listopada 2002 roku zajęcia prowadzi pani Aleksandra Dziedzianowicz w szko-

le, w której pracuje z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi.

TORUŃ

W maju 2004 roku Zarząd Toruńskiego Oddziału Związku Kynologicznego 
jednogłośnie zaakceptował utworzenie Sekcji Dogoterapii. Celem działania sekcji 
jest utworzenie grupy terapeutycznej składającej się z przewodników i psów przygo-
towanych do niesienia pomocy osobom tego potrzebującym. Planuje ona utworzenie 
profesjonalnej sekcji szkoleniowej, pod nadzorem wykwalifikowanego tresera, który 
prowadził będzie zajęcia z zakresu posłuszeństwa, jak również przeprowadzał będzie 
specjalistyczne  testy psychiczne dla psów terapeutów. Chce również zorganizować dla 
członków sekcji serię wykładów z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej, rehabilita-
cji a także behawioryzmu (nauka o zachowaniach zwierząt, psychologia zwierząt), oraz 
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podstawowych wiadomości z weterynarii, przepisów prawnych regulujących obowiązki 
i przywileje właścicieli psów itp. 

WŁOCŁAWEK 

Pani Elżbieta Grabowska nauczyciel terapeuta, pedagog rewalidacji, pracująca w ZSI 
nr 1 we Włocławku prowadzi dogoterapię. Jej pies DICK - trzyletni pies rasy golden retrie-
ver - posiada zdany egzamin „Pies Towarzyszący 1 stopnia” z oceną doskonałą. Razem 
uczestniczą w różnych formach dogoterapii. Dzięki otwartości Dyrekcji na nowe formy tera-
pii, pani Elżbieta ma możliwość wprowadzania swojego psa na zajęcia rewalidacji. 

Od stycznia 2003 zajęcia są prowadzone raz w tygodniu po godzinie z młodzieżą 
niepełnosprawną intelektualnie uczęszczającą do Warsztatu Terapii Zajęciowej (grupa 
liczy 8 osób).

ŁÓDŹ

Zaczęło się od spotkań organizowanych przez Łódzką Straż Miejską na rzecz 
Ośrodka Terapii Niepełnosprawnych „Troska” przy ul. Rojnej w Łodzi. Na jedną z takich 
imprez zaproszono ludzi z łódzkiego Klubu Przyjaciół Wilków i Psów Północy „Wa-
taha” wraz z ich psami zaprzęgowymi. DZIDZIA i NUTEK - tak zdrobniale nazywają 
się dwa potężne alaskan malamuty. Ich opiekunowie i wolontariusze z „Watahy” to Iza 
i Jacek Zawadzcy. Dzieci spotykają się z DZIDZIĄ i NUTKIEM, które cierpliwie znoszą 
„oblężenie”. Wszystko pod czujnym okiem pp. Zawadzkich i terapeutów z Ośrodka, któ-
rzy z dogoterapią wiążą spore nadzieje. 

Agnieszka Ochał i Łukasz Kobus również prowadzą dogoterapię na terenie 
ZGIERZA i ŁODZI. 

KOSZALIN

W tym mieście powstało Stowarzyszenie Terapii Kontaktowej z Udziałem Psów.
W Koszalinie z chorymi dziećmi pracują trzy rasy: nowofundland, golden retriever 

i berneński pies pasterski. Jest to grupa około 15 osób ze specjalnie ułożonymi psami.
Między innymi pracownicy Dziennego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji „Nadzieja” 

wykorzystali specjalnie szkolonego psa do rehabilitacji 12-letniego chłopca, z głęboką 
niepełnosprawnością. Również integracyjny żłobek „Jacek i Agatka” postanowił włączyć 
dogoterapię do swoich działań.

SZCZECIN

Z inicjatywy pani mgr Ewy Mrugowskiej - kierownika Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt przy Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie powstał Program 
dogoterapii dzieci niepełnosprawnych. 

Współorganizatorami tego programu są: Katedra Psychologii Uniwersytetu 
Szczecińskiego - dr Krystyna Murawska, Szkoła Specjalna Nr 67 w Szczecinie, 
gdzie osobą odpowiedzialną za realizację tego programu jest p. Sonia Chojnacka, oraz 
pani Myśliwiec - właścicielka psów rasy syberian husky. 

Dogoterapia odbywa się także w Publicznym Przedszkolu Specjalnym nr 21 „Chatka 
Puchatka” przy udziale psów rasy syberian husky – TEQUILLI i CHIWASA. Ich trenerami 
są pp. Anna i Janusz Kazimierczak, którzy prowadzą zajęcia dogoterapii w Zachodnio-
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pomorskim. Osoby, które prowadzą zajęcia, starają się skupić na wykorzystaniu „rytmu 
podstawowego” czyli tętna i oddechu psa do stymulowania dzieci. Dogoterapia prowadzo-
na jest pod opieką pani Beaty Mikutowskiej - pedagoga specjalnego i wychowawcy. 

LUBSKO na Ziemi Lubuskiej

W Lubsku pani Janina Sieluk, która jest emerytowaną nauczycielką szkolnictwa 
specjalnego i posiada długoletni staż pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, 
wraz ze swoim psem terapeutą – suką owczarkiem niemieckim - oferuje swoją pomoc 
terapeutyczną osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie, z dziecięcym pora-
żeniem mózgowym i autyzmem.

KRAKÓW. 

Stowarzyszenie Terapii Wspomagającej ALTERI 
Jest społeczną organizacją non-profit zajmującą się zaawansowaną pomocą oso-

bom niepełnosprawnym w ich ciągłym zmaganiu się z podstawowymi przeciwnościami 
życia. Głównym celem ALTERI jest specjalistyczne szkolenie psów dla osób niepełno-
sprawnych, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Stowarzyszenie Terapii Wspomagającej ALTERI jest pierwszą organizacją w Pol-
sce przygotowującą psy do sprawowania kompleksowej opieki i pomocy osobie niepeł-
nosprawnej w życiu codziennym.

Trenerzy Stowarzyszenia pracując z psami i ich właścicielami, dopasowują program 
ćwiczeń psa do indywidualnych wymagań każdej pary, tak aby repertuar zachowań psa 
ułatwiał codzienne funkcjonowanie. 

Działalność stowarzyszenia skupia się na upowszechnianiu wiedzy na temat moż-
liwości pomocy ofiarowywanej osobom niepełnosprawnym przez psy oraz szkoleniu 
psów dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Zespół przewodników i psów wizytuje jeden z krakowskich Domów Opieki. Najczę-
ściej przychodzą: TEQUILA, LUCKY, LEO i SAGA – golden retrievery. Dołączyły kolejne: 
CORSA i miniaturowa sznaucerka ZUZIA. Ich przewodnicy całkowicie bezinteresownie 
co dwa tygodnie przeznaczają przedpołudnia na te wizyty.

NOWY SĄCZ

Fundacja RAZEM W ŚWIECIE. 
Celem powstania Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym i niepełnospraw-

nym w oparciu o dogoterapię. 
Organizacji tej zależy na umożliwieniu ludziom chorym kontaktu ze zwierzętami 

zarówno w domu, jak też placówkach opiekuńczych, szpitalach czy hospicjach. 
Celem Fundacji jest też nieodpłatne przekazywanie specjalistycznie wyszkolonych 

psów ludziom chorym i niepełnosprawnym.
Prezesem Fundacji jest inż. Krzysztof Szymański - treser psów, krajowy specjali-

sta Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

KROSNO

Osiem kilometrów od Krosna w dworku na terenie 3-hektarowego parku mieści się 
Oddział Rehabilitacyjny, który jest częścią Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego 
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im. Jana Pawła II w Krośnie. Przyjmuje dzieci w wieku od 3 do18 lat. Ordynatorem jest 
p. Cezary Orlik.

Ciekawostką tego Oddziału jest prowadzenie dogoterapii. Uczestniczy w niej pies 
- owczarek podhalański, obecny na oddziale od pierwszego dnia jego działalności (miał 
wówczas 3 miesiące).

Pies przebywa na terenie szpitala 24 godziny na dobę - w godzinach nocnych 
w kojcu zbudowanym na terenie parku. W ciągu dnia, poza okresem, kiedy „wykorzysty-
wany” jest na sali rehabilitacyjnej, chodzi wolno po terenie oddziału.

Terapia polega na ułatwieniu kontaktu dzieci z psem - szczególnie tych z głębszymi 
niepełnosprawnościami - pomocy przy głaskaniu, układaniu przy i na psie, pobudzaniu 
do wołania go itp. Zaobserwowano korzystny wpływ na zmniejszenie się napięcia mię-
śniowego. U wszystkich dzieci został przełamany lęk przed kontaktem z psem. Bardzo 
pozytywne są opinie rodziców, nawet tych początkowo sceptycznie nastawionych. Nie 
zaobserwowano - w ani jednym przypadku - reakcji alergicznych, nawet u dzieci  z roz-
poznaną i leczoną alergią.  

 Przedstawione powyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście tematu „Dogote-
rapia w Polsce”. Mają tylko uzmysłowić, jak różne są inicjatywy, metody prowadzenia, 
doświadczenia, ludzie-inicjatorzy i psy. Właściwie każdy, kto zaczął zajmować się dogo-
terapią, musi sam zdobywać doświadczenie i wiedzę na jej temat, musi ją organizować 
dopasowując do posiadanych warunków.

Znamienną cechą polskich organizacji zajmujących się dogoterapią jest to, że ich 
założycielami były i są na ogół osoby zajmujące się wcześniej jakąś pracą z psami, 
a więc: treserzy i właściciele ośrodków szkolenia psów, hodowcy psów, maszerzy, czyli 
osoby biorące udział w wyścigach psich zaprzęgów, a także kluby ras i zrzeszające hob-

bystów różnych psich specjal-
ności, organizacje zrzeszające 
ratowników z psami itp. Czę-
sto dodatkową działalnością 
dla tych organizacji jest udział 
w zajęciach terapeutycznych 
z posiadanymi już psami, pra-
cującymi w swojej specjalności. 
Zakładane są też fundacje, któ-
re zajmują się dogoterapią.

Obserwuje się rosnące 
zainteresowanie dogoterapią ze 
strony pedagogów i „zwykłych” 
właścicieli psów. Natomiast 
brak wyraźnej inicjatywy ze 
strony środowiska medycznego 

(wyjątek: Krosno).
Jeśli chodzi o rodziców dzieci i opiekunów osób chorych możemy obserwować 

dwie skrajne postawy:
- jedna to całkowita negacja tej metody, niewiara w jej sens a nawet protest prze-

ciwko jej stosowaniu; 
- druga skrajność to wiara w cudowną moc dogoterapii, która ma przynieść jakoby 

szybkie i duże efekty poprawy stanu zdrowia. 
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Pojęcie „dogoterapia”, funkcjonujące w języku polskim, ma dość rozległe znacze-
nie. W dostępnych polskich materiałach daje się zauważyć tendencje do obejmowania 
mianem „dogoterapia” wszystkie metody pomocy osobom niepełnosprawnym, które są 
związane z psami. Zaliczane są do niej też działania edukacyjne w szkołach i przed-
szkolach, a także fakt trzymania psów czy sporadycznych odwiedzin osób z psami 
w placówkach opiekuńczych lub wychowawczych. Oznacza to, że „wrzuca się do 
wspólnego worka” psy, które są wyszkolone na pomocników osób głuchych, osób na 
wózkach, łagodne i wesołe psy odwiedzające przedszkola, jak i właściwe psy „terapeu-
tyczne”. Pamiętajmy, że w krajach zachodnich te pierwsze zaliczane są do grupy zwanej 
„service dogs” (dosłownie: psy usługujące), a te drugie do grupy „visiting pets”, (czy-
li: zwierzęta odwiedzające). Psy używane do terapii np. w programie AAT określane 
są jako Therapy Dogs („psy terapeutyczne”). Zadania wymienionych tu grup psów już 
omówiliśmy wcześniej. 

Różnice między poszczególnymi grupami może dobrze zilustrować przykład trzech 
osób niewidomych:

- posiadającej psa-przewodnika („guide dog”, którego można zaliczyć do grupy 
service dogs),

- odwiedzanej przez psa, w celu sprawienia jej przyjemności i urozmaicenia życia – przy 
założeniu, że osoba ta lubi psy, głaszcze je, bawi się z nimi itp. (visiting dogs),

- poddanej terapii przy pomocy psa pod kierunkiem terapeuty - w celu wygaszenia 
lęków, pobudzenia do aktywności, usprawnienia niektórych narządów, leczenia 
depresji itp. (therapy dogs).

* * *

Można wyróżnić dwie podstawowe formy prowadzenia zajęć dogoterapeutycznych: 
I. „Spotykamy się i bawimy”. Polega ona na naturalnych relacjach pomiędzy uczest-
nikami grupy dogoterapeutycznej a psami. Psy są dotykane, głaskane, wykonują po-
lecenia, mają bezpośredni kontakt z ludźmi. Tego typu zajęcia są prowadzone przede 
wszystkim w domach dziecka, domach opieki, szpitalach. Głównym ich zadaniem jest 
kontakt emocjonalny ze zwierzęciem i jego wpływ na samopoczucie człowieka. Ma on 
na celu dostarczenie uczestnikom grupy jak najwięcej radości i satysfakcji z obcowania 
z psem. 
II. Dogoterapia, której celem 
jest konkretna pomoc przy le-
czeniu określonych schorzeń. 
W takich sytuacjach program 
spotkania jest ustalany z tera-
peutą, lekarzem, albo rehabili-
tantem. Określa się wtedy zakres 
czynności wykonywanych przez 
psa, które mają się bezpośred-
nio przyczynić do wspomagania 
leczenia danego schorzenia. 
Czynności, te mają formę zaba-
wy i rekreacji. Do powszechnie 
stosowanych należą:
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1. Wydawanie psu 
różnorodnych po-
leceń. Taka zabawa 
rozwija słownictwo 
i motywuje dziecko 
do mówienia.

2. Karmienie psów 
suchą karmą. Pa-
cjent bierze do ręki 
karmę, przywołuje 
psa i tak utrzymu-
je rękę, aby pies 
mógł zjeść pokarm. 
Ma to szczególne 
znaczenie u osób 
z przykurczami dło-
ni, zarówno dzieci jak i ludzi starszych. Jeśli występuje problem ze swobodnym 
rozprostowaniem palców, pies pomaga wyegzekwować ten ruch swoim nosem 
i pyskiem. Inną formą jest rzucanie karmy, które ma na celu rehabilitację ręki 
i wytrenowanie precyzji ruchu. 

3. Chodzenie z psem na smyczy. Szczególnie dla dzieci, które nie robią tego na co 
dzień jest to wielkie przeżycie. Wykonując, tę czynność są tak zaaferowane, że 
zapominają o własnych ograniczeniach, które często hamują ich aktywność. Ma 
to też znaczenie u osób starszych, które czasami trudno zachęcić do ruchu.

Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami umożliwiający rehabilitację rucho-
wą i umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych takimi chorobami jak: autyzm, porażenie 
mózgowe, niedowład kończyn, charakteropatia, zespół wiotkiego dziecka. Oczy-
wiście jest jeszcze wiele schorzeń, których leczenie tradycyjnymi metodami może być 
wspomagane przez dogoterapię.

 Poprzez terapię 
kontaktową czyli zabawy, 
przytulanie i głaskanie 
naszych piesków pacjenci 
dużo szybciej próbują wy-
konać pewne ćwiczenia. 
Rozluźnieni w bezstreso-
wej zabawie zapominają 
o swoich problemach. 
Radość i uśmiech, który 
jest widoczny na twarzach 
dzieci, zawsze towarzyszy 
zajęciom dogoterapii.
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PIES W DOGOTERAPII

WYBÓR I SZKOLENIE PSÓW DO DOGOTERAPII

Gdy rozmawia się z kimś, kto chciałby się dowiedzieć czegoś na temat psów uży-
wanych do dogoterapii padają zawsze te same pytania:

Pytanie 1: Jakie rasy psów nadają się do dogoterapii?

Rasa jest to grupa zwierząt, która na skutek długotrwałych zabiegów hodowlanych 
posiada określone cechy fi zyczne i użytkowe, przekazywane potomstwu. 

Biorąc to pod uwagę, przynależność psa do jakiejś rasy daje nam mniejsze lub 
większe prawdopodobieństwo wykazywania jakiejś konkretnej cechy charakteru, po-
słuszeństwa, czy zdolności do szkolenia w określonym kierunku itp.

Jednak w każdej rasie zdarzają się osobniki „nietypowe”, lub wychowywane nie-
zgodnie z przeznaczeniem rasy i te będą stanowić wyjątki. Np. pies rasy „groźnej” od-
powiednio wychowany może mieć charakter dobrotliwego olbrzyma, który - czując się 
niezagrożony w swej pozycji – będzie się zachowywał opiekuńczo, niezwykle łagodnie 
i delikatnie w stosunku do istoty słabszej, jaką będzie chory człowiek. Z drugiej strony 
osobiście znałam agresywne w stosunku do obcych: owczarka szkockiego „collie” i dwa 
nowofunlandy - przedstawicieli ras, które cechują się wyjątkowo przyjaznym stosunkiem 
do otoczenia.

Trudno jest wymienić wszystkie rasy, które może bardziej od innych nadają się do 
tego, aby wśród ich przedstawicieli poszukiwać psów do dogoterapii. Zresztą nie 
chciałabym zabierać autorytatywnie głosu w tej sprawie. Mogę się oprzeć jedynie na 
własnej wiedzy kynologicznej i doświadczeniach szkoleniowca. 

Szukałabym takich psów: 
- w grupie ras pasterskich – np. owczarek szkocki „collie” długo- i krótkowłosy, 

owczarek szetlandzki (sheltie), border collie, owczarek niemiecki (osobniki 
o zrównoważonym charakterze i umiarkowanym temperamencie), berneński 
pies pasterski (osobniki ufne do obcych), owczarek francuski briard; 

- w grupie ras myśliwskich – setery, retrievery, münsterländery, wyżły krótkowło-
se; 

- w grupie szpiców – samoyed, alaskan malamut (osobniki o małej chęci do domi-
nacji), siberian husky (pod warunkiem, że są użytkowane pociągowo);

- w grupie ras tzw. ozdobnych – mops, pudel (odpowiednio wybrane i wychowane 
osobniki).

Trzeba pamiętać, że dogoterapia to nie jedyna ale bardzo 
ważna i skuteczna metoda wspomagająca leczenie.
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Na pewno można byłoby wymienić jeszcze szereg innych ras, lecz nie miałam z ni-
mi bliżej do czynienia, więc trudno mi je polecać.

Osobiście nie wybierałabym psa 
- z dużych groźnych ras stróżujących – np. owczarek kaukaski, owczarek środko-

wo-azjatycki, jużak;
- z innych ras pasterskich i stróżujących, których cechą rasową jest nieufność do 

obcych;
- z pinczerów (doberman, pinczer, ratlerek, sznaucery) - ze względu na zbyt duży 

temperament i hałaśliwość;
- boksera - ze względu na zbyt radosne usposobienie i sposób objawiania tej radości;
- z molosowatych (rottweiler, dogi, mastiffy) - ze względu na dużą niechęć do pod-

porządkowania się człowiekowi;
- terierów – ze względu na niezależny charakter, upór i ciętość, które są cechami 

rasowymi tej grupy; tu też należą takie rasy jak American Staffordshire terrier 
(amstaff) - silny, o dużym temperamencie, American pit bullterrier, bullterrier i in-
ne, które są zaliczane do ras groźnych. 

Proszę jednak zwrócić uwagę, że w różnych miejscach w Polsce pracują w dogote-
rapii psy ras, które wymieniłam jako nie nadające się do tego typu pracy. I tak: w Krośnie 
pracuje owczarek podhalański, w Poznaniu i Jarosławiu – boksery, w Krakowie sznau-
cer miniaturowy, a w Kościanie i Wrocławiu – rottweilery.

Zresztą nie tylko psy rasowe nadają się do dogoterapii, mieszańce również. 
Cech charakteru mieszańców, czyli kundli, nie można z góry określić ani przewidzieć. 

Wprawdzie niektóre cechy zewnętrzne podobne do jakiejś rasy (kształt głowy, uszu, rodzaj 
sierści, długość kończyn) mogą sugerować także cechy charakteru tej rasy, ale w zasadzie 
nie pozostaje nic innego, jak obserwacja i sprawdzenie takiego psa w różnych warunkach. 
Można również zacząć go szkolić, gdyż w czasie szkolenia lepiej poznajemy takiego psa 
i możemy podjąć właściwą decyzję co do jego przydatności do dogoterapii.

Zachowanie się psa w stosunku do dziecka własnego a obcego.

Na pewno wiele rodzin, w których jest dziecko niepełnosprawne, posiada również 
psa rasy, którą wymieniłam wśród ras nieodpowiednich do dogoterapii, a kontakt takiego 
psa z dzieckiem jest bardzo dobry. Osoby takie mogą zarzucić mi, że mijam się z praw-
dą. Trzeba jednak pamiętać, że każdy pies inaczej traktuje członka własnego „stada”, 
a inaczej osoby obce. Nam chodzi jednak o psy pracujące z osobami (w tym dziećmi) 
obcymi.

Pytanie 2: Jakie psy nadają się do dogoterapii?

Może najpierw zdefi niujmy, jakie psy nie nadają się do dogoterapii. Na pewno będą 
to psy agresywne – bez względu na powód tej agresji (tchórzliwość, nieufność czy nie-

Ważna jest nie tyle rasa, co cechy osobnicze konkretnego psa.
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chęć w stosunku do obcych). Ponadto nie mogą być to psy nie tolerujące fizycznego 
kontaktu z osobą obcą, chimeryczne, tzn. takie, u których następuje nagła i niczym nie 
uzasadniona - nie dająca się przewidzieć zmiana nastroju, a także psy bardzo wesołe, 
wprawdzie przyjazne obcym, ale o zbyt dużym, nieopanowanym temperamencie. 

Cechy te mogą być spowodowane czynnikami genetycznymi, ale także środowi-
skowymi, w tym niewłaściwym wychowaniem i szkoleniem.

Wobec powyższego odpowiedź na zasadnicze pytanie wydaje się prosta. Jednakże 
taka nie jest.

1. Na pewno pies musi być łagodny i łagodność ta musi wynikać ze zrównoważo-
nego typu charakteru. 

 Pamiętajmy jednak, że każdy normalny, najłagodniejszy nawet pies może 
w pewnych warunkach okazać agresję (w różnej formie). Należy więc ustalić, 
jakie to będą warunki dla tego konkretnego osobnika.

2. Pies musi wykazywać przyjazne nastawienie i ufność do osób obcych.
 Jest to cecha, którą przejawiają wszystkie normalne tzn. o prawidłowej psychice 

szczenięta, u których proces socjalizacji przebiegł właściwie. Jest ona konieczna 
u psów ratowniczych i terapeutycznych. Należy więc dbać poprzez odpowiednie 
wychowywanie psa, aby nie zanikało z wiekiem. W Polsce jest niestety tak, że 
cecha ta bardzo denerwuje większość właścicieli, jeśli jest przejawiana w póź-
niejszym niż szczenięcy wieku i robią oni wszystko, aby pies jak najwcześniej 
był nieufny a nawet agresywny w stosunku do obcych. 

3. Pies musi zachowywać się w sposób zrównoważony, spokojny. 
 Dotyczy to także niezwykłych warunków (np. nagły hałas, gwałtowne zmiany 

w otoczeniu, duży ruch itp.). Oznacza to, że powinien zachowywać się obojętnie 
lub wykazać zainteresowanie niezwykłym zjawiskiem. Dopuszczalne są objawy 
niewielkiego niepokoju pod warunkiem, że pies bardzo szybko się uspokaja.

4. Pies powinien być cierpliwy, przejawiać tolerancję na dotykanie go przez 
obce osoby i wytrzymałość na niewielki ból. 

 Można powiedzieć, że powinien przejawiać wyrozumiałość, jeśli ktoś mu ten ból 
sprawi, np. przy szczepieniu czy nieostrożnej zabawie. 

5. Pies musi przejawiać chęć współpracy z człowiekiem. 
 Oznacza to, że powinien chętnie podporządkowywać się jego woli i wykonywać 

polecenia. Inaczej mówiąc pies taki powinien być posłuszny, opanowany przez 
właściciela i z przyjemnością wykonujący polecenia. Jest to zależne w dużym 
stopniu od rasy, ale w jeszcze większym od wychowania i szkolenia przez wła-
ściciela. Wymaga to od właściciela przynajmniej elementarnej wiedzy o psychi-
ce psów i ich układaniu, a z tym jest w Polsce bardzo źle.

Pytanie 3: Jak się szkoli psa do dogoterapii?

Osobiście jeszcze nie szkoliłam psa do dogoterapii. Opierając się na swojej ponad 
dwudziestoletniej praktyce treserskiej oraz dwuletnim doświadczenu w dogoterapii, 
mogę tylko odpowiedzieć na pytanie, jak ja szkoliłabym takiego psa.

Odpowiedź nie może być jednoznaczna. Potrzeby terapeutyczne są bardzo różno-
rodne, tak więc metody wyboru psa i dostosowania sposobu jego pracy do różnorod-
nych potrzeb będą również bardzo różne. 
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Schemat myślowy kogoś, kto jest niezbyt zorientowany w temacie jest taki: - „Bierze 
się psa, najlepiej dorosłego i szkoli się go na psa terapeutycznego”. - Nic bardziej myl-
nego, ponieważ przygotowanie psa do tego typu zajęć polega nie tylko na szkoleniu.

Na podstawie własnego doświadczenia kynologicznego i treserskiego uważam, że 
właściwy wybór psa, który ma być przeznaczony do dogoterapii, powinien zaczynać się 
od sprawdzenia cech charakteru rodziców szczenięcia, którzy powinni odznaczać 
się cechami wymaganymi dla psów terapeutycznych. 

Już przy matce 4 – 5 tygodniowe szczenięta można uczyć (w umiejętny sposób) 
pewnych zachowań, np. zachowywania czystości w kojcu, wykonywania poleceń „siad”, 
„daj łapę”, „chodź tu”, czasem można nauczyć je też podstaw aportowania. Jednak nauka 
ta musi być dokonywana z ogromną znajomością rzeczy i nie jest konieczna. Koniecz-
na jest natomiast baczna obserwacja szczeniąt. Musimy w tym czasie określić: które 
dominuje w stadku, które jest najbardziej tchórzliwe i płaczliwe, które jest najruchliwsze, 
które najspokojniejsze itp. Do dogoterapii nie powinniśmy wybierać szczenięcia dominu-
jącego i stojącego najwyżej w hierarchii stadka. Wydaje mi się, że do specjalnej terapii 
osób o głębokiej niepełnosprawności zarówno ruchowej jak i intelektualnej najbardziej 
odpowiednie będzie szczenię bardziej podporządkowane – stojące niżej w hierarchii. 
Oczywiście nie może ono przejawiać tchórzliwości i nerwowości. Musimy często brać 
szczenięta na ręce i pieścić je oraz bawić się z nimi, ile tylko się da, w celu „wdrukowa-
nia” im człowieka jako istoty pozytywnej. 

Szczenię nie może przebywać z matką krócej niż 6 tygodni. Szósty tydzień ży-
cia jest to okres, kiedy szczenię uczy się, jak „być psem”, a więc psiego sposobu porozu-
miewania się, zasad hierarchii w stadzie i innych rzeczy ważnych dla jego prawidłowego 
rozwoju psychicznego. 

Pobyt z matką nie powinien trwać dłużej niż 8 - 9 tygodni - wtedy szczenię po-
winno trafić do nowego właściciela. Jeśli musi on trwać dłużej, człowiek musi zapewnić 
szczeniakom ludzkie towarzystwo: indywidualne spacery, zabawy z dziećmi itp. W tym 
okresie – do 12 tygodnia życia (miesiące 3-ci i 4-ty) odbywa się socjalizacja w ludzkim 
społeczeństwie. Pies uczy się właściwych relacji z człowiekiem, swego miejsca w no-
wym stadzie, uczy się też rzeczy, które będą wymagane od niego w całym jego życiu, 
a więc zachowywania czystości, posłuszeństwa i poddania człowiekowi, uczy się po-
rozumiewania z człowiekiem, uczy się też jak zachowywać się w nowym świecie, który 
poznaje. Wszystkie błędy „wychowawcze”, które w tym okresie popełni człowiek, mogą 
trwale rzutować na całą przyszłą użytkowość psa, a w każdym razie ich skutki mogą być 
trudne do wyeliminowania. 

W tym okresie ważne jest wprowadzenie elementów podstawowego szkolenia 
opartego na zabawie i wykorzystaniu wrodzonych zdolności psa (np. aportowanie, pra-
ca węchowa, chodzenie na smyczy, przybieganie na zawołanie itp.) Szkolenie to jest 
bardzo pożądane dla wyrobienia późniejszego zaufania do właściciela i utrwalenia po-
słuszeństwa. Piesek powinien też dużo chodzić po mieście, przebywać w różnorodnych 
(ruchliwych i hałaśliwych) miejscach. Jeśli czegoś bardzo się boi, nie należy „na siłę” go 
do tego przyzwyczajać – jego psychika musi dojrzeć do tak silnych bodźców. 

Po ukończeniu 4 miesięcy powinno się przystąpić do regularnego szkolenia w za-
kresie ogólnego posłuszeństwa - najlepiej wg nieco zmodyfikowanego regulaminu Pol-
skiego Związku Kynologicznego na tytuł Psa Towarzyszącego I-go Stopnia. Wyelimino-
wałabym ćwiczenie „nie pobierania pokarmu od obcych”, a wprowadziłabym zaniechane 
obecnie ćwiczenie „badania” polegające na głaskaniu swobodnie stojącego psa przez 
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obce osoby (a więc byłby to powrót do starego – sprzed 20 lat – regulaminu szkolenia 
na PT 1). Celem takiego szkolenia byłoby uzyskanie psa ogólnie posłusznego, chętnie 
wykonującego różne polecenia, pozytywnie traktującego osoby obce. Jeśli szkolenie to 
byłoby prowadzone w grupie psów, pies przyzwyczajałby się również do innych psów, 
bawiłby się z nimi, wykonywałby ćwiczenia w ich – często rozpraszającej uwagę – obec-
ności, a więc stopniowo stawałby się coraz lepiej wyszkolonym psem. 

Oczywiście nadal chodzimy z psem po mieście, rynku, stacji kolejowej, wchodzi-
my do różnych budynków, na stadion, na którym właśnie odbywa się impreza, uczymy 
spokojnego zachowania w środkach lokomocji, spokojnego wsiadania i wysiadania do 
pociągu i autobusu itp. 

Korzystamy z każdej okazji do bliskiego kontaktu z przygodnymi obcymi oso-
bami. Uczymy odpowiedniego zachowania się wobec dzieci (pozwalanie na głaskanie 
i przytulanie, podawanie łapy, spokojne zabawy z dziećmi – należy tu uważać, aby nie 
nauczył się gonić dzieci w celu złapania ich zębami i konsekwentnie oduczać wskakiwa-
nia na dziecko łapami). Bardzo ważne jest - i musimy zadbać o to - aby pies nigdy nie 
był drażniony przez nikogo nawet w zabawie. 

Myślę, że w wieku ok. pół roku po takim wychowywaniu i szkoleniu można by było 
zabrać pieska po raz pierwszy do jakiegoś ośrodka prowadzącego dogoterapię, aby po-
obserwować jego zachowanie. Pierwsze wizyty muszą być dostosowane do możliwości 
młodego psa – nie mogą go męczyć, aby nie poczuł się zniechęcony do tego typu zajęć. 

W zależności od warunków fizycznych, predyspozycji psychicznych i uzdolnień 
osobniczych pies będzie mógł być przydzielony (myślę, że w wieku ok. 1 roku) do odpo-
wiedniej grupy osób.

Pamiętajmy jednak, że nawet przy prawidłowym postępowaniu z psem w procesie 
przygotowywania go do pracy terapeutycznej może się okazać w końcowym efekcie, że 
pies nie będzie mógł być wykorzystany jako terapeuta: może nie chcieć pracować w ten 
sposób z różnych przyczyn. 

Czasem może być tak, że początkowo pies pracuje chętnie, a po pewnym czasie znu-
dzi się tymi zajęciami. Może też spotkać go coś przykrego i zrazi się. Wreszcie może na 
skutek wieku (dorastania lub starzenia się) stawać się niecierpliwy lub niechętny osobom 
obcym, często zachowującym się z powodu choroby w sposób niezrozumiały dla psa. 

Może być też sytuacja odwrotna – młody pies nudzi się i nie chce pracować, lecz po 
pewnym czasie, gdy dorośnie psychicznie, może polubić tego typu pracę. 

Wreszcie – pies, który nie nadaje się do jednego rodzaju terapii, może świetnie 
nadawać się do innego jej rodzaju. Można młodego, ruchliwego psa wykorzystywać do 
pracy z osobami w podeszłym wieku, z depresją, czy np. z dziećmi i osobami dorosłymi 
o mniejszym stopniu niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej, które nie boją się 
psów. Ten sam pies w późniejszym wieku, gdy jego temperament się uspokoi, może 
przejść do pracy z osobami o głębszym stopniu niepełnosprawności, małymi dziećmi 
oraz osobami bojącymi się psów. 

Podsumowanie: 

- Określenie, jak powinno wyglądać właściwe szkolenie psa na psa terapeutycznego 
wydaje mi się dość skomplikowane. Również pojęcie „terapia z udziałem psa” jest bardzo 
szerokie i nie zawiera informacji, jaki pies jest potrzebny. Potrzeby są bardzo różnorod-
ne, a czasami nawet przeciwstawne. Zależy to przede wszystkim od rodzaju schorzenia, 
a także potrzeb i upodobań indywidualnych osoby, która będzie korzystać z takiej terapii.
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- Moim zdaniem w naszych obecnych polskich warunkach bardzo ważne jest we-
ryfikowanie psów, które już są, pod kątem ich przydatności do różnych rodzajów do-
goterapii. Każdy właściciel psa doskonale go zna, może udzielić o nim podstawowych 
informacji. Weryfikacja polegałaby na obserwacji zachowań psa w różnych warunkach, 
także wśród dzieci. Ostateczna obserwacja mogłaby odbywać się w placówce, do której 
miałby w przyszłości być przydzielony pies. Można użyć tu psy nie tylko zaprzęgowe, 
ale też o innym rodzaju użytkowania - np. myśliwskie, sportowe (agility, fly-ball itp.), ra-
townicze, a nawet takie, które po szkoleniu ratowniczym nie uzyskały licencji psa ratow-
niczego z różnych przyczyn. Przecież wiadomo, że jednym z warunków dopuszczenia 
do szkolenia ratowniczego jest przyjazny stosunek do obcych, doskonałe aportowanie 
i chęć współpracy z człowiekiem. 

 * * *

Różne organizacje w Polsce zajmujące się dogoterapią proponują własne progra-
my szkolenia psów i sposoby testowania i ich kwalifikowania. 

Przykładem może być program szkolenia psów i ich przewodników, który stosuje 
Fundacja PRZYJACIEL z Warszawy:

1. Szkolenie trwa minimalnie 3 miesiące, w czasie których odbywa się 50 godzin 
zajęć pod okiem tresera. 

2. Pies co 24 godziny musi odbyć spacer, w czasie którego napotka obcych ludzi.
3. Pies powinien umieć podstawowe komendy posłuszeństwa z komendami gło-

sowymi lub/i optycznymi. (siad, waruj, przychodzenie do nogi, chodzenie przy 
nodze bez smyczy i ze smyczą).

4. Pies nie może:
 - przejawiać agresji, 

- szczekać bez potrzeby, 
- gryźć, 
- wyć,
- skakać na obcych,
- żebrać,
- obwąchiwać obcych.

5. Pies powinien być szkolony 5 razy tygodniowo, w tym raz pod okiem tresera.
6. Niedopuszczalne jest podejmowanie szkolenia na własną rękę bez porozumie-

nia z treserem psów. 
7. Niedopuszczalne jest szkolenie psa terapeuty w kierunku agresji i obrony. 
8. Przed przystąpieniem do szkolenia pies powinien być szczepiony i odrobaczony.
9. Niedopuszczalne jest szkolenie psa podczas choroby. Nie szkoli się też suki 

w ostatnich tygodniach ciąży, podczas karmienia szczeniąt i w czasie rui.
10. Przewodnik bierze na siebie wszystkie konsekwencje wynikające ze szkolenia 

psa terapeuty.
Fundacja Przyjaciel ustaliła również test kwalifikujący psa do pracy terapeutycznej:
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Test końcowy - PIES TERAPEUTA
Na podstawie testu TDI - Therapy Dog International

1. Akceptacja nieznajomego 
 Test pokazuje czy pies będzie pozwalał przyjaznemu wobec psa obcemu zachowy-

wać się, rozmawiać z przewodnikiem, gestykulować w normalny dla siebie sposób. 
Pozorant i przewodnik ściskają sobie ręce, wymieniają życzliwości. Pies nie może 
pokazywać strachu, agresji, zniecierpliwienia; może podejść do pozoranta.

2. Siedzenie na miejscu podczas pieszczenia. 
 Test pokazuje, czy pies w czasie pieszczot pozwoli przyjaznemu obcemu gła-

skać i pieścić się na całym ciele. Pies siedzi w pobliżu przewodnika. Pozorant 
podchodzi i zaczyna głaskać psa po głowie potem po reszcie ciała. Pies może 
także stać lub leżeć. Pies nie może okazywać żadnych oznak strachu, rezerwy 
w stosunku do pozoranta, zniecierpliwienia.

3. Akceptacja zabiegów pielęgnacyjnych.
  Pies musi akceptować zabiegi pielęgnacyjne. Umiejętność przydatna dla prze-

wodnika, szczególnie w czasie wizyty u weterynarza.
4. Chodzenie bez smyczy na terenie otwartym. 
 Test pokazuje czy przewodnik ma kontrolę nad psem. Pies może iść dowolnie po 

prawej lub po lewej stronie. Trasa obejmuje 2 skręty w prawo, 2 w lewo, zwrot 
w tył. W czasie pokonywania trasy jedno zatrzymanie między jednym a drugim 
końcem trasy. Pies nie musi siedzieć w czasie przystanku.

5. Przechodzenie w tłumie. 
 Test pokazuje czy pies potrafi przejść bez zawahania w tłumie ludzi, w centrum 

miasta i czy przewodnik ma kontrolę nad psem. Pies i przewodnik idą na luźnej 
smyczy przez grupkę ludzi. Pies może okazywać zainteresowanie obcymi nie 
wolno mu jednak skakać, bać się, wyrywać, szczekać, okazywać agresji. Prze-
wodnik ma prawo chwalić psa, zachęcać głosem do przejścia.

6. Siadanie na komendę i zostawanie. 
 Pies może warować zamiast siedzieć. Dozwolona zmiana pozycji w czasie wy-

konywania ćwiczenia. Najważniejsze by pies nie odszedł z miejsca na którym 
miał czekać na przewodnika. W czasie gdy pies czeka na przewodnika, pozo-
rant przechodzi obok psa kilkakrotnie - pies nie może ruszyć się z miejsca.

7. Przychodzenie na komendę. 
 a) Pies zostaje. Przewodnik odchodzi na odległość 5 metrów i woła psa. Gdy 

pies nie przychodzi, dozwolone zachęcenie.
 b) Pies zostaje. W czasie zostawania pozorant pieści psa, rozprasza go a prze-

wodnik przywołuje psa.
8. Reakcja na drugiego psa. 
 Sztuka zachowania się w stadzie. Dwóch przewodników z psami staje naprze-

ciw siebie, ściskają sobie dłonie, rozmawiają. Psy nie powinny okazywać nic 
więcej poza normalnym zainteresowaniem. Agresja kończy test.

9. Reakcja na przeszkadzanie. 
 Test pokazuje, czy pies jest pewny siebie w sytuacji, gdy nie ma zapewnionego 

spokoju i skupienia. Przeszkadzanie przez hałas ulicy, dzieci, klakson, spadającą 
z półki książkę, rowerzystę. Pies powinien okazywać naturalne zainteresowanie 
lecz nie może wpadać w panikę, szczekać, gonić, uciekać, być agresywnym.
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10. Reakcja na sprzęt medyczny. 
 Pies nie powinien bać się pachnącego inaczej, wydającego nieznajome dźwięki 

sprzętu medycznego. Pies powinien akceptować kule, balkonik, wózek inwalidz-
ki, kroplówkę itd.

11. Niepodejmowanie znalezionego pokarmu. 
 Przewodnik prowadzi psa na luźnej smyczy. Na ziemi leżą smakołyki. Pies nie 

może podejmować pokarmu z ziemi.
12. Akceptacja odruchów chorych. 
 Obserwacja reakcji psa na odruchy chorych - kaszel, padaczka, kichanie, drże-

nie rąk, nietypowe chodzenie, ciężki oddech, drgawki.
13. Akceptacja chwilowej nieobecności przewodnika. 
 Test pokazuje, czy pies może zostać z obcą osobą na kilka chwil. Powinien się 

jej słuchać - okazywać dobre maniery. Pozorant podchodzi do przewodnika 
i psa i mówi np. coś takiego „Czy mogę popilnować twego psa?” i chwyta smycz. 
Przewodnik znika na kilka chwil. Pies nie musi pozostać w miejscu ale nie może 
wyć, piszczeć, szarpać się.

14. Sztuczka 
 Prezentacja dowolnej sztuczki jaką umie pies.
Uwaga: wszystkie testy wykonuje się na skórzanej lub parcianej obroży.

Należy zaznaczyć, że istniejące w Polsce regulaminy szkolenia i testy mają charak-
ter wewnętrzny - są tworzone na potrzeby organizacji, która je tworzy. Mogą więc różnić 
się od siebie tak, jak różnią się warunki, wiedza i doświadczenie osób, które zajmują się 
organizowaniem dogoterapii w konkretnej organizacji.

Kupowanie psa dla dziecka
Efektem wprowadzania dogoterapii do ośrodków rehabilitacyjnych czy rewalidacyj-

nych i jej nagłaśnianie w mediach jest kupowanie psów dla chorych dzieci. W związku 
z tym czujemy się zobowiązani do poruszenia tego tematu w niniejszej publikacji. 

Przestrzegamy stanowczo (jak również cała literatura poświęcona psom) przed ku-
powaniem psa dla dziecka - nawet zdrowego, lub dla osoby niepełnosprawnej. 

Pamiętajmy, że: 

- Pies to żywe stworzenie z własnymi potrzebami zarówno fi zycznymi jak i psy-
chicznymi. Pies, który ma służyć osobie chorej wymaga starannej pielęgnacji. Pies też 
często choruje! Przez beztroskie sprawienie psa osobie, która nie jest w stanie zaspokoić 
podstawowych potrzeb psa (długich spacerów i zabawy, utrzymania właściwej higieny, za-
pewnienia właściwego żywienia i kontynuowania szkolenia), robimy wielką krzywdę przede 
wszystkim psu, a potem kolejno osobie, dla której pies był kupiony i całemu jej otoczeniu. 

- Każdy pies to w ogóle wielki obowiązek i kłopot, a pies kupiony w określonym 
celu to jeszcze większe obciążenie i odpowiedzialność. 

- Pies traktowany niewłaściwie (nawet w najlepszej wierze) może z czasem stać 
się psem kłopotliwym, nieznośnym dla otoczenia, a nawet stracić swoje wcześniej-
sze umiejętności, które nabył w czasie szkolenia.

Jeżeli w rodzinie nie ma nikogo, kto zna się na psach, będzie mógł i chciał 
zajmować się psem, nie wolno nabywać psa – nawet wyszkolonego, nie mó-
wiąc już o szczenięciu. 
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Klasycznym przykładem może być tu sytuacja obserwowana obecnie w Polsce, 
gdzie przez niewłaściwe lansowanie psów ras pociągowych (husky, alaskan malamute, 
samoyed) jako najlepszych do dogoterapii, ma miejsce wiele ludzkich i psich dramatów. 
Ludzie chcący pomóc swoim niepełnosprawnym dzieciom, wierząc w to, co podają me-
dia (nie każdy musi się znać na rasach psów), kupują psy tych ras dla swoich bliskich. 

Są to jednak rasy o specyficznej psychice i potrzebach, określane przez fachowców 
jako rasy „amatorskie”, co oznacza, że są to psy nie dla każdego. Już z racji swej użyt-
kowości wymagają dużo ruchu i wysiłku, posiadają też tzw. „dziki” charakter – bardziej 
kierują się instynktami niż chęcią podporządkowania się i ścisłej współpracy z człowie-
kiem. Spuszczone ze smyczy na ogół udają się w niewiadomym kierunku gnane właści-
wym sobie instynktem poznawania terytorium. Łagodne dla ludzi, potrafią być bardzo 
agresywne w stosunku do obcych psów i innych zwierząt. Nie użytkowane zgodnie ze 
swoim właściwym przeznaczeniem – w intensywnym ruchu: bieganiu, pracy pociągowej 
- robią wiele szkód w otoczeniu, aby znaleźć ujście dla nadmiaru energii, wyją itp., cier-
pią, a nawet prędzej czy później chorują psychicznie. 

Na stronach internetowych organizacji zrzeszającej miłośników psów ras zaprzęgo-
wych „Biegnący Wilk” możemy znaleźć wypowiedź na ten temat wybitnego znawcy tych 
ras p. Dariusza Morsztyna. Oto co pisze:

„... Nie zawsze każdy osobnik rasy wskazanej do pracy z dziećmi się do tego nada-
je. Dlatego należy indywidualnie rozpoznać psa pod kątem:

-  poziomu cech opiekuńczych, delikatności w zabawie, reagowania na obce oso-
by, reagowania na dzieci, odporność na zmęczenie uciążliwymi zabawami, 

-  należy dobrze poznać reakcje zwierzęcia w różnych sytuacjach np. zachowanie 
przy jedzeniu (możliwość wystąpienia stanów agresywnych na tle obrony pokar-
mu), przy innych psach (niektóre osobniki wykazują dużą zazdrość), odporność 
na tłok, lęki przed hałasem, samochodami itd.,

-  poznanie rodziców zwierzęcia, miejsca jego wychowania,
-  rozpoznanie potencjalnych możliwości pracy z wychowankami,
- rozpoznanie indywidualnego charakteru zwierzęcia - każdy osobnik, tak jak ludzie 

ma inny charakter – wśród psów są romantycy, ciamajdy, spryciarze, „muły do pra-
cy” i obiboki, „przytulanki”, „psie mądrości”, doskonali przywódcy, indywidualiści, ... 

... Należy bardzo uwzględniać potrzeby, prawa zwierząt. Przy wybieraniu psa ko-
niecznie musimy dokładnie przemyśleć i skonsultować swój wybór, aby w przyszłości nie 
wystąpiły problemy. Np.: nie wszystkie psy nadają się do wszystkich warunków domo-
wych, psy ras północnych nie powinny trafiać do mieszkań w bloku (dla nich właściwy jest 
wybieg przy domu na wsi lub domku jednorodzinnym). Psy rasy syberian husky wymagają 
szczególnie dużo ruchu (należy z nimi regularnie biegać) – w przeciwnym razie wystąpią 
kłopoty z ucieczkami, demolowaniem pomieszczeń, duszeniem kotów czy kur.”

Nie wyklucza to oczywiście psów tych ras jako wspaniałych terapeutów, o ile tyl-
ko psy te są głównie użytkowane w zaprzęgach. I takie pozytywne przykłady również 
mamy w Polsce. 

Omawiając zagadnienie przygotowania psów do dogoterapii nie sposób pominąć 
spraw higieny. 

I tu chciałabym podkreślić pewne fakty. Pies często jest postrzegany jako źródło 
zakażenia różnymi chorobami. Tymczasem przeprowadzone przed laty badania nauko-
we dotyczące zagrożeń zdrowia człowieka przez zwierzęta umieściły psa na 15-tym 
miejscu pod tym względem. Wynika to z tego, że mamy z psem stosunkowo niewiele 
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wspólnych chorób. 
O wiele większe zagrożenie dla zdrowia człowieka stanowią takie zwierzęta jak 

bydło i owce, świnie, drób, papugi, koty, gryzonie, króliki i zające, muchy a nawet konie. 
Największe natomiast zagrożenie pod względem możliwości przeniesienia choroby sta-
nowi dla człowieka ... drugi człowiek. 

WYMAGANIA HIGIENICZNE DLA PSA – TERAPEUTY:
1. Pies musi być zdrowy. Musi być szczepiony regularnie przeciwko wściekliźnie 

raz w roku i odrobaczony przynajmniej co trzy miesiące. (Niektórzy zalecają 
dodatkowe badania krwi na obecność chorób odzwierzęcych takich, jak tok-
soplazmoza, listerioza, leptospiroza i obecność takich bakterii jak gronkowce 
i salmonelle; inni uważają, że badania takie nie są konieczne).

2. Pies musi być wolny od pasożytów wewnętrznych (temu służą odrobacza-
nia) i zewnętrznych (pchły, wszoły, świerzbowiec, grzybice). W tym celu najle-
piej stosować specjalne środki o przedłużonym okresie działania zabezpiecza-
jące przed pasożytami skóry. Środki te są bardzo skuteczne, a jednocześnie 
nieszkodliwe dla psa i ludzi. Nie wolno używać obroży przeciwpasożytniczych, 
gdyż zawierają one środek, który może być szkodliwy dla ludzi – szczególnie 
dzieci i osób uczulonych – działający jeszcze jakiś czas po zdjęciu obroży. Z te-
go samego powodu nie wolno także używać środków chemicznych w sprayu.

3. Pies musi być czysty. Przed odwiedzinami pies powinien być wykąpany. 
Częstotliwość kąpieli psa zależy od sposobu utrzymania psa (pies trzymany 
w mieszkaniu jest na pewno czyściejszy niż trzymany na wybiegu), od tego, co 
pies robi pomiędzy odwiedzinami (czy bardzo się brudzi podczas spacerów, czy 
miał kontakt z przygodnym brudnym lub chorym psem itp.), od indywidualnych 
cech skóry (niektóre psy po pewnym czasie od kąpieli wydzielają nieprzyjemny 
zapach, lub biały pyłek, który jest substancją uczulającą). 

4. Pies musi być wyczesany. Jest to chyba najtrudniejsze wymaganie, gdyż nigdy 
nie da się tak wyczesać czy wyszczotkować psa, aby w ogóle nie wychodził ani 
jeden włosek. Trzeba jednak dołożyć wszelkich starań, aby tych włosków było 
możliwie jak najmniej. W czasie okresowej wymiany sierści, gdy włos wychodzi 
wyjątkowo obficie, należy czasowo zaprzestać odwiedzin.

5. Pies musi mieć regularnie czyszczone uszy. Zapobiega to osadzaniu się wewnątrz 
małżowiny woskowiny i brudu, wydzielaniu się nieprzyjemnej woni. Pamiętajmy, że 
uszy psa też są przedmiotem zainteresowania pacjentów i muszą być czyste.

6. Pies musi mieć czyszczone zęby. Zapobiega to przykremu zapachowi z pyska. 
Powinno być przeprowadzone możliwie krótko przed zajęciami.

7. Pies musi mieć skracane i piłowane pazury. Pazury nie mogą stanowić zagro-
żenia skaleczeniem. Niektóre psy nie ścierają dostatecznie pazurów podczas 
chodzenia i należy im wtedy te pazury skracać i opiłowywać, aby nie były za dłu-
gie i ostre. Zawsze uwagi i przycinania wymagają pazury piątych palców, gdyż 
one nigdy nie ścierają się samoczynnie, a stanowią zagrożenie podrapaniem 
podczas zabawy.

8. Pies powinien mieć powycierane, a nawet umyte łapy i brzuch po przyjściu 
do placówki, gdzie będą odbywać się zajęcia, a przed rozpoczęciem zajęć w sali. 
Zabezpiecza to przed wniesieniem brudu z ulicy na salę, gdzie przebywają pa-
cjenci.
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DOGOTERAPIA W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO 
WYCHOWAWCZYM W JAROSŁAWIU

W roku 2002 podczas majówki w Heluszu (jest to przysiółek wsi Kramarzówka k. 
Pruchnika w pow. Jarosław) dzieci z Ośrodka miały możliwość spotkania psów rasy 
husky. Ich właścicielami byli Anna i Tomasz Kudełkowie ze Stowarzyszenia Miłośników 
Psów Zaprzęgowych w Rzeszowie. Rezultat spotkania był bardzo pozytywny. 

Zaczęto poszukiwać psów odpowiednich do dogoterapii na terenie Jarosławia. Dy-
rektor OREW p. Mariusz Mituś zwrócił się do mnie, czy mogłabym jakoś pomóc w zorga-
nizowaniu zajęć z dogoterapii w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym 
w Jarosławiu. Podchwyciłam ten pomysł z radością, bo już wcześniej myślałam o włą-
czeniu się do działalności tego typu. 

Nazywam się Janina Filozof i jestem 
z wykształcenia zootechnikiem z 21-letnim 
stażem pracy w rolnictwie jako zootechnik. 
Od 1979 r. zajmowałam się amatorskim szko-
leniem psów. Najpierw prowadziłam kursy 
na PT 1 w Rzeszowie i Jarosławiu w ramach 
działalności Rzeszowskiego Oddziału Związ-
ku Kynologicznego, a potem szkoliłam psy 
(a raczej ich właścicieli) w ramach swojej 
prywatnej działalności. Przez 6 lat byłam 
zawodnikiem - reprezentantem drużyny Od-
działu Rzeszowskiego na mistrzostwa Polski 
PT i na zawody międzyoddziałowe. Odbyłam 
również czteroletni staż asystencki w Związ-
ku Kynologicznym w zakresie szkolenia, prób 
pracy i charakteru psów. 

Wszystkie moje psy (3 owczarki nie-
mieckie i berneński pies pasterski) miały 

zdane egzaminy na przynajmniej PT 1. Ponadto wszystkie były pomocnikami w życiu 
codziennym (przynosiły i odnosiły różne przedmioty, „pomagały” na działce, ciągnęły 
wózki, nosiły torby, koszyki, gazety z kiosku, odnajdywały zgubione w domu, na działce 
czy w terenie przedmioty itp.). Poza tym zawsze moją ambicją było, aby moje psy były 
przyjazne dla całego świata – zarówno dla osób obcych, jak i dla zwierząt: kotów, zaję-
cy, drobiu, ptaków a nawet myszek. Jedna z suk była córką jednego z pierwszych psów 
lawinowych - BESTA (znanego raczej jako „Burek”). 

W chwili gdy skontaktował się ze mną p. Dyrektor Mituś, miałam dwa psy potencjal-
nie nadające się do pracy z dziećmi. Oprócz tego w rodzinie był jeszcze seter irlandzki, 
którego można było wziąć pod uwagę. Było więc z czym zaczynać.

W Ośrodku, dzieci i młodzież – zależnie od stopnia niepełnosprawności – uczest-
niczą w zajęciach w grupach edukacyjnyo-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowaw-
czych. Pierwszą „próbę” odbyłam z małym kundelkiem BURKIEM w dwóch połączonych 
grupach młodszych dzieci głęboko upośledzonych. Nigdy wcześniej nie miałam do czy-
nienia tak bezpośrednio z dziećmi z tak głęboką niepełnosprawnościa. Każde z nich 

Janina Filozof , NEGRA i BUREK
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miało jednocześnie kilka poważnych proble-
mów ze zdrowiem. Żadne z nich nie mówiło, 
kilkoro nie było w stanie nawet siedzieć sa-
modzielnie. Ani ja, ani nauczyciele pracujący 
z dziećmi nie bardzo wiedzieliśmy, od czego 
zacząć terapię. Opiekunowie usiedli z dzieć-
mi w kole, a ja kolejno podchodziłam do każ-
dego z dzieci. Niektóre reagowały strachem 
i krzykiem, niektóre były całkowicie obojętnie 
lub niechętne, chociaż nie bały się psa, inne 
się uśmiechały, a autystyczny Tomek usiadł 
obok psa i delikatnie „badał” końcami palców 
dokładnie każdy szczegół ciała pieska. 

Patrząc na te dzieci zobaczyłam w nich 
Osoby – z ich upodobaniami, charakterami 
i odbieraniem otaczającego je świata na ich 
sposób. Zupełnie nie zauważałam ich niepełno-
sprawności, tzn. nie była ona dla mnie istotna. 
Stwierdziłam, że cały mój problem to nawiąza-
nie kontaktu z każdym dzieckiem i zrozumienie 
go, a także poznanie możliwości i ograniczeń 
każdego z dzieci, aby móc opracować właściwe 
metody pracy z każdym z nich. 

To próbne spotkanie odbyło się w czerwcu 2002 r.

Miałam pewne wyobrażenie pracy terapeutycznej z psem, chciałam jednak po-
równać je z konkretnymi doświadczeniami ludzi, którzy już pracują w tej dziedzinie od 
dłuższego czasu. Skorzystałam ze stron internetowych Dog-Play i Delta Society, gdzie 
znalazłam wszystkie potrzebne mi informacje.

Porozumiałam się z Sanepidem i weterynarzem, aby ustalić wymagania sanitarne 
i konieczne badania psów. OREW uzyskał od każdego z rodziców oświadczenie o zgo-
dzie lub odmowie zgody na zajęcia dogoterapii z jego dzieckiem (tylko troje dzieci nie 
uzyskało zgody rodziców), ubezpieczono zajęcia w pełnym zakresie w PZU.

W międzyczasie w lokalnej prasie ukazały się ogłoszenia o poszukiwaniu osób, które 
posiadają psa i są chętne do współpracy z OREW w zakresie dogoterapii na zasadzie 
wolontariatu. Zgłosiło się kilka osób, ale niektóre z nich albo miały nieodpowiedniego psa, 
albo pracowały lub chodziły do szkoły i nie mogły przychodzić w godzinach obecności 
dzieci w Ośrodku, albo chciały „oddać” psa do dyspozycji Ośrodka. Zostały dwie osoby: 
bezrobotny pan z wyżłem krótkowłosym i 14-letnia uczennica II klasy gimnazjum z suczką 
MAJKĄ - mieszańcem jakby polskiego owczarka nizinnego z długowłosym terierem. 

Wyżeł został znaleziony w przydrożnym rowie w stanie skrajnego wyczerpania, 
wyleczony i odkarmiony przez pana. Był bardzo miły i przyjazny, ale zupełnie nie uło-
żony. Zaczęliśmy go szkolić. Ćwiczenia na smyczy wykonywał dobrze, ale gdy doszło 
do ćwiczeń bez smyczy okazało się, że pies nie uznaje autorytetu pana, którego bardzo 
kochał, ale który miał dla niego zbyt „miękkie serce”, a on to wykorzystywał. W dodatku 
pies był dość duży, silny, energiczny i pełen chęci do zabawy, której zasady to on chciał 
dyktować. Wymagał dalszego szkolenia i poprowadzenia silniejszą ręką. Zdecydowa-
łam, że ta para nie może w tym momencie rozpocząć pracy z dziećmi. 
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MAJKA miała ok. 12 miesięcy i była wzięta ze schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt. Również zupełnie nie układana, ale bardzo posłuszna i wspaniale aportująca - tak 
„sama z siebie”. Radosna i spontaniczna była równocześnie delikatna w zabawie. Cał-
kowicie posłuszna właścicielce, z dobrym kontaktem z nią i dziećmi praktycznie nie wy-
magała układania. Po ostatecznym sprawdzeniu jej w Ośrodku została przydzielona do 
grup edukacyjno-terapeutycznych.

Regularne zajęcia z psami rozpoczęliśmy od października 2002 r.

Opiekunka i właścicielka MAJKI - Magda Gębarowska dwa razy w tygodniu miała 
w szkole lekcje po południu i wtedy przychodziła z MAJKĄ do Ośrodka jako wolontariuszka. 

Zajęcia z Majką odbywały się na zasadach AAA wcześniej opisanych („Activity”). 
Chodziło o to, aby przyzwyczaić dzieci do bliskiej obecności psa na sali i poznać ich re-
akcje. Dlatego na początku cała grupa dzieci siadała wraz z opiekunami wokół psa: bliżej 
te, które się nie bały, za nimi te, które miały pewne opory lub wręcz nie chciały kontaktu 
z psem. Następnie dzieci głaskały psa – wszystkie, które chciały. Te, które nie chciały, 
nie były zmuszane do kontaktu z psem. Potem można było pobawić się dowolnie z psem 
– znowu: kto chciał. Kto nie chciał, siedział i się przyglądał. Jeśli ktoś się bardzo bał, opie-

kunka zajmowała się nim, uspokajała, 
siadała z nim w pewnej odległości. Obec-
ność psa na sali trwała ok. 1 godziny. Na 
sali znajdowało się wtedy od kilkunastu 
do dwudziestu dzieci. 

Szybko wytworzyła się grupa „fa-
nów”, która chciała ciągle zajmować 
się pieskiem. Dzieci spokojniejsze lub 
z większą niepełnosprawnością ruchową 
nie zawsze miały możliwość „dopchania 
się” do psa. Zabawa więc musiała być 
kontrolowana przez nauczycieli i nale-
żało dbać o to, aby każde dziecko miało 
chociaż chwilę kontaktu z pieskiem. Pod 
koniec zajęć ogólne zainteresowanie 
psem zaczynało spadać i dzieci stopnio-
wo przechodziły do innych zajęć. Wtedy 
MAJKA chodziła sobie po całej sali, wą-
chała różne przedmioty, podchodziła do 
różnych osób. Ta część zajęć polegała 
na tym, żeby pies był na sali nawet wte-
dy, gdy nikt się nim nie zajmuje. Chodziło 

o to, aby wtedy oswajały się z nim te dzieci, które się go bały (nikt nie zwraca uwagi na 
ciebie i na to, że się boisz, bo i pies nie zwraca na ciebie uwagi).

Do tych samych grup w innym dniu tygodnia przychodził jeszcze LORD – piękny 
i duży 7-letni seter irlandzki wraz ze swoją właścicielką panią Teresą Nowak.

LORD to pies z rodowodem. Jego brat z tego samego miotu miał wyszkolenie 
PT1 i był psem sportowym startującym z powodzeniem w zawodach z posłuszeństwa, 

Magda Gębarowska (pierwsza z lewej) z MAJKĄ 
w czasie zajęć
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a głównie agility. LORD trafił do mnie w wieku 5 miesięcy ze swoim ówczesnym właści-
cielem na szkolenie z ogólnego posłuszeństwa. Stwierdziłam, że jest bardzo podatny 
na szkolenie, nawet zupełnie nieźle aportował. Jednak właściciel zrezygnował ze szko-
lenia. Później, gdy LORD był nieco starszy, oddał go na szkolenie do innego tresera. 
W tej rodzinie LORD wychowywał się z małymi dziećmi, które razem z nim się bawiły 
i przebywały w domu, na podwórku i na spacerach. 

Jako 4-letni pies LORD trafił do państwa No-
waków. Odtąd był wychowywany i dyscyplinowany 
przez nowego pana, dyscyplinowany i szkolony 
przez młodszą panią i rozpieszczany przez starszą 
panią. Trafił znów do mnie, ale ja byłam bezradna: 
doskonale znał wszystkie sztuczki treserskie i na-
tychmiast, gdy się zorientował, z kim ma do czy-
nienia, chodził „jak zegarek”, więc nie miałam go 
czego uczyć. Właściciele musieli więc wypracować 
z nim własne układy. 

O zakwalifikowaniu LORDA do dogoterapii za-
decydowało to, że ma bardzo pogodny i przyjazny 
charakter, zawsze jest chętny do zabawy, bardzo 
lubi i rozumie dzieci i pozwala im na wiele, lubi być 

w centrum zainteresowania. Jako siedmioletni pies miał już nieco spokojniejszy tempe-
rament i był już bardziej opanowany pod względem posłuszeństwa. Jego właścicielka 
pani Teresa Nowak jest emerytowanym pedagogiem Liceum Ekonomicznego w Jaro-
sławiu i w zajęciach uczestniczy jako wolontariusz. 

Wprawdzie LORD przychodził na zajęcia do grup edukacyjno-terapeutycznych, ale 
główną jego „misją” była praca z dziećmi autystycznymi. Spotkania z LORDEM w gru-
pach autystycznych odbywały się najpierw 2 razy w tygodniu, a w następnym roku 1 raz 
w tygodniu - zależało to od możliwości wolontariuszki. 

W grupach autystycznych zajęcia również były prowadzone na zasadzie AAA 
(Activity). Trzeba podkreślić, że dzieci mają tam bardzo dobry kontakt z nauczycielami 
i opiekunami i mają do nich zaufanie, co bardzo ułatwiało sprawę. 

Na początku dwóch chłopców bało się panicznie psa. Jeden z nich - Marek - sie-
dział zwinięty w kłębek w kącie, a drugi – Jarek - głośno krzyczał, uciekał i wtulał się 
w ścianę nawet wtedy, gdy pies do niego nie podchodził. Chodziło o to, aby oswoić dzie-
ci z bliską obecnością psa. 

Te dzieci, które chciały, głaskały psa, czesały go, prowadziły go na smyczy, biegały 
z nim po sali, przytulały się do niego. Na sali starano się stworzyć atmosferę pogody 
i odprężenia, toteż nie były to zajęcia kierowane (pod dyktando). Uwaga dzieci na psie 
była skupiana tylko po wejściu psa na salę. Potem pozostawiano dzieciom dowolność 
kontaktu z psem. Gdy jedno dziecko bawiło się z nim, inne robiły coś innego. Dzieci były 
zachęcane do zabawy czy kontaktu z psem, ale nie zmuszane. 

Celem takiego postępowania było wyrobienie u dzieci bojących się psa poczucia 
bezpieczeństwa i „normalności” sytuacji. Pies miał być jakby dodatkowym elementem 
poznawczym na sali, a nie czymś niebezpiecznym. 
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Ja sama zaangażowałam się w zajęcia w czterech grupach rewalidacjno-wycho-
wawczych. Przyprowadzałam dwa swoje psy: 10-letniego owczarka niemieckiego NE-
GRĘ i ok. 8 letniego kundelka BURKA. 

NEGRA to niezupełnie rasowy ciemnowilczasty owczarek niemiecki. Jej pradziadek 
był psem ratowniczym (lawinowym). Prababka i babka – obie PT2 – były zawodniczkami 
Mistrzostw Psów Towarzyszących, dziadek – Pies Obrończy 1st. Ojciec był wyszkolony 
amatorsko na towarzysza i pomocnika chłopca po amputacji nogi. Matka pełniła rolę 
stróża wiejskiego gospodarstwa, a czyniła to w sposób bardzo zrównoważony i „rozsąd-
ny”. Z kolei matka matki, wprawdzie nie miała tytułów, ale również posiadała pokazowe 

wyszkolenie w zakresie posłuszeństwa, a ojciec matki był psem milicyjnym. 
NEGRA zdała egzamin PT 1 na ocenę doskonałą i pełniła rolę mojej towarzyszki 

i pomocnicy w życiu codziennym, na działce oraz w czasie prowadzenia kursów tresury: 
była psem-nauczycielem innych psów lub ich właścicieli, pilnowała rzeczy uczestników 
przed psami, pilnowała porządku podczas zabaw psów – nie dopuszczała do zwad mię-
dzy nimi, przyprowadzała „uciekinierów”, przynosiła i odnosiła sprzęt 

Była bardzo spostrzegawcza i miała bardzo dobry węch, więc bez problemów 
odnajdywała zgubione przedmioty zarówno w terenie jak i na ulicy. Często przynosiła 
mi zgubiony przedmiot zanim się zorientowałam, że go zgubiłam. Jak wszystkie moje 
psy – przyjaciel całego świata (nieco to się zmieniło na starość, po kilkakrotnym dotkli-
wym ugryzieniu jej przez małe suczki). Była bardzo spokojną introwertyczką, która nie 
ujawniała swoich odczuć (strachu, bólu czy chęci agresji). Nawet nie szczekała – chyba 
w zabawie i gdy ktoś zapukał do drzwi. Miała też doskonałą pamięć. Owocowało to nie-
kiedy jej niezrozumiałym dla mnie zachowaniem w niektórych sytuacjach. Trzeba było 

LORD i p. Teresa Nowak (pierwsza z prawej) podczas jednej z wizyt w Ośrodku
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czasu, zanim nauczyłam się ją „odczytywać”. Jednak po kilku latach wspólnego życia 
rozumiałyśmy się bez słów: wystarczyło spojrzenie, skinienie głową, czy nieznaczny 
ruch ręki, a wiedziała, co ma robić lub czego jej zrobić nie wolno.

Aczkolwiek przyjazna i okazująca serdeczność osobom obcym, kompletnie ich nie 
słuchała – tylko ja miałam prawo wydawać jej polecenia. I druga sprawa – nie pobiera-
nie pokarmu od obcych i podrzuconego wpojone jej przeze mnie „na serio” (a nie tylko 
z okazji zdawania egzaminu), jako umiejętność bardzo wygodna i przydatna w życiu, 
powodowało, że traciła zaufanie do osób, które chciały ją czymś poczęstować. 

BUREK – wilczastopłowy 10 kilogramowy kundelek, określany przez osoby po-
stronne jako „miniaturka wilczura” ma charakter i wiele cech budowy raczej szpica. Wiek 
ma raczej nieokreślony – przypuszczalnie w roku 2002 miał ok. 8 lat. 

Kilka lat wcześniej był psem włóczącym się po Jarosławiu w okresie wakacyjnym. 
Był zabiedzony, z wytartą sierścią na szyi, sterczącą sierścią na grzbiecie i bokach. 
Moją uwagę zwróciło jego nietypowe zachowanie: nie szukał kontaktu z ludźmi ani inny-
mi psami. Nie uciekał przed nimi, tylko stawał, obnażał kły i warczał. Pozostawiony, spo-
kojnie się oddalał. Nie wyglądał ani na typowego „włóczykija”, ani na psa wyrzuconego 
lub zgubionego. Podejrzewałam u niego wściekliznę, więc bacznie go obserwowałam 
spotykając w różnych częściach miasta. Później doszłam do wniosku, że jest to pies, 
który przeszedł jakiś dramat, zdecydowany dawać sobie sam radę, nie ufający nikomu. 

Pewnego dnia wszedł na boisko szkolne, gdzie bawiły się dzieci z naszej ulicy 
i nie bacząc na to, że może oberwać piłką, podszedł do nich, usiadł i wyciągnął do nich 
łapkę. Gdy spojrzały na niego, zaczął „służyć”. Dzieci go zaczęły głaskać i już został 
z nimi. Nigdzie już nie poszedł. Dzieci się nim opiekowały, dawały mu jeść, ścieliły kocyk 
i pilnowały, aby w spokoju mógł się przespać. Ufał im bezgranicznie i pozwalał robić ze 
sobą wszystko – nawet wozić w wózku w roli lalki. W stosunku do dorosłych był jedno-
znacznie nieufny i wrogo nastawiony. Przepędzany, „stawiał się” i potrafił zaatakować. 
Niestety - żadne z dzieci, do których się przywiązał, nie mogło go wziąć do domu. 

Miał jeszcze wiele różnych przygód, zanim chory i poraniony znalazł się w moim 
mieszkaniu. Był zrozpaczony i przerażony: zabrany od ukochanych dzieci, niepewny 
swego losu, nie krył wcale wrogiego stosunku do mnie i mojej suki. Ja musiałam bardzo 
uważać, bo w każdej chwili był gotów mnie zaatakować. Sukę atakował cały czas, pro-
wokował ją do walki, wchodził jej w drogę, chociaż była od niego trzy razy większa (a 
może właśnie dlatego). Gdy szliśmy na pierwszy spacer na smyczy, zapierał się cztere-
ma łapami. Uspokoił się dopiero, gdy stwierdził, że wracamy do domu. 

Ja zdobyłam jego zaufanie po pięciu dniach, NEGRĘ atakował i zaczepiał prowo-
kując do walki przez pół roku, a ona to znosiła z wyrozumiałością i „uśmiechem”, zapew-
niając go cały czas o swojej miłości do niego. 

Potem nastąpił długi okres wzajemnego „docierania się” i wspólnego z NEGRĄ 
wychowywania BURKA (imię to otrzymał od dzieci). Mieliśmy w tym czasie znowu wiele 
bardziej lub mniej zabawnych przygód. W rezultacie po dwóch latach BUREK stał się po-
godnym, zadowolonym z życia psem, przyjaznym w stosunku do otoczenia, nie wszczy-
nającym bójek z psami, posłusznym w domu i na spacerach. Nie stracił pewności siebie, 
ale poddał mi się bez reszty. Uznał właściwą pozycję NEGRY, którą kocha, ale ona kocha 
go bardziej. Doskonały obserwator i znawca ludzkiej psychiki - na każdego ma sposób: 
żebractwo, aktorskie sztuczki lub „czarowanie urokiem osobistym”. Bezbłędnie wyczuwa 
ludzi o miękkich sercach. Dla kogoś, kto interesuje się psią psychiką jak ja, jest ciągle nie-
zwykłym, zaskakującym (na ogół pozytywnie) swym zachowaniem psem. 
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Wprawdzie jest wybrednym „niejadkiem”, jednak za smakołyk zrobi wszystko – na-
wet wyrzeknie się własnej godności (którą poza tym ceni bardzo wysoko). Ma bardzo 
silną psychikę, ale niemal obsesyjnie chce się przytulać, być głaskanym i dotykanym. 
Właśnie to, a poza tym jego spokój oraz jego stosunek do dzieci zadecydowały o tym, 
że jest głównym psim terapeutą w naszym Ośrodku. 

Nie ma żadnego wyszkolenia, jednak nauczyłam go paru rzeczy i wykonywania 
kilku poleceń. Nie aportuje i nie szczeka na rozkaz. Ma dość niezależną naturę szpica 
i tylko podporządkowanie i przywiązanie do mnie jest powodem wykonywania poleceń, 
które niestety zawsze musi być nagrodzone – on bardzo tego pilnuje. 

Stosunkowo niewielkie rozmiary BURKA umożliwiają pracę z nim przy małych dzie-
ciach w wózkach i na pufach. Trzymany na rękach może być odbierany przez dzieci, 
które się boją, jako coś bardziej bezpiecznego. 

Osiem grup rewalidacyjno-wychowawczych liczyło po 4 - 5 dzieci. Zajęcia w każdej 
z grup odbywały się raz w tygodniu. Jednego dnia pracowałam w czterech grupach, na-
stępnego - w kolejnych czterech. Starałam się z każdym dzieckiem pracować indywidual-
nie. Zaczęłam od poznawania dzieci i zapoznawania ich ze mną. Siadałam z psem przy 
dziecku i obserwowałam jego reakcję. Jeśli była pozytywna lub przynajmniej nie była ne-
gatywna, kładłam w jego pobliżu psa w ten sposób, aby mogło być z nim w bliskim kontak-
cie: albo pies dotykał je grzbietem albo pomagałam dziecku dotykać psa rączką, głaskać. 

Jeśli bało się psa, zabierałam psa i pracowałam z dzieckiem sama tak długo, aż 

pozyskałam jego zaufanie. Potem zaczynałam wprowadzać do zajęć psa – najpierw 
z większej odległości, dokładnie obserwując reakcję dziecka. Stopniowo tę odległość 
zmniejszałam – zawsze na tyle, na ile pozwalało mi dziecko. Oswajanie takiego dziecka 
z psem trwało czasem godzinę, a czasem pół roku. 

Pomimo głębokiej niepełnosprawności intelektualnej wyraźnie było widać różnice 
w upodobaniach dzieci. Jednym bardzo się podobały zajęcia z pieskiem – śmiały się, 
gaworzyły, inne skupiały się na odbieranych bodźcach, jeszcze inne nie chciały intereso-
wać się psem, chociaż się go nie bały. Starałam się robić notatki z zajęć, fotografie i co 
pewien czas filmowaliśmy zajęcia.
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 W roku szkolnym 2003 / 2004 do grup edukacyjno-terapeutycznych zamiast MAJKI 
przychodziła roczna bokserka LUNA. Jej pani – p. Iwona Dybus wychowała ją i ułożyła 
sama. Ma synka w wieku wczesnoszkolnym i LUNA wychowywała się przy nim i jego kole-
gach. LUNA posiada wiele cech charakterystycznych dla boksera: jest bardzo pogodna, we-
soła, zawsze skora do zabawy. Jest bardzo posłuszna swojej pani. Bardzo dobrze aportuje. 
Ma też kilka cech niezbyt typowych dla boksera: jest bardzo delikatna i ma niespotykane wy-
czucie w czasie ruchowych zabaw – nigdy nie wskoczy na dziecko, nie potrąci go, zawsze 
wyczuwa, na ile może sobie pozwolić w czasie zabawy. Dzieciom pozwala na wszystko, na-
tomiast jest ostrożna i trochę nieufna w stosunku do dorosłych, których nie zna. I ma jeszcze 
jedną ważną cechę: w ogóle się nie ślini! 

Dzieci były nią zachwycone i bardzo chętnie się z nią bawily i do niej przytulały. 
Zajęcia nadal odbywały się na zasadzie Activity.

Opisałam nasze psy dość dokładnie, gdyż uważam, że dobrze się sprawdziły w czasie 
dotychczasowych zajęć, chociaż żaden z nich nie był szkolony do pracy terapeutycznej. 

W sytuacji, gdy nie 
ma jeszcze ujednolico-
nego systemu szkoleń 
i testów, można korzy-
stać z psów, które mają 
odpowiednie predyspo-
zycje psychiczne, są po-
słuszne i w dobrym kon-
takcie z właścicielem, 
lubią dzieci i osoby obce 
– czyli są bezpieczne. 
Psy, które wybrałam do 
dogoterapii w Jarosła-
wiu po prostu odpowia-
dały podanym powyżej 
warunkom. Wprawdzie 
każdemu z nich czegoś 
brakuje, lecz pomimo 

tego nieźle sprawdzają się w zadaniach, do jakich zostały przydzielone. 
Nie oznacza to, że jestem przeciwnikiem szkolenia psów na terapeutów, ale nie 

uważam, jak niektórzy, że tylko psy „specjalnie wyszkolone” nadają się do dogoterapii. 
W roku szkolnym 2003 / 2004 zostały utworzone dwie dodatkowe grupy: grupa XIV 

– pięcioro dzieci i grupa XV – dwoje dzieci, które wymagają specjalnego indywidualnego 
programu. Do grup tych raz w tygodniu przychodził BUREK: do grupy XIV na 1 godzinę, 
a do grupy XV na 1/2 godziny. 

BUREK zaczął również odwiedzać grupy autystyczne. Celem jego wizyt była 
indywidualna praca z dziećmi, które boją się psów, ponieważ wprawdzie oswoiły się 
z obecnością LORDA na sali, ale nie chciały mieć z nim bliższego kontaktu, bo był duży, 
ruchliwy i czasem głośno szczekał.

Rozpoczęliśmy również zajęcia w trzech grupach młodzieżowych: IX, X i XI. Mło-
dzież w tych grupach różni się stopniem niepełnosprawności umysłowej. Na początku 

LUNA i jej pani w czasie zajęć
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chodził tam LORD, potem NEGRA i BUREK, 
a potem tylko BUREK. 

 W grupie XI zajęcia mają charakter „Ac-
tivity”. Żadne z dzieci nie boi się psa, tylko jed-
ne bardzo chcą się zajmować pieskiem, a inne 
nie mają na to ochoty i trzeba je zachęcać. 

W grupie X są osoby z najgłębszą nie-
pełnosprawnością intelektualną i tam zaję-
cia są prowadzone indywidualnie – każda 
z osób zależnie od możliwości skupienia 
się na psie ma dłuższy lub krótszy kontakt 
z psem. 

W grupie IX zajęcia mają charakter po-
średni: w zasadzie są indywidualne, ale są 
również sytuacje, gdy dwie osoby równocze-
śnie zajmują się psem. 

Ponadto od lutego 2004 r. BUREK przychodził raz w tygodniu do uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, gdzie mają zajęcia osoby dorosłe z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i ruchową. Najpierw chodziło o uprzyjemnienie zajęć wszystkim, ale 
później praca została skupiona głównie na osobach bojących się psów, oraz na osobach 
z porażeniem kończyn górnych. W czerwcu praktycznie już nikt nie bał się BURKA. 

W okresie od października 2002 r. do czerwca 2004 r. zajęciami dogoterapeutycz-
nymi było objętych: 94 dzieci, 24 osoby w grupach młodzieżowych i 36 osób dorosłych. 

Najbardziej interesujące były zajęcia z dziećmi z głęboką wieloraką niepełnospraw-
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nością intelektualną. 

W czasie tych zajęć nie tylko dzieci cieszyły się psem, ale i my: terapeuci, na-
uczyciele i opiekunowie cieszyliśmy się z każdego uśmiechu, świadczącego o tym, że 
zajęcia sprawiają dziecku przyjemność, z każdego wyciągnięcia niesprawnej rączki do 
psa, z każdej próby wyartykułowania jakiegoś dźwięku na widok lub w obecności psa. 
Byliśmy nieraz zaskakiwani ujawniającymi się możliwościami dziecka

Cały czas należy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli u dziecka jest zauważalny 
jakikolwiek postęp, nie można go przypisywać właśnie dogoterapii. Dziecko ma kontakt 
z psem w najlepszym razie raz w tygodniu, czasem rzadziej. Codziennie zaś zajmują 
się dzieckiem terapeuci różnych specjalności, a nauczyciele prowadzą wiele zajęć ma-
jących na celu pobudzenie układu nerwowego do lepszego funkcjonowania. Jeśli postęp 
ujawni się akurat przy psie, to bardzo dobrze, ale to wcale nie oznacza, że to pies jest 
tego przyczyną. Pies i dogoterapia jest tylko jakby jednym małym ogniwkiem całego łań-
cucha codziennych zabiegów. 

Następną sprawą, o której należy wspomnieć, jest brak pewności powodu takiej 
czy innej reakcji u dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Np. dziecko się 
uśmiecha przesuwając rączkami po psie, tymczasem powodem jego zadowolenia jest 
muzyka, która właśnie jest odtwarzana na sali. Dlatego też wszelkie pozytywne reakcje 
należy dokładnie analizować i konsultować z nauczycielami, którzy na codzień zajmują 
się dzieckiem i są w stanie właściwie ocenić sytuację. Dopiero wielokrotne zajęcia i po-
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wtarzające się podobne reakcje mogą nas upewnić, że są to rezultaty pracy z psem. 
Pamiętając o tym, że dzieci głęboką niepełnosprawnością intelektualną nie mają 

zdolności myślenia abstrakcyjnego, nigdy nie wiemy, jak tak naprawdę odbierają psa 

- czy odbierają go podświadomie jako inną istotę, czy jak przedmiot, a cieszą się tylko 
z towarzystwa osoby, która właśnie się nimi zajmuje przy tej okazji. Często pozornie 
świadome czynności (np. dotykanie psa, przesuwanie ręką pod włos, „badanie” różnych 

części ciała psa) są zupełnie nie-
świadome, choć na to nie wyglądają. 
Natomiast podczas pozornej bez-
czynności dziecko może intensywnie 
odbierać bodźce. 

Poza tym musimy zdawać sobie 
sprawę, że każde z dzieci to indywi-
dualność o własnych upodobaniach 
i zmiennych nastrojach, o różnym sa-
mopoczuciu, które też może wpływać 
na reakcje na psa.

Biorąc to wszystko pod uwagę, 
każda rzeczywiście świadoma reakcja dziecka na psa to już wielki sukces. A oto niektóre 
nasze doświadczenia w pracy z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną 
i ruchową (podano wiek dziecka w momencie rozpoczynania z nim pracy z psem). 

Monika - 5 lat; mózgowe porażenie dziecięce, głęboka niepełnosprawność intelek-
tualna, głęboko zaburzony rozwój ruchowy, nie porusza się ani nie siedzi samodzielnie. 
Jest chudziutka i drobna, toteż pracowałam z nią 
tylko z BURKIEM.

Monika ma jednak wyraziste oczy, które ob-
serwują otoczenie i w których widać, co czuje. Już 
na pierwszych zajęciach zaakceptowała pieska 
przytulonego do niej na pufi e. Potem było już tylko 
lepiej. Pomagałam jej wodzić rączkami po psie, 
klepałam jej rączkami pieska, co jej się bardzo po-
dobało. Mówiłam do niej „piesek – hau, hau”, żeby 
stworzyć skojarzenie. Kładłam jej rączkę na psie 
w miejscu, gdzie można było wyczuć bijące serce, 
i naciskając w rytm bicia serca mówiłam „puk-puk, puk-puk”, co również bardzo jej się 
podobało. Przy spokojniejszej zabawie zadowolona gaworzyła, przy gwałtowniejszej 
(np. klepanie psa) śmiała się. 

W następnym roku Monika siedziała w wózku, a pieska kładłam jej na kolanach 
(oczywiście na poduszce lub kocu, żeby jej było wygodniej). Wyraźnie jednak wolała 
pracować z psem na leżąco na pufi e. 

Podkreślmy to jeszcze raz: dogoterapia jest terapią wspomagającą. 



52

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

53

Dogoterapia... Co to jest ?

Monika dużo choruje i często nie było jej w Ośrodku, toteż spotkania z nią miewały 
długie przerwy. Po dwóch latach poznaje zarówno pieska jak i mnie bez pieska i uśmie-
cha się na nasz widok. 

Grześ – 8 lat; małogłowie, porażenie czterokończynowe, epilepsja, głęboka niepeł-
nosprawność intelektualna ze sprzężeniami, nie widzi (rozróżnia tylko światło / cień). 

Grześ nie używał rąk, chociaż ma je stosunkowo sprawne. Otoczenie poznawał 
raczej buzią, a nie rękami. Ma bardzo dobry słuch i nim się kieruje w poznawaniu oto-
czenia. Nie lubi nowych sytuacji, miejsc, których nie zna. Zupełnie nie był zaintereso-
wany psem. Praca z nim odbywała się w pozycji siedzącej (na podłodze). Na początku 
opiekunka pomagała mu głaskać psa rączkami. Był bierny, ale ufał swojej nauczycielce. 
Nie było widać zadowolenia, tylko skupienie na nowych bodźcach. 

Potem, gdy sama z nim pracowałam, zawsze cofał rączki i odwracał się od psa. 
Robił to z uśmiechem, jakby przez przekorę, ale wyraźnie nie był zainteresowany psem. 
Ponawiałam próby podczas kolejnych wizyt, sytuacja się powtarzała, ale było po nim 
widać, że mnie lubi, tylko pies go nie interesował. Dużo do niego mówiłam. Ponieważ 
zawsze konsekwentnie się odwracał od psa, zaczęłam mu go przystawiać do pleców, 
co go rozśmieszało. Powoli przestał się odwracać i nie zabierał rąk położonych na psie, 
ale nadal był bierny, bo pies go nie interesował. Zauważyłam, że wcale nie był w stanie 

skupić się na psie, bo bez prze-
rwy nasłuchiwał, co dzieje się 
na sali: Kto wszedł? Gdzie pani 
Ania? Co gra? Co się dzieje 
obok?

Gdy już się do mnie przy-
zwyczaił i polubił, zamykałam 
się z nim i pieskiem w małej 
salce i tam w spokoju praco-
waliśmy po kilkanaście minut. 
Wreszcie pewnego dnia jedna 
rączka zaczęła się poruszać 
na leżącym piesku i paluszki 
zaczęły przebierać po sierści. 
Oczywiście dostał ogromną 
pochwałę i był bardzo zadowo-

lony. 
Podczas jednego z wyjść na plac zabaw, posadzony na materacu, czuł się zagubio-

ny w obcym dla niego miejscu i głośno płakał. Nie dawał się uspokoić żadnej opiekunce, 
a jego ukochanej pani Ani nie było. Bardzo lubi muzykę, ale nawet ona nie uspokoiła go. 
Ułożyłam mu pieska na nogach przed nim, pomagałam mu go głaskać i przytulać. Po 
krótkiej chwili się uspokoił i już więcej nie płakał. Piesek leżał u niego na nogach przez 
cały czas pobytu na placu, a on wyglądał na zadowolonego. Było to w czerwcu 2004 r. 
Po niemal dwu latach polubił psa.

Justynka – 7 lat; głęboka niepełnosprawność intelektualna, czterokończynowe po-
rażenie mózgowe, ruchy nieskoordynowane.

Z natury pogodna i uśmiechnięta – tak samo odnosiła się do psów, choć było widać, 
że bliski kontakt z psem był dla niej czymś nowym. Pierwsze spotkanie z BURKIEM od-
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było się na pufie, pies leżał obok niej grzbietem do niej tak, że mogła go widzieć, dotykać 
rączką i objąć.

Zaczęło się od postawy „badawczej” (rączki ściśnięte w piąstki, ona cała naprężona 
ale pogodna), poprzez obserwację psa (pies się poruszył, obwąchał jej buzię), aż po 
pełną radość (roześmiała się, kiedy polizał ją po nosku). Potem rozprężona i zadowo-
lona leżała obok pieska. Poznanie i polubienie psa nastąpiło bardzo szybko – podczas 
pierwszego kontaktu trwającego kilkanaście minut. 

Późniejsze zajęcia z psem odbywały się w krześle z blatem. Justynka – pełna sku-
pienia - dotykała psa. Widać było, jakie to dla niej trudne i jak bardzo się stara. Doszła 
do tego, że potrafi posadzić stojącego psa, dotykając jego zadu. 

Zajmując się psem próbuje „mówić”. Najpierw mówiła „muu”. Ja ją poprawiałam: 
„hau, hau”. Raz udało jej się powiedzieć „hau” i już nigdy więcej. Później ciągle powta-
rzała „maa, maa” , a ja ją dalej poprawiałam na „hau”. Na razie nie zrobiła dalszych 
postępów w „mówieniu”. 

Staram się też, aby zabawy Justynki z pieskiem były urozmaicone. Pobudzam pie-
ska do zeskakiwania z blatu na stojące obok krzesło. Wtedy Justynka przeraźliwie pisz-
czy, co oznacza: „Pies uciekł!”. Piesek wskakuje z powrotem na blat i Justynka jest już 
bardzo zadowolona. Prowokuję ją do posadzenia psa powodując, że pies stojący tyłem 
do Justynki merda ogonem i łaskocze ją po buzi. Ona się śmieje i sadza psa.

Bywają i inne dni, kiedy Justynce nie chce się pracować. Wtedy siedzi zadowolona 
i się uśmiecha, kiedy ją namawiam do „głaskania” psa. 

Zauważyłam, że bardzo interesuje się tym, co się dzieje w otoczeniu. Ogląda się na 
każdy odgłos czy ruch w pomieszczeniu i bardzo ją to rozprasza. Próbowałam z nią pra-
cować w malej salce. Najpierw efekty były bardzo dobre. Potem nie chciała pracować, 
gdy przy niej stałam, tylko się uśmiechała. Zostawiałam ją więc samą i wtedy koncen-
trowała się na psie, obserwowała go, dotykała, próbowała chwytać za łapy. Po pewnym 
czasie zorientowała się, że ją podglądam przez szparę w drzwiach i praca się skończyła, 
a zaczęły się znowu śmiechy. Pewnego razu zaczynała płakać, gdy tylko wychodziłam 
z salki i nie pozwalała mi na opuszczenie jej. 

Postępy, jakie Justynka zrobiła, można dopiero stwierdzić oglądając film, jaki nakręcili-
śmy rok temu - jak bardzo nieporadne były wtedy ruchy jej rączek wyciąganych do psa...

Agnieszka – 4 lata; głęboka niepełnosprawność intelektualna ze sprzężeniami, 
małogłowie.

Kiedy poznałam Agnieszkę, była maleńka jak niemowlę. Wyglądała jak laleczka 
i nie było z nią żadnego kontaktu. Kładłam przy niej pieska, przesuwałam jej rączkami 
po jego sierści, wkładałam w jej zaciśnięte piąstki jego miękkie uszy, a z jej strony nie 
było żadnej reakcji. Po kilku tygodniach pierwszy raz się uśmiechnęła. Ale to nic nie zna-
czyło – może tylko tyle, że to co robię, nie jest dla niej przykre. Teraz po dwóch latach 
Agusia bardzo urosła i potrafi pokazać, co czuje. Czasem ma świetny humor i ciągle się 
śmieje, czasem ma nastrój melancholijny – wtedy jest cicha i spokojna. Potrafi się też 
złościć, gdy na coś nie ma ochoty.

Z Agusią pracuję w wózku. Kładę jej BURKA na kolanach i z początku pomagam jej 
głaskać psa, a potem przerywam tę pomoc i czekam. Agusia albo zaczyna się złościć 
i jeżeli wszystkie moje sposoby uspokojenia jej zawiodą, zabieram psa. Jeśli jest obo-
jętna, czekam. Po chwili zaczyna dotykać psa rączkami, co trwa kilka minut. Gdy tylko 
okaże zniecierpliwienie, zabieram psa. Czasem Agusia jest w świetnym humorze i wte-
dy do pracy przystępuje niemal od razu. Dotyka psa, przesuwa rączkami po jego sierści 
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i śmieje się. Stan taki trwa również kilka minut, po czym buzia się krzywi: „Już nie chcę” 
i wtedy natychmiast zabieram psa.

Nie przypuszczam, aby Agnieszka robiła to wszystko choć trochę świadomie, cho-
ciaż czasami to tak wygląda. Po prostu pies jest jednym ze środków pobudzania jej 
zmysłów. 

Przemek – 14 lat; porażenie spastyczne, syndrom Vesta, głęboka niepełnospraw-
ność intelektualna.

Przemek przebywa cały czas w pozycji leżącej ze względu na bardzo duże skrzy-
wienie kręgosłupa. Nie mówi. Podczas pracy z psami ujawnił wiele swoich ukrytych 
możliwości, czym wprawiał nas w zdumienie. Pies - NEGRA – był układany wzdłuż 
niego w ten sposób, aby chłopiec mógł go dotykać rękami. Przemek „zakochał się” 
w NEGRZE od pierwszego dnia. Uwielbiał ją. Chciał być jak najbliżej niej. Cały czas się 
uśmiechał, gaworzył. Cały czas chciał ją widzieć.

Przynajmniej jedna jego ręka była w stałym kontakcie z psem: dotykał dłonią lub 
końcami palców boku, głowy, uszu, łap. Potrafił ująć łapę w rękę. Trzymając dłoń na 
leżącym psie, przesuwał ją po nim – często wierzchem dłoni. 

Przytulał się do NEGRY, obejmował ją, wtulał twarz w jej sierść na karku, chwytał 
zębami sierść. Gdy mówiłam: „Nie jedz pieska, bo jak go zjesz, to kto będzie do ciebie 
przychodził”, głośno się śmiał. 

Dobrze posługiwał się krótką smyczą, którą dawałam mu do ręki: potrafił przycią-
gnąć do siebie psa, kiedy ten 
zmienił pozycję. Był naprawdę 
szczęśliwy w obecności NE-
GRY. Dużo gaworzył i często 
głośno się śmiał. Burek, acz-
kolwiek akceptowany, nie budził 
w nim aż takiego entuzjazmu 
(chyba był za mały dla niego). 

Niestety pewnego dnia 
szczęście się skończyło: musia-
łam wycofać z zajęć prawie 12-
letnią NEGRĘ ze względu na 
niezwykle obfite zrzucanie sier-
ści, które trwało kilka miesięcy. 
Przemek nie chciał pracować 

z BURKIEM. Był całkowicie obojętny. Z NEGRĄ pracował samodzielnie; pracując z nim 
z BURKIEM siedziałam koło niego, pomagałam mu głaskać psa, karmić go. BUREK 
przytulał się do niego, pokazywał różne sztuki i nic to wszystko nie pomagało. Przemek 
wyglądał na obrażonego i na mnie, i na psa: był obojętny, a czasem sygnalizował wyraź-
nie swoje niezadowolenie.

Jest to zaledwie kilka przykładów z czterdziestu dwu (z tyloma dziećmi pracowali-
śmy) doświadczeń w pracy dogoterapeutycznej z dziećmi z głęboką niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Objętość tej pracy nie pozwala na przytoczenie wszystkich. 

Każde z tych dzieci jest inne i ma swoją – najczęściej zupełnie odmienną od innych 
– historię przebiegu terapii z psem. Wymyka się to wszelkim schematom i programom 
ustalanym dla dogoterapii (które mają niewątpliwą rację bytu w przypadku osób z nieco 



54

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

55

Dogoterapia... Co to jest ?

lżejszą niepełnosprawnością intelektualna). Pomysł na właściwą pracę z konkretnym 
dzieckiem rodzi się w czasie pracy. Każdy postęp pozwala na zaproponowanie dziecku 
kolejnego kroku. Opracowywanie „programu” indywidualnego dla każdego dziecka też 
- moim zdaniem – mija się z celem, bo nie jesteśmy w stanie z góry ocenić jaki, kiedy 
i czy w ogóle postęp zrobi dziecko. Niczego nie można tu dziecku „dyktować”, ani wytłu-
maczyć. Należy się skupić na bieżącej pracy z dzieckiem, dobrze go poznawać, starać 
się wczuwać w jego uczucia, wy-
korzystywać jego możliwości w da-
nej chwili. Zależy też wiele od tego, 
jakie psy mamy do dyspozycji. 

Trzeba bez przerwy wykazy-
wać dużo inwencji i pomysłowości 
w trakcie zajęć, bo nigdy nie wia-
domo, jaki sposób pracy z psem 
w danej chwili będzie dla dziecka 
najodpowiedniejszy i przyniesie 
najlepszy efekt. Cały czas się 
uczymy! 

W czasie dwuletniej pracy 
mieliśmy wiele radosnych chwil 
i małych sukcesów, które świadczą 
o tym, że dogoterapia jest wskazaną metodą wspierającą także w przypadku z osób z głę-
boką niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie dzieci.

Ciekawy przebieg miała dogoterapia w grupie XIV. Grupa ta została utworzona 
we wrześniu 2003 r. Liczyła pięcioro dzieci, które wymagały specjalnej uwagi i stoso-

wania określonych metod peda-
gogicznych. Byli to: Wojtuś, Ewa, 
Maciek, Jaś i Jurek. Weszłam do 
tej grupy z BURKIEM (jako psem 
najbardziej bezpiecznym) w lutym 
2004 r. Zajęcia odbywały się raz 
w tygodniu przez godzinę i trwały 
do końca roku szkolnego.

Wojtuś – 5 lat; głęboki sto-
pień niepełnosprawności intelek-
tualnej.

Wojtusia znałam już, ponie-
waż poprzedniego roku pracowa-

łam z nim w jednej z grup dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Zupełnie nie bał się 
psów, a nawet można powiedzieć, że się na nich „znał”. Jego zachowanie wskazywało na 
to, że na co dzień miał do czynienia z psem lub psami. Bardzo ruchliwy, spostrzegawczy 
i łakomy – taki mały „rozrabiaka”, więc bardzo go trzeba było pilnować. Nie bardzo inte-
resował się psami, a jeśli już musiał z nimi pracować, to też trzeba było go pilnować, bo 
albo spychał pieska z blatu, albo przeprowadzał bardzo dokładne „obserwacje”. Otwierał 
psu pysk, ściskał nos, chciał oburącz skręcić łapę lub ogon, ciągnął za sierść lub uszy 
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i robił to w miarę świadomie, bo chciał, żeby pies piszczał. Jeśli tak się stało, bardzo się 
cieszył (jest bardzo sprawny fizycznie i bardzo szybki, toteż nieraz nie zdążyłam obronić 
przed nim psa). Z tego powodu stosunkowo rzadko z nim pracowałam. Miał wprawdzie 
raz „dzień dobroci”, kiedy to czule obejmował pieska i tulił go w ramionach. 

W tym roku Wojtuś bardzo się rozwinął. Zaczął mówić pojedyncze słowa. Jest z nim 
lepszy kontakt niż w zeszłym roku. Trochę bałam się z nim pracować, bo bardzo urósł 
i jest bardzo silny. Jednak więcej rozumiał i łatwiej było go opanować przy psie. Naj-
trudniejsze okazało się ćwiczenie „karmienia” psa małymi kawałeczkami herbatnika, bo 
Wojtuś zjadał je sam, zamiast dawać pieskowi. 

Maciek – 9 lat; umiarkowana niepełnosprawność intelektualna, nadpobudliwość.
Maciek mówi niewiele – tylko 

pojedyncze słowa, choć zna ich 
dość dużo. Problemem w pracy 
z Maćkiem jest jego agresja wy-
stępująca w chwili, gdy coś jest 
nie po jego myśli. Kolegów starał 
się uderzyć, a w stosunku do osób 
dorosłych okazywał swoją agresję 
przez plucie, pokazywanie języka, 
kopanie (z daleka), a najczęściej 
przez gesty „uważane powszechnie 
za nieprzyzwoite”. Za niegrzeczne 
zachowanie jest karcony, a wtedy 
jego zachowania agresywne nasila-
ją się. Trzeba znów go karcić i kółko 
się zamyka. 

Po bardzo krótkim zapoznaniu się z pieskiem od razu zaczął się z nim bawić. Widać 
było, że bardzo lubi psy. Pokazywałam mu różne zabawy, które szybko stosował. Bardzo 
dbał o to, aby nie uczynić psu krzywdy. Problem zaczynał się, gdy trzeba było oddać psa 
koledze. Bardzo się denerwował, bił kolegów, wykonywał wszystkie swoje agresywne 
gesty w stosunku do osób dorosłych będących na sali, starał się odebrać psa koledze. 
Na początku nie wiedziałam, jak poradzić sobie z jego agresją i zareagowałam typowo. 
Szybko zorientowałam się, że to prowadzi do nikąd i zmieniłam taktykę – ignorowałam 
jego niewłaściwe zachowanie i zabierałam psa. Równocześnie starałam się go wyróżnić, 
np. prosiłam, żeby potrzymał smycz, a potem bardzo go chwaliłam. Wtedy jego agresja 
wygasała. Następnie „ustaliliśmy”, że Maciek bawi się z pieskiem pierwszy, a potem 
grzecznie czeka, aż pobawią się koledzy i na końcu znowu on się bawi. Zawsze tego 
przestrzegaliśmy i już nie było kłopotów.

Maciek bardzo ładnie zajmował się psem – nie był brutalny, bawił się tak, jak mu 
pokazywałam, a także zaczął mieć własne pomysły zabawy. Miał bardzo dobre wyczu-
cie psa. Nigdy nie był agresywny w stosunku do psa. Czasem, gdy się pobawił, „kładł go 
spać” na materacu, kładąc się obok. Wołał go „Piku”. 

Starałam się bardzo go chwalić za każde pozytywne zachowanie i nie zwracając 
uwagi na próby jego agresji w stosunku do mnie, natychmiast odwracałam jego uwagę 
coś mu proponując. Odniosło to dobre rezultaty i podczas obecności psa na sali panuje 
radosna, spokojna atmosfera.
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Janek – 8 lat; zespół Downa, znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej. 
Nie mówi.

Gdy weszłam z psem na salę, przerażony z krzykiem rzucił się do kąta i przytulił się 
do ściany. Najpierw zatrzymałam psa pod drzwiami, a Jasia umieściliśmy w „bezpiecz-
nym miejscu” odgradzając go krzesłami od reszty sali. Siedział i patrzył, jak jego kolega 
bawi się z pieskiem. Potem usunęliśmy odgradzające krzesła. 

Następnie posadziłam psa na krześle i podsuwałam z krzesłem w kierunku Jasia 
na taką odległość, na jaką mi pozwalał. Cały czas był koło psa Maciek, który go gła-
skał, trzymał smycz, dawał mu ciasteczka. Gdy znaleźliśmy się koło Jasia, zaczęłam go 
namawiać do dotknięcia psa paluszkiem. Oczywiście kolega mu pokazał, jak to należy 
zrobić i Jaś się odważył dotknąć psa, za chwilę już głaskał psa i się z nim bawił. Cały 
proces oswajania się Jasia z psem trwał niecałą godzinę. Na kolejnych zajęciach Jaś już 
wcale się nie bał psa, nauczył się go „karmić”, to znaczy podawać smakołyk na otwartej 
dłoni (na co nie odważyły się nawet niektóre osoby dorosłe, które oswajałam z psem) 
i „bił się” z kolegą o psa starając się wyrwać mu smycz. 

Najbardziej lubi karmić psa, zdejmować i nakładać mu obrożę. 
Jurek – 8 lat; mózgowe porażenie dziecięce, umiarkowana niepełnosprawność 

intelektualna. Nie mówi – używa tylko monosylab.
Jurek na początku cierpliwie czekał na swoją kolej na zabawę z psem. Też bardzo 

lubi psa. Ze względu na konieczność usprawniania rąk, jego praca polegała na głaska-
niu psa, trzymaniu go na smyczy, zdejmowaniu i wkładaniu obroży, karmieniu psa cia-
steczkami, podnoszeniu ciasteczka z podłogi szybciej niż piesek (to jest najtrudniejsze 
ćwiczenie). 

Później, gdy wrócił po miesięcznej przerwie na zajęcia, zaczął się bić z kolegami 
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o psa, wyrywać im smycz, chociaż nie była to jego kolej. Stał się jakby zazdrosny o psa. 
Trzeba było przywrócić poprzedni porządek.

Z biegiem czasu 
chłopcy (Jurek, Jaś i Ma-
ciek) nauczyli się razem 
bawić z pieskiem. Jedną 
z takich wspólnych za-
baw było skakanie pie-
ska przez kijek: dwóch 
chłopców trzymało kijek 
za dwa końce, a jeden 
siadał z przodu i wabił 
pieska ciasteczkiem. Ja 
przytrzymywałam pieska 
po drugiej stronie kijka 
i gdy wszyscy byli goto-
wi, puszczałam pieska, 
a on przeskakiwał kijek 
i dostawał ciasteczko. 
Chłopcy się zmieniali na 

pozycjach. Nie zawsze wszystko się udawało: czasem kijek był za nisko, czasem za wy-
soko, czasem krzywo, a piesek to wykorzystywał i przechodził pod kijkiem. Była okazja do 
nauki. 

Inną zabawą, którą zaproponowali mi sami chłopcy: Jaś i Maciek było układanie 
klocków z obrazkami i puzzli z pieskami lub innymi zwierzątkami. Chłopcy bardzo chcieli 
się popisać przede mną i nie mogłam im odmówić tej przyjemności. 

Ewa – 6 lat; mózgowe porażenie dziecięce, zespół Vesta, głęboki stopień niepełno-
sprawności intelektualnej. 

Ewa nie mówi, porusza się raczkując, chodzi przy pomocy innej osoby. Głównym pro-
blemem pracy z Ewą był jej krzyk, którym nauczyła się umiejętnie operować i podporząd-
kowywać sobie całe otoczenie. Z początku opiekunowie brali go za objaw strachu i starali 
się ją uspokajać i spełniać jej zachcianki, ale to nie odnosiło skutku i dopiero metoda cał-
kowitego ignorowania jej krzyku spowodowała, że się uspokoiła. Jednak często jeszcze 
używa tego środka w stosunku do osób nowych, na których może on wywrzeć wrażenie.

Ewa miała opinię, że boi się psów, bo w czasie ich obecności na sali też zaczynała 
krzyczeć. Opiekunowie wyprowadzali ją z sali na czas zajęć z psami, bo jej krzyk był 
bardzo głośny. Jej właśnie o to chodziło. Ale ja obserwując dziewczynkę doszłam do 
wniosku, że nie widać w jej oczach strachu, a „uciekając” przed psami, posuwała się 
w ich kierunku, „przechodziła” bardzo blisko nich, zdążając w kierunku drzwi sali. Dzieci, 
które naprawdę boją się psów, zawsze uciekają w drugą stronę, a i strach widać w ich 
oczach. Ewa po prostu nie chciała mieć kontaktu z psem.

Dopiero tu, w grupie XIV umożliwiono mi pracę z Ewą.
Oczywiście zaczęło się od krzyku, bo zapamiętała mnie i moje psy, i to, że gdy wcho-

dziłam na salę, zabierano ją z niej. Tym razem nikt nie reagował, więc chwilami cichła, ale 
gdy tylko na nią spojrzałam krzyczała znowu. Chodziło o to, aby pogodziła się z obecno-
ścią psa na sali i przestała krzyczeć. Ustawiliśmy jej fotelik możliwie daleko od miejsca, 
gdzie chłopcy bawili się z psem, ale tak, by mogła obserwować ich zabawę. Ponieważ już 
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się nauczyła, że krzyk nic nie da, więc siedziała cicho, jeśli nikt nie zwracał na nią uwagi.
Na następnych zajęciach sytuacja się powtarzała. Ewcia krzyczała „dla zasady” 

i z przekory, a jej krzyk czasem naprawdę uniemożliwiał zajęcia z innymi dziećmi. Za-
częłam więc jej „tłumaczyć”, że jej krzyk będzie powodował moje podejście do niej 
z psem (a więc efekt odwrotny niż zamierzała osiągnąć). Ewa zrozumiała, ale jeszcze 
kilka razy mnie wypróbowywała, czy jestem konsekwentna. Po kilku próbach przekonała 
się, że jej krzyk niczemu nie będzie służył i się uspokoiła. Ja dotrzymywałam słowa i nie 
zbliżałam się do niej z psem przez cały szereg kolejnych zajęć. 

Następnie fotelik Ewy był ustawiany obok miejsca, gdzie chłopcy bawili się z psem. 
Fotelik był wysoki, a chłopcy bawili się na podłodze - Ewa była spokojna.

Kolejnym krokiem było sadzanie pieska na krześle i posuwanie go z krzesłem w kierun-
ku Ewy na odległość, którą akceptowała. Pewnego dnia krzesło z pieskiem stało już obok jej 
fotelika. Jeszcze było za wcześnie, aby psa położyć na blacie przed dziewczynką.

Na kolejnych zajęciach udało się namówić Ewcię na dotknięcie psa rączka, za co była 
bardzo pochwalona i otrzymała oklaski.

Następnym krokiem było umożliwienie dziewczynce swobodnego poruszania się 
(raczkując) po sali przy równoczesnym swobodnym chodzeniu po sali psa, który kom-
pletnie nie zwracał na nią uwagi. Ewa mogła więc oddalać się od psa w drugi koniec sali, 
a pies za nią nie szedł. To spowodowało, że poczuła się bezpieczna. 

Zaczęłam następnie rzucać na podłogę smakołyki w ten sposób, aby upadły blisko 
Ewy i piesek musiał podbiec do niej po cia-
steczko. Przy zbliżaniu się pieska Ewa ucie-
kała w drugi koniec sali, a piesek za nią nie 
szedł. Po pierwszej dość emocjonalnej re-
akcji Ewy na nową sytuację, przekonała się, 
że nadal pies jest obojętny w stosunku do 
niej. Powtarzaliśmy tę sytuację wiele razy 
i wyglądało na to, że taka zabawa zaczyna 
się jej podobać.

Na ostatnich zajęciach, w czerwcu, 
wyszliśmy na spacer na plac zabaw koło 
Ośrodka. Ewa siedziała w wózku, do któ-
rego był przywiązany na smyczy BUREK. 
Dziewczynka go widziała, parzyła na niego, 
była bardzo zadowolona. Jeździłyśmy wo-
kół placu, a piesek szedł przy wózku. Gdy 
zostawał z tyłu wózka, Ewa się za nim oglą-
dała. Wyglądało na to, że go polubiła, bo się 
uśmiechała. 

Oto, co powiedziała Monika Husar 
– nauczyciel i terapeuta prowadzący grupę 
XIV:

Dogoterapia przyniosła pozytywne 
zmiany w zachowaniu dzieci w mojej gru-
pie. Kontakt z Burkiem wywoływał uśmiech. Chłopcy nie mogli się doczekać na swoją 
kolej, aby bawić się z psem. Ewa powoli oswajała się z obecnością pieska, a pod koniec 
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roku pogłaskała Burka.
 
Inni nauczyciele też są zadowoleni z zajęć z psami, które były prowadzone w ich 

grupach. Poniżej przytaczamy niektóre z ich wypowiedzi.

Grupy edukacyjno-terapeutyczne.

Aneta Litwiak – nauczyciel-terapeuta grupy VIII.
Dzieci stały się bardziej otwarte na zabawy z psem.

Marta Dworak – nauczyciel-terapeuta grupy VI.
Obecność psa pomaga nauczycielowi w rozwijaniu umiejętności społecznych (np.: 

nie wolno krzywdzić psa), a także w nauczaniu liczenia („Ile łap, uszek, ogonków itp. ma 
pies?”).

Violetta Bojarska – nauczyciel-terapeuta grupy V.
Zajęcia z psem spowodowały odblokowanie się dzieci w sferze emocjonalnej: są 

radośniejsze, pogodniejsze i ciągle pytają, kiedy będą zajęcia z psem. 

Grupy autystyczne.

Urszula Kużaj – nauczyciel-terapeuta grupy XII.
Zajęcia z dogoterapii zmniejszyły poczucie lęku przed nowymi sytuacjami. Obecnie 

swobodnie mogę wyjść ze swoimi dziećmi na spacer – wcześniej jeden z moich wycho-
wanków na widok psa na chodniku krzyczał, uciekał na ulicę. Obecnie jest bardzo zado-
wolony, nie boi się wyjść z Ośrodka. Dzieci stały się bardziej odważne, łatwiej nawiązują 
kontakty z otoczeniem, stały się bardziej towarzyskie.

Podczas terapii dzieci współdziałały ze sobą, uspołeczniały się (przynosiły psu 
wodę, czesały go, przytulały się do niego). Nauczyły się opiekuńczości, okazywania 
właściwego stosunku do zwierząt. Zajęcia z dogoterapii sprawiały i sprawiają im bardzo 
wiele przyjemności, dlatego bardzo chętnie w nich uczestniczą. 

Agata Głogowska – nauczyciel-terapeuta grupy XIII.
Prowadzona terapia korzystnie wpłynęła na rozwój społeczno-emocjonalny na-

szych dzieci. Zostały zahamowane niektóre negatywne zachowania, np.:
- zmniejszył się lęk przed nowymi sytuacjami, 
- dzieci łatwiej współdziałają ze sobą w zabawach,
- są bardziej otwarte na nowe sytuacje społeczne.
W prowadzonej dotychczas terapii bardzo mi się podoba indywidualne podejście do 

dziecka, gdyż nasze dzieci ze względu na rodzaj niepełnosprawności wymagają właśnie 
takiej formy terapii.

Jedyne, co wymaga moim zdaniem zmiany, to, aby dogoterapia odbywała się nie 
raz a dwa razy w tygodniu.

Grupy rewalidacyjno-wychowawcze.

Iwona Kucab - nauczyciel-terapeuta grupy I.
Uważam, że dogoterapia jest wskazaną metodą wspomagającą w przypadku dzieci 
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z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ruchową . Dowodzą tego wyraźne pozy-
tywne efekty tej terapii u niektórych dzieci w mojej grupie. I tak:

- Mateusz (14 lat; małogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, głęboka niepełno-
sprawność intelektualna) 

Początkowo nie okazywał zainteresowania psem. Później ciągnął go za skórę 
i szczypał. W trakcie trwania terapii nauczył się głaskać i delikatnie dotykać psa. Po-
woduje to u chłopca pozytywne reakcje wyciszenia i odprężenia. Dowodem na to jest 
to, że przez kilka kolejnych zajęć w początkowym okresie zasypiał bawiąc się z psem 
dokładnie po 10 minutach. 

- Przemek (wymieniony już wyżej)
Kontakt z psem jest bardzo ważny dla chłopca – ukazuje duże możliwości Przemka 

w kontakcie z psem. Pomimo głębokiego stopnia niepełnosprawności w sferze ruchowej 
(porażenie czterokończynowe, niedowłady, ograniczenia ruchomości stawów, postępu-
jący zanik mięśni, dolegliwości bólowe wynikające z postępującego skrzywienia kręgo-
słupa – „garb żebrowy”) chłopiec potrafi przyciągnąć psa do siebie trzymając smycz 
– nie wypuszcza jej z dłoni – chce zatrzymać psa (owczarka niemieckiego) jak najbliżej 
przy sobie. Aby przywołać psa chłopiec wokalizuje – domaga się jego obecności. 

Efekty dogoterapii pokazały potencjał możliwości rozwojowych Przemka.

- Marek (9 lat; mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja, głęboka niepełnospraw-
ność intelektualna; brak wyraźnego kontaktu z otoczeniem)

W trakcie trwania terapii u Marka zauważono zwiększenie celowości ruchów rąk 
zmierzających w kierunku psa – wcześniej przeważały u chłopca mimowolne ruchy rąk. 
Obecnie chłopiec porusza palcami po sierści psa, czując jego ciepło, oddech, a więc 
żywą istotę. 

Kontakt z psem daje chłopcu dużo radości, zadowolenia, spokoju i poczucia bez-
pieczeństwa.

- Andrzej (13 lat; małogłowie, mózgowe porażenie dziecięce, głęboki stopień upo-
śledzenia umysłowego)

Andrzej lubi być w bliskim kontakcie z psem – chwyta go za sierść, uszy, ogon, 
ćwicząc precyzyjność chwytu pomimo znacznych ograniczeń ruchowych. W pierwszych 
chwilach kontaktu z psem Andrzej głośno się śmieje i czasem mówi „hau” – jest pobu-
dzony i radosny. W miarę przebiegu sesji chłopiec się uspokaja i w skupieniu dotyka 
psa. Na początku pracował z NEGRĄ, teraz równie chętnie pracuje z BURKIEM. Potrafi 
pracować z psem sam - bez pomocy opiekuna.

Kontakt z psem daje chłopcu dużo radości, która następnie przechodzi w spokój 
i odprężenie.

Anna Antosiewicz–Tama – nauczyciel-terapeuta grupy II.
W przypadku dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną na efekty musie-

liśmy czekać bardzo długo. W tym przypadku istotna była dogłębna analiza zachowania 
dziecka. Dzieci długo przyzwyczajały się do nowych dla nich sytuacji..

Efekty dotychczasowej dogoterapii są zauważalne. Dzieci rozpoznają psa wykorzy-
stując zmysł dotyku, wzroku lub słuchu, wyciszają lub pobudzają się przy psie, uczą się 
nowych form aktywności.
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Myślę, że dogoterapia może być metodą wspomagającą:
- alternatywną komunikację u dziecka,
- stymulację wielozmysłową,
- ćwiczenia odprężająco - wyciszające,
- korygowanie niepożądanych zachowań (np. pies szczeka, gdy dziecko zacho-

wuje się niewłaściwie).

Wydaje mi się, że jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o dogoterapię w mojej 
grupie. Dzieci mają już zaufanie zarówno do dogoterapeuty jak i do psa. Teraz następuje 
czas na wspólne ustalenie przez terapeutów, jak ma przebiegać terapia dziecka i jakie 
są dla niego najistotniejsze cele.

„DRUGA STRONA MEDALU”
CZYLI JAKIE MAMY PROBLEMY Z DOGOTERAPIĄ

1. Trudności w pozyskaniu psów do dogoterapii.
 Jarosław jest stosunkowo małym ośrodkiem miejskim, więc trudno jest zorga-

nizować silną grupę wolontariuszy z psami. Nasi wolontariusze to osoby dobrej 
woli, których aktualne warunki pozwalają na przychodzenie na zajęcia. W każ-
dej chwili te warunki mogą się zmienić: uczeń będzie miał zmieniony plan lekcji, 
osoba bezrobotna podejmie pracę, emerytowi czy renciście pogorszy się stan 
zdrowia. Wreszcie każdy z nich może przerwać w każdej chwili współpracę, któ-
ra przecież jest dobrowolna.

 Trzy z czterech psów, uczestniczących w zajęciach, to psy stare (obecnie 9, 
10 i 12 lat). Co się z tym wiąże, wie każdy, kto miał starego psa. Pogarsza się 
sprawność fizyczna, pojawiają się różnego rodzaje bóle, zmienia się charakter 
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– przeważnie na niekorzyść – co może stać się niebezpieczne dla dzieci pod-
czas pracy. Pojawiają się też różnego rodzaju schorzenia czy choćby tylko chwi-
lowe niedyspozycje, co automatycznie eliminuje psa z zajęć.

 Np. NEGRA zrzucała obficie podszerstek bez przerwy od listopada do czerwca. 
Możliwe, że było to spowodowane nietypową pogodą: wczesną, zimną jesienią, 
ciepłą zimą i zimną wiosną. Możliwe też, że jej organizm już nie pracuje tak spraw-
nie jak kiedyś – z powodu starości. Tak czy inaczej nie mogła chodzić na zajęcia.

 W tej sytuacji BUREK pracował po 4 – 6 godzin każdego dnia (podobno pies nie 
powinien pracować więcej niż 2 godziny dziennie).

2. Akceptacja dzieci niepełnosprawnych przez psy.
 We wszystkich publikowanych doświadczeniach czytam, jak to psy uwielbiają 

dzieci niepełnosprawne i nie robią na nich żadnego wrażenia ich ograniczenia. 
Może tak jest, bo psy przychodzą do tych dzieci okazjonalnie. Może tak jest, 
bo dzieci są sprawne lub dość sprawne intelektualnie i umieją porozumieć się 
z psem. 

 Z moich obserwacji wynika jednak zupełnie co innego. Moje psy i LORD bardzo 
szybko zorientowały się, że nie mogą porozumieć się z dziećmi z głęboką nie-
pełnosprawnością intelektualną 
i traktują je zupełnie inaczej, niż 
dzieci zdrowe. Pracują z dzieć-
mi, bo pani tak każe, bo i nimi 
ktoś (ich pani) się wtedy zajmu-
je. Zresztą ich robota nie jest 
taka zła: np. leży się i jest się 
głaskanym. Zdarzają się jednak 
momenty gorsze – gdy dziecko 
sprawi ból. Najpierw piszczą. 
Jeśli sytuacja się powtórzy, 
sygnalizują dziecku niezado-
wolenie odruchami obronnymi, 
co już przestaje być przyjemne 
i jest wyraźnym sygnałem: „nie 
rób tak!”. Niektórym dzieciom 
bardzo się to podoba i sytuacja 
robi się niebezpieczna. NEGRA 
odchodziła i nie chciała już pra-
cować więcej z takim dzieckiem. 
BURKA udało mi się opanować 
ciasteczkami. Jeśli dziecko robi 
mu „krzywdę”, BUREK bardzo 
głośno płacze i natychmiast 
dostaje nagrodę w postaci smakołyków. W rezultacie wyeliminowałam u niego 
odruch obronny w stosunku do dziecka i uważam, że jest psem bezpiecznym. 
Oczywiście nikt nie naraża psa specjalnie na ból, ale w czasie pracy z dziećmi 
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną sytuacje bywają różne i niespo-
dziewane. 
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3. Uczulenia dzieci na psa.
 Czasem zdarza się, że dziecko jest faktycznie uczulone. 
 Jednak część rodziców nie ma zaufania do dogoterapii i nie chce, aby dziecko 

uczestniczyło w takich zajęciach. Nie znajdując racjonalnych argumentów rodzi-
ce tacy twierdzą, że dziecko jest uczulone. Trzeba zawsze podporządkować się 
woli rodziców, co jednak stwarza wiele kłopotów organizacyjnych, szczególnie, 
gdy dziecko rwie się do psa. Warto wtedy zaprosić tych rodziców do Ośrodka na 
zajęcia dogoterapii i pokazać im psa i jak wyglądają zajęcia.

4. Przenoszenie chorób
 Nie chodzi tu o choroby odzwierzęce. Pies używany do dogoterapii musi być psem 

często odrobaczanym, szczepionym, wolnym od pasożytów wewnętrznych i ze-
wnętrznych, zdrowym i czystym. Każdy z naszych psów po przyjściu do Ośrodka 
ma myte łapy i brzuch. Temat ten został już omówiony w niniejszej pracy.

 Chodzi tu o choroby, które mogą być w czasie zajęć przenoszone z dziecka na 
dziecko za pośrednictwem psa. Problem ten jest szczególnie wyraźny w grupach 
dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Często poznają one psa buzią: ustami, 
nosem. Często też mają różne problemy ze zdrowiem: są zakatarzone, kaszlą, 
liżą lub ślinią psa. Dzieci 
pracują z psem po kolei, 
warto więc zwracać bacz-
ną uwagę na to, czy sierść 
psa nie została zanieczysz-
czona. Nie można takiego 
psa przekazywać innemu 
dziecku. Jego sierść przed 
pracą z następnym dziec-
kiem musi być oczyszczo-
na (ja robię to szczoteczką 
z mydłem, potem wodą 
i wycieram psa możliwie 
do sucha czystą szmatką) 
lub jeszcze lepiej odka-
żona specjalnym płynem 
odkażającym nieszkodli-
wym dla psa i dzieci (np. 
spirytusowym). 

 Dziecko chore np. zakata-
rzone powinno pracować 
z psem na końcu lub wca-
le.

5. Nieodpowiednie warunki 
prowadzenia zajęć

 Może się zdarzyć, że 
zwiększające się potrzeby 
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych spowodują zbyt dużą ilość dzieci w gru-
pie. W salach może panować nadmierny ruch rozpraszający uwagę dziecka 
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i nie będzie ono mogło skoncentrować się na psie. 
 Jeśli zajęcia z psem będzie miało dziecko po zabiegach fi zjoterapii, może być 

tak zmęczone, że nie będzie chciało pracować z psem - będzie bierne lub bę-
dzie zasypiało.

 Pracując z psem z jednym dzieckiem prowadzący dogoterapię czasem musi 
ingerować w niewłaściwe zachowanie innego dziecka. Przerywa to konieczną 
niemal intymną atmosferę pracy dziecka z psem. Rozprasza się zarówno dziec-
ko jak i pies i powrót do poprzedniej chwili jest już niemożliwy.

Na podstawie naszego obecnego doświadczenia możemy 
stwierdzić, że efekty, które już osiągnęliśmy w naszej pracy 
dogoterapeutycznej, zachęcają do dalszych wysiłków w tej 
dziedzinie.
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