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Co to jest dogoterapia?

Dogoterapia to metoda aktywizowania osób poprzez 
udział odpowiednio przygotowanego psa w celu 

wspomagania procesu przywracania im pełnej lub 
możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej 
i psychicznej oraz opanowanie umiejętności 

zapewniających im aktywne funkcjonowanie w 
codziennym życiu społecznym.

Dogoterapia, znana również pod takimi nazwami jak 
canisterapia oraz kynoterapia, jest formą wspomagającą 
rehabilitację, psychoterapię oraz edukację. Jak wszystkie 
nazwy wskazują, bez względu na ich etymologię, filarem 

tego rodzaju terapii kontaktowej jest pies. 
Wyselekcjonowany, sprawdzony i odpowiednio 

wyszkolony czworonóg razem ze swoim przewodnikiem 
stanowią zespół terapeutyczny.



  

Historia dogoterapii w pigułce

Po raz pierwszy terminu "terapia z udziałem zwierząt" na 
początku 60. lat XX w. użył Boris Levinson, 

amerykański psychiatra dziecięcy, który zauważył 
pozytywny wpływ psów na dzieci dotknięte autyzmem. 

Jest uznawany za ojca dogoterapii. 

W Polsce terapia z udziałem psa stosowana jest od 1987 
roku dzięki Marii Czerwińskiej, która jest założycielką 

fundacji Czeneka. W 2004 roku w Polsce powołano 
Polski Związek Dogoterapii.



  

Rasy psów używane w dogoterapii

Nie ma rasy psów szczególnie nadającej się do terapii. O przydatności 
decydują zawsze cechy osobnicze oraz umiejętności przewodnika. Rasami 

psów, których łagodność i łatwość szkolenia pozwalają na udział w terapii, są 
między innymi:

golden retriever

labrador retriever

cavalier king 
charles spaniel

samojed



  

Cechy psa terapeuty

● łagodność i zrównoważony charakter,

● przyjazne nastawienie i ufność do osób obcych,

● zrównoważone i spokojne zachowanie, także w 

niecodziennych sytuacjach takich jak nagły hałas, 

gwałtowne zmiany w  otoczeniu, duży ruch itp.

● cierpliwość, wysoka tolerancja  - musi lubić dotyk 

osób obcych, a także cechować się wytrzymałością na 

niewielki ból,

● musi przejawiać chęć współpracy z człowiekiem.



  

Dogoterapia – dla kogo?

Dogoterapia jest wskazana zwłaszcza dla dzieci i 
dorosłych:

● z porażeniem mózgowym,

● z zespołem Downa,

● upośledzonych umysłowo,

● chorych na schizofrenię,

● chorych na artretyzm, zanik mięśni,

● z uszkodzeniem wzroku lub słuchu,

● cierpiących na chorobę Alzheimera.



  

Formy dogoterapii

AAE ( animal assisted education), czyli edukacja z psem 
(EP) – zajęcia mają na celu usprawnienie sfery 

intelektualnej i poznawczej dziecka.  Pies prowadzony 
przez specjalistę, uczestnicząc aktywnie w zajęciach 

motywuje do działania i poprzez stworzenie przyjaznych 
warunków emocjonalnych zwiększa możliwości 

przyswajania wiedzy. 
 

AAT (animal assisted therapy), czyli terapia z psem (TP) – 
zajęcia charakteryzujące się indywidualnym podejściem.  

Jest to zestaw zadań ukierunkowanych na konkretny, 
zaplanowany cel z zakresu kompleksowej rehabilitacji, do 

których układana konieczna jest metodyka w porozumieniu 
ze specjalistą np. lekarzem prowadzącym, rehabilitantem, 
psychologiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem, itd. 

AAA ( animal assisted activity) , czyli spotkanie z psem (SP) - zajęcia charakteryzują 
się pełną spontanicznością i brakiem scenariusza do ich prowadzenia. Prowadzone są 
w formie grupowej.



  

Pozytywne aspekty dogoterapii
● zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń i zadań,
● obniżenie napięcia mięśniowego,
● korygowanie zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
● zwiększenie możliwości lokomocyjnych,
● stymulowanie sprawności motorycznej,
● stymulowanie funkcji poznawczych,  rozwoju 
intelektualnego,
● poszerzenie zdolności werbalnych oraz korygowanie  wad 
wymowy,
● wyzwalanie potrzeby spontanicznej komunikacji,
● rozwijanie umiejętności społecznych,
● zaspokojenie potrzeby zabawy jako bodźca rozwojowego,
● ułatwianie wyrażania emocji,
● wzmocnienie poczucia własnej wartości,
● rozwijanie funkcji opiekuńczych,
● nawiązanie naturalnej więzi ze światem zewnętrznym,
● doznanie uczucia wyciszenia i relaksacji.
 

Pozdrawiam, p. Ela


