
POZYTYWNE RELACJE 

MIĘDZY CZŁOWIEKIEM 

A PSEM

Człowiek od najdawniejszych 
czasów związany był z psem. Pies 
nie tylko pracował dla swojego 
pana, czy to pilnując jego domo-
stwa, czy pomagając mu na polo-
waniach, ale też służył mu i przy-
wiązywał się do niego bezwa-
runkowo. Ta właśnie cecha czy-
ni z psa wspaniałego towarzysza 
i przyjaciela, któremu można za-
ufać. Bezwarunkowość gwaran-
tuje też brak krytyki w ocenie, co 
w przypadku dziecka (zwłaszcza 
dziecka z trudnościami w ucze-
niu się) jest niezwykle ważne dla 
samooceny i poczucia własnej 
wartości.

KYNOTERAPIA 

POZA OŚRODKIEM 

TERAPEUTYCZNYM

Kynoterapia (dogoterapia) często 
kojarzona jest wyłącznie z pra-
cą psa z osobami niepełnospraw-
nymi w placówkach terapeutycz-
nych. I zdecydowanie jest to jed-
na z form pracy psa terapeutycz-
nego. Analizując potrzeby czło-
wieka, łatwo jednak zauważyć, 
że potrzebę bliskości i kontak-
tu ze zwierzęciem mają nie tylko 
osoby niepełnosprawne, ale tak-
że pełnosprawne, zarówno dzieci, 

Mój przyjaciel pies,
czyli kynoterapia w bibliotece

 Nie od dzisiaj wiadomo, że regularny kontakt z psami wspomaga rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci, 
a także służy integracji i dobrej zabawie. Warto sięgnąć po tę metodę w pracy z czytelnikami, zwłaszcza 

doświadczającymi trudności w uczeniu się i z niepełnosprawnościami.
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Czym jest kynoterapia?

Kynoterapia to standaryzowana przez Polskie Towarzystwo Kynote-
rapeutyczne metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowo-
ści, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wy-
selekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowa-
nego kynoterapeutę.
Na stronie internetowej PTK (kynoterapia.eu) dostępne są liczne po-
rady, warunki pracy zespołu kynoterapeutycznego, wskazania i prze-
ciwwskazania do prowadzenia zajęć, formy zajęć i nie tylko.

Ela uczestniczy w programie 
„READ”
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jak i osoby dorosłe. Badania na-
ukowe potwierdzają, że kontakt 
z czworonożnym pupilem zna-
cząco wpływa na poprawę stanu 
zdrowia fizycznego i psychiczne-
go człowieka1. Stąd też działania 
kynoterapeutyczne docierają do 
wielu instytucji i placówek, tym 
samym obejmując szerokie grono 
osób w różnym wieku i sytuacji 
zdrowotnej.

KILKA WAŻNYCH 

WSKAZÓWEK

DO ROZPOCZĘCIA 

WSPÓŁPRACY

Polskie Towarzystwo Kynotera-
peutyczne ściśle określa formy 
pracy i przepisy, według których 
terapia z udziałem psa jest reali-
zowana. Jest to niezwykle waż-
ne w przypadku pracy człowieka 
z psem. Dlatego przed rozpoczę-
ciem współpracy z kynoterapeu-
tą (dogoterapeutą) upewnij się, 
że zespół – terapeuta i pies – jest 
odpowiednio przygotowany do 
podjęcia pracy. Kynoterapeu-
ta posiada ważną legitymację 
i jest wpisany do rejestru kyno-
terapeutów. Pies terapeutyczny 
ma ważną legitymację określają-
cą stopień wyszkolenia (w PTK 
egzamin ważny jest przez 1 rok) 
oraz książeczkę zdrowia z waż-
nymi szczepieniami, a jego stan 
zdrowia (czystość, ochrona prze-
ciwpasożytnicza) nie budzi za-
strzeżeń.

Kynoterapeuta musi zadbać 
o dobrostan psa podczas zajęć, 
dlatego nie dziw się, że stawia 
wymagania np. lokalowe, liczeb-
nościowe grupy, czasu trwania za-
jęć itp. Pies nie będzie prawidło-
wo pracował, jeśli nie będzie miał 
zapewnionych odpowiednich wa-
runków pracy. Tym samym tera-
pia nie będzie skuteczna. 

1 Nawrocka-Rohnka, Joanna (2011). 
Wpływ kontaktu z psem na organizm 
człowieka – przegląd literatury. „Nowi-
ny Lekarskie”, nr 2 (80), s. 147-152. 

Kynoterapeuta będzie pro-
sił o pisemną zgodę rodziców 
na uczestnictwo dziecka w zaję-
ciach z udziałem psa. Być może 
poprosi o dodatkowe informacje 
o dziecku, np. czy dziecko boi się 
psów. Jest to bardzo ważne, po-
nieważ zestresowane dziecko nie 
będzie współpracowało. Nie zna-
czy to, że lęk przed zwierzęciem 
wyklucza dziecko z zajęć. Kynote-
rapeuta mający informację o lęku 
przygotuje zajęcia w taki sposób, 
by dziecko czuło się swobodnie 
i w pełni korzystało z zajęć, np. 
bez kontaktu z psem.

Zapytaj kynoterapeutę prowa-
dzącego zajęcia o programy, na 
podstawie których pracuje. Je-
żeli jesteśmy w stanie zapewnić 
osobne pomieszczenie, warto 
skorzystać z programu „READ” 

– wspomagającego naukę czyta-
nia, w którym to dziecko czyta 
psu. Zajęcia mają wówczas for-
mę indywidualną. Pozostałe za-
jęcia mogą mieć formę grupową 
lub indywidualną i dostosowane 
są do potrzeb i możliwości dzie-
ci. Zajęcia prowadzone w biblio-
tece mają charakter edukacyjny, 
usprawniający i wspomagający 
rozwój, zabawowy. Pies jest nato-
miast motywatorem dla dziecka, 
a nie pluszową zabawką. Uczest-
niczące w zajęciach dziecko za-
zwyczaj nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że uczestniczy w zaję-
ciach edukacyjnych czy rehabili-
tacyjnych. Obecność psa odwra-
ca uwagę dziecka od żmudnego 
wykonywania ćwiczeń. Dziec-
ko chętniej wykonuje zadanie, 

gdyż robi to z psem lub dla psa, 
a nie dla ocen w szkole. Pies ak-
ceptuje dziecko takim, jakie ono 
jest, nie ocenia go, nie wyśmie-
wa w przypadku pomyłki. Fakt 
ten sprawia, że dzieci chętniej 
podejmują wyzwania, ponieważ 
nie ogranicza ich wstyd czy lęk 
przed oceną.

Na zajęciach grupowych dzieci 
uczą się także obcowania z psem. 
Jest to bardzo ważne dla ich bez-
pieczeństwa w kontaktach z ob-
cymi psami. 

Programy i tematy zajęć za-
wsze dopasowywane są do po-
trzeb grupy i charakteru placów-
ki, w której się odbywają. Dlate-
go współpracuj z kynoterapeu-
tą, dziel się własnymi spostrzeże-
niami. Wasza dobra współpraca 
przełoży się na efektywność zajęć. 
Tematyka zajęć dotyka sfery spo-
łecznej, emocjonalnej, psychicz-
nej, intelektualnej oraz fizycznej.

Nie każdy może uczestni-
czyć w zajęciach z udziałem psa. 
Dziecko, które nie lubi zwierząt 
– psów, nie będzie chętnie korzy-
stało z takiej formy zajęć biblio-
tecznych, a sam pies będzie je 
demotywował. Kynoterapia bę-
dzie skuteczna u osób lubiących 
psy. Ponadto bezwzględnie wy-
kluczają uczestnictwo w zaję-
ciach:
 • alergia na sierść psa;
 • otwarte rany i choroby skóry;
 • choroby pasożytnicze;
 • choroby infekcyjne i podnie-

siona temperatura ciała;
 • fobia i silny lęk przed psem 

(kynofobia). 

Pies ma jedną cechę, której nie ma żaden człowiek. 

Pies nie ocenia. Akceptuje niepełnosprawność 

i wszelkie defi cyty. Niepełnosprawne osoby 

nie zauważają różnicy w traktowaniu ich i osób 

pełnosprawnych. Pies pracuje z każdym tak samo. 
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CZY WARTO?

W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Rojewie od 2 lat prowadzone 
są zajęcia biblioteczne z udziałem 
psa terapeutycznego. W tych za-
jęciach uczestniczą głównie dzie-
ci w wieku szkolnym. W formie 
grupowej spotkania mają charak-
ter edukacyjno-zabawowy. Dzie-
ci, poprzez różnego rodzaju dzia-
łania, wykonują zadania eduka-
cyjno-czytelnicze, bawiąc się przy 
tym i odpoczywając w sposób 
czynny. Zajęcia cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród uczest-
ników. Zgłaszają się na nie nowe 
osoby, w tym dzieci niepełno-
sprawne. 

Obserwując stosunek dzie-
ci do zajęć, ich zaangażowanie 
i chęć współpracy, nie mam wąt-
pliwości, że warto wprowadzić 
tę metodę do pracy bibliotecz-
nej. Oprócz korzyści, które odno-
si dziecko, biblioteka zyskuje na 
atrakcyjności, aktywizują się do-
rośli czytelnicy – rodzice dzieci 
uczestniczących w zajęciach, a co 
za tym idzie zwiększa się integra-
cja lokalna.

EFEKTY KYNOTERAPII 

PROWADZONEJ 

W BIBLIOTECE

Wiele dzieci marzy o psie, ale 
z różnych powodów nie mogą go 
mieć lub często mają psa, który 
pełni funkcję stróża przy domu. 
A one marzą o przyjacielu, z któ-
rym mogą się pobawić, któremu 
mogą zaufać, do którego mogą 
przytulić się, który wytrzyma 
spojrzenie w oczy i przekręci gło-
wę, gdy zastanawiają się nad zada-
niem, zupełnie tak jakby też sam 
myślał. Psa, który zawsze dotknie 
nosem ich ucha, jakby chciał za-
pytać, czy wszystko w porządku, 
gdy zamyślone, czasem zmęczo-
ne nie zwracają na niego uwagi. 
Taki jest właśnie pies terapeutycz-
ny. I dlatego jest tak dużym mo-
tywatorem. I tak naprawdę o to 
chodzi, by był ważny dla dziecka 
i by dziecko miało poczucie, że 
jest ważne dla niego. 

W kontakcie z psem dziecko 
bawi się nauką. Wykonuje dokład-
nie to, co robi na lekcji: ćwiczy sze-
regi szumiące, wymawiając m.in. 
imię psa (Szarp) czy syczące (pies), 

czyta wiersze o psich przygodach 
(Psierociniec), tworzy postacie do 
teatrzyku, usprawniając się manu-
alnie, i odgrywa role na małej sce-
nie. A wszystkiemu towarzyszy on 

– pies. Podobnie rzecz się ma z oso-
bami niepełnosprawnymi. Pies ma 
jedną cechę, której nie ma żaden 
człowiek. Pies nie ocenia. Akcep-
tuje niepełnosprawność i wszelkie 
deficyty. Niepełnosprawne oso-
by nie zauważają różnicy w trak-
towaniu ich i osób pełnospraw-
nych. Pies pracuje z każdym tak 
samo. Oczywiście wszyscy z psem 
porozumiewają się tym samym ję-
zykiem (werbalnym i niewerbal-
nym).

Jakie efekty dostrzegamy w bi-
bliotece? Dzieci chętniej przycho-
dzą i wypożyczają książki, rozma-
wiają o nich, angażują się w inne 
zajęcia biblioteczne, bo wiedzą, 
że Szarp o wszystkim się dowie, 
osoby niepełnosprawne wycho-
dzą z domu i integrują się ze spo-
łecznością lokalną.

URSZULA GUTOWSKA
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rojewie
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Zajęcia z udziałem psa uczą
i integrują 
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