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Broszura powstała w ramach
Projektu „Przygotowanie
i Trening Zespołów Człowiek
– Pies w Edukacji i Terapii
z Udziałem Zwierząt” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu Erasmus Plus.

Numer projektu
2017-1-PL01-KA202-038652
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Drogi czytelniku,
Dziękujemy za zainteresowanie tą
broszurą. Jest ona podsumowaniem założeń Projektu „Przygotowanie i Trening Zespołów Człowiek
– Pies w Edukacji i Terapii z Udziałem Zwierząt”.
Mogłeś słyszeć bądź czytać o tym
projekcie w czasie swojej praktyki w dziedzinie Edukacji i Terapii
z Udziałem Zwierząt. A może po
prostu jesteś zainteresowany
wytycznymi i kursami, które będą
rozwijane w ramach Projektu
w przeciągu najbliższych dwóch
lat.
Ta broszura jest przewodnikiem
dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o celach projektu,
a także o jego skutkach, takich jak
wytyczne i standardy zaakceptowane przez międzynarodowe
i europejskie organizacje, jak np.
IAHAIO (Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizacji Zajmujących
się Interakcjami Ludzi i Zwierząt).
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Jednym z wyzwań w dziedzinie
Animal Assisted Interventions
(Interwencji z udziałem Zwierząt
– dogoterapii/kynoterapii) jest
stosowanie różnych terminologii,
co może być mylące.
W związku z tym, w tym projekcie
będziemy się trzymać terminologii
IAHAIO:

Definicje
AAE i AAT
6

Animal Assisted Therapy (Terapia
z Udziałem Zwierząt):
Animal Assisted Therapy (AAT, ) jest
zorientowaną na cel, zaplanowaną
i ustrukturyzowaną interwencją
terapeutyczną, prowadzoną przez
profesjonalistów z dziedziny zdrowia, edukacji i opieki społecznej.
Postępy w czasie interwencji są
mierzone i zawarte w dokumentacji. Osoby prowadzące AAT są oficjalnie przeszkolone (z aktywnymi
licencjami, stopniami naukowymi
lub ich odpowiednikami) i posiadają doświadczenie w zakresie takiej
pracy. AAT skupia się na poprawie
funkcjonowania fizycznego, poznawczego, behawioralnego i/lub
społeczno-emocjonalnego u pacjentów. Profesjonaliści prowadzący AAT (lub przewodnicy wraz
z psami, działający pod nadzorem
profesjonalistów z dziedziny opieki

społecznej) muszą mieć adekwatną
wiedzę o zachowaniu, potrzebach
i zdrowiu, a także o wskaźnikach
i sposobach regulacji stresu zwierzęcia
uczestniczącego z terapii.
Animal Assisted Education (or Animal
Assisted Pedagogy; Edukacja z Udziałem Zwierząt):
Animal Assisted Education (AAE) jest
zorientowaną na cel, zaplanowaną
i ustrukturyzowaną interwencją terapeutyczną, prowadzoną przez profesjonalistów z dziedziny edukacji lub
pokrewnych dziedzin. Osoby prowadzące AAE są wykwalifikowanymi (dyplomowanymi) pedagogami ogólnymi
lub specjalnymi. AAE prowadzona
przez pedagoga specjalnego również
może być uważana za celową interwencję terapeutyczną.
Profesjonaliści prowadzący AAT, łącznie z nauczycielami szkolnymi (lub
przewodnicy wraz z psami, działający
pod nadzorem profesjonalistów z edukacji) muszą mieć adekwatną wiedzę
o zachowaniu, potrzebach i zdrowiu,
a także o wskaźnikach i sposobach
regulacji stresu zwierzęcia uczestniczącego z terapii.
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Projekt – cele
i tematy

Animal Assisted Interventions (AAI) jest
szerokim terminem, który odnosi się do
wszystkich tych aktywności, w których
zespół człowiek-pies wchodzi w interakcje z innymi. Wśród form AAI możemy
wyróżnić Animal Assisted Activities
(Aktywności Udziałem zwierząt, AAA),
Animal Assisted Coaching (Coaching
z Udziałem zwierząt, AAC), Animal Assisted Therapy (Terapia z Udziałem Zwierząt, AAT) i Animal Assisted Education
(Edukacja z Udziałem Zwierząt, AAE).
W Europie AAI zyskuje coraz większą
popularność, jednak wciąż wiele kwestii
pozostaje nieuregulowanych. Brakuje
zasad i standardów, które gwarantowałyby wysoką jakość usług, a czasem nawet
bezpieczeństwo pacjentów. IAHAIO
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizacji Zajmujących się Interakcjami
Ludzi i Zwierząt) jest jedną z organizacji
propagujących i wypracowujących standardy w celu profesjonalizacji obszaru
działania AAI. Niektóre kraje, szczególnie
zachodnioeuropejskie i skandynawskie,
przestrzegają praktyk zalecanych przez
IAHAIO i zdołały wypracować zestaw
zaleceń dla zespołów człowiek-pies, podczas gdy kraje środkowej i wschodniej
Europy odbiegają od tych standardów.
Międzynarodowe projekty stwarzają
okazję do uczenia się od siebie nawza-
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jem – dzięki temu poszczególne kraje nie muszą „wymyślać koła na nowo”. W latach 2014-2016 współpraca między polskim Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom
i Norweskim Centrum Antrozoologii zaowocowała stworzeniem programu szkoleniowego i kursu dla zespołów wizytujących AAA. Z kursów i podręczników stworzonych w ramach wspomnianego projektu korzystają wszyscy partnerzy. Obecny
program jest niezbędną spójną kontynuacją poprzedniego programu. Jego celem
jest pójście o krok dalej i opracowanie wytycznych dla przewodników psów, którzy
chcieliby podjąć zaawansowany kurs, by móc towarzyszyć profesjonalistom (nauczycielom, pedagogom, psychologom, psychiatrom itp.), a także dla profesjonalistów, którzy sami chcą pracować razem ze swoimi psami (edukatorzy, terapeuci).
Dlatego też dążymy do opracowania standardów dla krajów zaangażowanych
w projekt oraz ścieżki współpracy szkoleniowej zespołów pracujących w AAE i AAT.
Nasze standardy będą oparte na tych proponowanych przez IAHAIO, aby ułatwić
ich wprowadzenie w krajach nieuczestniczących w projekcie.
Wprowadzenie standaryzowanych kursów o jasnych wytycznych i wspólnej metodologii poprawi również jakość szkoleń oferowanych przez inne jednostki poprzez
wskazanie kierunku do rozwoju. Priorytetem projektu jest zapewnienie przejrzystości i możliwości identyfikacji umiejętności, wiedzy i kwalifikacji, a także zapewnienia
powszechnego dostępu do szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. To poprawi dynamikę rynku pracy i zatrudnienie profesjonalistów z dziedziny AAE i AAT.
Efektem projektu jest, poza tą broszurą, podręcznik metodologii oraz kurs, które
posłużą za wprowadzenie dla profesjonalistów. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem nowoczesnych platform e-learningowych. Jako że AAE i AAT są dziedzinami praktycznymi, po zakończeniu kursu e-learningowego kursanci ze wszystkich
krajów wezmą udział w 8-dniowym obozie treningowym. To pozwoli na wymianę
doświadczeń i praktyk między poszczególnymi krajami i będzie następnym krokiem
w ustalaniu standardowego poziomu AAI w Unii Europejskiej. 28 zespołów człowiek-pies z Europy zostało zaproszonych do uczestnictwa w projekcie i będą mieli
okazję, by dzielić się doświadczeniem oraz podnosić własne kwalifikacje. Po ewaluacji metodologii i kursu, końcowe rezultaty projektu zostaną przedstawione 160
osobom w trakcie międzynarodowej konferencji. Całkowity czas trwania projektu to
2 lata, a jego zakończenie jest przewidziane na koniec roku 2019.
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Partnerzy projektu

W projekt ten zaangażowane są następujące kraje:

Polska
Norwegia
Estonia
i Holandia.

Każdy z krajów reprezentowany jest przez jedną
organizację
.
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Ankieta w krajach partnerskich
W 2018 roku zostały przeprowadzone ankiety w krajach
partnerskich. Ich celem było określenie najpopularniejszych
metod treningowych AAI, a także znalezienie możliwych
podobieństw i dobrych praktyk. Byliśmy również zainteresowani sprawdzeniem, jakie są kwalifikacje i doświadczenie
zespołów pracujących w AAI. Niestety z powodu specyfiki
i różnych doświadczeń poszczególnych krajów, każdy z nich
ma inny system certyfikacji AAI, często niespójny nawet
wewnątrz danego kraju. Z tego powodu ocena kwalifikacji
zespołów jest problematyczna, co może wpłynąć na jakość
terapii. Poniżej przedstawiamy skrócone wyniki ankiet. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu,
gdzie znajduje się więcej informacji.
Po przeanalizowaniu odpowiedzi, zdecydowaliśmy się zarekomendować ścieżkę treningową dla zespołów AAI (patrz:
załącznik do broszury), jednolitą i rekomendowaną przez
organizacje partnerskie. Ścieżka ta zyskała również aprobatę
IAHAIO jako zalecany model treningu i certyfikacji, który z łatwością mógłby zostać wprowadzony w wielu organizacjach.
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Polska: Stowarzyszenie
Zwierzęta Ludziom

Michał Plewczynski

Polskie Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom (SZL) powstało
w 2008r. Jest organizacją pozarządową, która była zaangażowana również w poprzedni projekt Erasmus Plus „Animal
Assisted Activities z Psami”. Obecnie Stowarzyszenie składa się
z 15 osób: terapeutów, psychologów, pedagogów i trenerów
psów. Ich pracę wspiera zespół administracyjny, wspierający działania od strony
formalnej. Stowarzyszenie ma również grupę około 30 wolontariuszy o różnych
specjalizacjach.
Głównymi obszarami działania Stowarzyszenia są:
t QSPGFTKPOBMOFJOUFSXFODKFUFSBQFVUZD[OF[VE[JBFNQTØXJLPUØXXQMBDØXkach takich jak przedszkola i szkoły specjalne, domy opieki społecznej czy
szpitale dziecięce
t [BKǗDJBFEVLBDZKOF[QTBNJoQSPKFLUXTQJFSBOZQS[F[NJBTUP8BST[BXǗ
t T[LPMFOJF[FTQPØXD[PXJFLo[XJFS[ǗJQS[ZHPUPXBOJFJDIEPQSBDZX""*
W projekcie uczestniczy dwóch członków Stowarzyszenia:
Magdalena Nawarecka-Piątek jest prezesem Stowarzyszenia, pedagogiem i terapeutą integracji sensorycznej. Tworzy i koordynuje projekty edukacyjne i terapeutyczne, łącząc wiedzę z różnych dziedzin. Zawodowo związana z AAI od 2006 roku,
jest współautorką programów szkoleniowych dla terapeutów i wolontariuszy. Od
2017 roku jest certyfikowaną ewaluatorką Zespołów Człowiek-Pies w Amerykańskiej Organizacji Pet Partners.

Magdalena
Nawarecka-Piątek
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Michał Plewczynski jest zaangażowany we wdrażanie projektów (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych w ramach programu „Uczenie się przez całe
życie”) finansowanych ze środków unijnych od 2009 roku. Zdobył doświadczenie
na wszystkich etapach wdrażania i od rekrutacji do kampanii marketingowych,
projektowania produktów, szkoleń adaptacyjnych, rachunkowości, sprawozdawczości i koordynacji. Specjalizuje się w projektach edukacyjnych z pogranicza nauk
humanistycznych i nowoczesnej technologii.
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Wyniki badań w Polsce
Badania przeprowadzono w Polsce, wśród osób aktywnie
zaangażowanych w formy terapii i edukacji z udziałem psów.
Przeprowadzone zostało przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom wśród organizacji i osób prywatnych, telefonicznie lub
za pośrednictwem internetu.
Grono polskich respondentów liczyło 77 osób. Przewodnicy
psów deklarowali różne wykształcenie, ale większość z nich
była nauczycielami, a zatem pracę z obszaru AAE/T wykonywali
w szkołach lub przedszkolach. Najczęściej wykorzystywanymi
rasami psów okazały się być golden retriever i cavalier king’s
chalers spaniel, jednak zdarzały się też inne rasy. Prawie 80%
respondentów pracowało w AAT lub AAE przynajmniej raz lub
2 razy w tygodniu przez 30-60 minut. Ponad 71,5% oceniło później program. Prawie 92% respondentów sprawdzało przydatność swoich psów do AAI, z czego większość z nich poddała psy
ocenie zespołu ewaluatorów. Około 10% psów miało zaliczone
egzaminy posłuszeństwa zamiast testów psychicznych. Ponad
90% osób ukończyło szkolenie z AAI, większość z nich odbyła
kurs prowadzony przez organizację bądź firmę, natomiast 12%
ukończyło kursy uniwersyteckie.
Jak widzimy, w Polsce wyszkolenie psów oraz ich przewodników
jest bardzo zróżnicowane i nie istnieją wspólne standardy. Jest
wiele organizacji i firm organizujących kursy o długości wahającej się od 14 do 750 godzin. Niektóre z nich są wyłącznie teoretyczne, bez szkolenia psów czy praktycznego egzaminu.
Badanie pokazało, że potrzebujemy wytycznych i dobrych
praktyk, by ujednolicić i poprawić jakość wyszkolenia zespołów człowiek-pies. Dziedzina AAI jest bardzo złożona i niemożliwym jest jasne, krótkie streszczenie procesu szkoleniowego
i egzaminacyjnego oraz prowadzenia AAI.
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Norwegia: Norweskie Centrum
Antrozoologii
Norweskie Centrum Antrozoologii zostało założone w 2004 roku i zrzesza czołowych norweskich specjalistów z dziedziny interakcji ludzko-zwierzęcych. Organizacja działa w obszarze relacji między zwierzętami i ludźmi i jest międzydyscyplinarnym stowarzyszeniem złożonym z osób specjalizujących się w etologii,
rehabilitacji, zdrowiu publicznym i edukacji specjalnej. Łączy się tu praktyczne
doświadczenie z teoretyczną wiedzą na temat psów, ich psychiki, selekcji i testowania, szkolenia psów i całych zespołów człowiek-pies.
Dr. Christine Olsen

Line Sandstedt
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Centrum ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu interwencji z udziałem zwierząt w różnych rodzajach instytucji, takich jak np. szkoły, szpitale tale i domy opieki.
Wspólnie z Norweskim Uniwersytetem Nauk Przyrodniczych, Norweskie Centrum
Antrozoologii oferuje uniwersyteckie kursy AAI. Dają one osobom zawodowo pracującym z psami zarówno teoretyczne, jak i praktyczne kompetencje w dziedzinie
AAI. Ponadto prowadzone są szkolenia z obszaru AAA dla wolontariuszy z psami,
również praktyczne i teoretyczne, organizowane we współpracy z Norweskim Klubem Kynologicznym.
Organizacja była już zaangażowana w kilka projektów, w tym poprzedni międzynarodowy projekt Erasmus Plus „Animal Assisted Activities z Psami”. W skali krajowej
Organizacja współpracowała z Norweskim Departamentem Zdrowia, Norweską Organizacją Dyslektyków, Norweskim Kolegium ds. Zdrowia Psychicznego, Szpitalem
Uniwersyteckim w Oslo i Norweską Federacją Organizacji Osób Niepełnosprawnych.
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W projekcie uczestniczy dwóch członków Norweskiego Centrum Antrozoologii:
Line Sandstedt jest dyrektorem zarządzającym Norweskiego Centrum
Antrozoologii. Wykłada nauki ścisłe,
ukończyła studia podyplomowe
z pedagogiki specjalnej i coachingu. Jest także behawiorystką, zajmuje się szkoleniem psów i testowaniem ich psychiki pod kątem
AAI. Prowadzi kursy szkolenia psów
zarówno w kraju, jak i za granicą.
Jest odpowiedzialna za całą działalność edukacyjną Norweskiego
Centrum Antrozoologii – szkolenie
zarówno psów, jak i całych zespołów. Line pracuje w organizacji od
2006 roku.
Dr. Christine Olsen jest założycielką Norweskiego Centrum Antrozoologii i przewodniczącą zarządu.
Jest magistrem etologii i doktorem
w dziedzinie zdrowia publicznego,
ze szczególnym naciskiem na AAI.
Ukończyła również studia podyplomowe w kierunku rehabilitacji
i coachingu, jest behawiorystką,
zajmuje się szkoleniem psów i testowaniem ich psychiki. Obecnie
prowadzi badania nad zachowaniem psów. Christine założyła organizację w 2004 roku i pracuje w niej
nieprzerwanie od tamtej pory.
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Wyniki badań w Norwegii
W Norwegii mieliśmy 43 respondentów. Byli to w większości
nauczyciele, a więc prowadzili AAE w szkołach. Najczęściej
wykorzystywanymi rasami były: pudel, golden retriever
i labrador retriever, ale inne rasy też występowały. Prawie
80% badanych pracuje w AAE lub AAT przynajmniej raz lub
dwa razy w tygodniu. Ponad 75% oceniło później program.
Prawie 90% respondentów sprawdzało przydatność swoich
psów do AAI, z czego większość z nich poddała psy ocenie
zespołu ewaluatorów. Ponad 80% osób ukończyło szkolenie
z AAI, większość z nich odbyła kurs uniwersytecki.
Możemy zatem wnioskować, że większość respondentów
regularnie zajmuje się AAI i że są oni oddani tej pracy. Jako że
większość respondentów uczęszczała na kurs organizowany
prze Norweski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych we współpracy z Norweskim Centrum Antrozoologii, prawie wszyscy
zaliczyli teoretyczny i praktyczny egzamin.
Badanie dostarczyło nam wartościowych informacji na
temat rozpowszechnienia AAT i AAE w Norwegii oraz poziomu kompetencji zespołów. Istotnym czynnikiem mogącym
wpływać na wyniki jest fakt, że kwestionariusz został udostępniony za pośrednictwem kanałów Norweskiego Centrum
Antrozoologii w mediach społecznościowych. Jednakże Norwegia jest małym krajem, środowisko AAI jest dość przejrzyste i wyniki badania są zgodne z naszymi założeniami.

21

Holandia: Holenderski
Uniwersytet Otwarty

Prof. Dr. Marie-José
Enders-Slegers

Podstawową aktywnością Holenderskiego Uniwersytetu Otwartego, założonego
w 1984 roku, są badania naukowe, edukacja i szkolenia. Uniwersytet Otwarty specjalizuje się w naukowych e-learningach i jest jedynym uniwersytetem w Europie
z katedrą antrozoologii. Ma również dużo doświadczeń z międzynarodowymi projektami w ramach programów unijnych. Projekt ten jest prowadzony przez dwóch
członków wydziału psychologii i pedagogiki, sekcji antrozoologii. Sekcja prowadzi
badania nad więzią między ludźmi i zwierzętami, a jej członkowie są ekspertami
w dziedzinie AAI. Współpracują ściśle z międzynarodowymi organizacjami, a w samej Holandii – z Instytutem Antrozoologii (IVA). Razem z osobami pracującymi
w AAI dążą do stworzenia wytycznych i akredytowanych kursów w celu profesjonalizacji usług z obszaru AAI w Holandii.
W projekcie uczestniczy dwoje pracowników Holenderskiego Uniwersytetu Otwartego:
Prof. Dr. Marie-José Enders-Slegers jest profesorem antrozoologii na Uniwersytecie Otwartym od 2013 roku. Jest przewodniczącą IAHAIO, członkiem zarządu ISAZ,
założycielką i dyrektorem Instytutu Antrozoologii w Holandii; założycielką Kręgu
Przemocy (związek między znęcaniem się nad zwierzętami a przemocą domową);
założycielką i obecnie doradcą AAIZOO (Interwencje z Udziałem Zwierząt w Opiece, Badaniach i Edukacji); wykładowcą na Uniwersytecie w Denver; doradcą zarządu HABRI International i członkiem rady doradczej Green Chimneys w Nowym
Jorku. Opublikowała liczne artykuły i rozdziały książek, jest znaną międzynarodową
mówczynią.

Drs. Tynke de Winkel (MSc)
22
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Drs. Tynke de Winkel (MSc) jest
pracownikiem naukowym Uniwersytetu Otwartego, na wydziale psychologii i pedagogiki, w katedrze
antrozoologii. Jest również doktorantką tego wydziału. W swoich badaniach skupia się na dobrobycie
zwierząt w AAI. Jest również certyfikowanym trenerem psów, a także
wykładowcą z dziedziny zachowania zwierząt i kierownikiem projektu w Instytucie Antrozoologii.

Wyniki badań w Holandii:
W Holandii liczba osób praktykujących Terapię i Edukację
z Udziałem Zwierząt nie jest jasno określona. Dotychczasowe
badania prowadzone były głównie przez studentów, a liczby
i definicje podawane w raportach są rozbieżne (Engelen,
2016). W naszym badaniu (2018) wzięło udział 30 osób:
38% z nich pracowało w opiece zdrowotnej, 31% pracowało
w charakterze coach’a, 10% było pedagogami. Praktykowanie AAT i AAE (i AAC?) deklarowało 48%, reszta deklarowała
tylko jedną aktywność: AAT, AAE lub AAC. Większość z nich
pracowała w ramach organizacji. Psy, głównie golden retrievery i doodle, pracują przez 45-60 minut raz lub dwa razy
w tygodniu. Prawie 80% sesji jest ocenianych; 90% psów
przeszło testy behawioralne przeprowadzone przez ekspertów w dziedzinie zachowania zwierząt, należących do organizacji.
Większość praktykujących (80%) szkoliła się w ramach własnej organizacji – w zachowaniu zarówno zwierząt jak i ludzi.
Długość kursu wahała się od 20 godzin do kilku lat i kończyła
się egzaminem teoretycznym (75%) oraz praktycznym (80%).
W 75% przypadków psy również musiały zdać egzamin. Tak,
jak się spodziewano, wyniki wskazują na ogromną różnorodność: w wyszkoleniu osób praktykujących, ale i w rasach oraz
wyszkoleniu psów.
Projekt Erasmus pomoże w usprawnieniu krajowych i międzynarodowych ścieżek i inicjatyw edukacyjnych – w przypadku Holandii np. we współpracy z Instytutem Antrozoologii.
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Estonia: Estońskie Stowarzyszenie Psów Towarzyszących
i Terapeutycznych
Estońskie Stowarzyszenie Psów Towarzyszących i Terapeutycznych jest organizacją
parasolową o charakterze non-profit, założoną w roku 2008. Reprezentuje osoby
fizyczne i prawne, pracujące z psami terapeutami w opiece zdrowotnej, edukacji
i w polityce społecznej, a także tych, którzy wychowują i przygotowują psy do pracy terapeutycznej. Ich celem jest rozwijanie Interwencji z Udziałem Psów w Estonii,
promowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami oraz zwracanie uwagi na
wartość więzi między człowiekiem i psem.
Estońskie Stowarzyszenie Psów Towarzyszących i Terapeutycznych jest jedyną
estońską organizacją testującą, szkolącą i egzaminującą terapeutyczne zespoły
pies-przewodnik. Wszystkie zespoły otrzymują międzynarodową licencję.

Maarja Tali, członek zarządu od 2014 roku, przewodniczka psa i egzaminatorka,
uczestniczy w naszym
projekcie międzynarodowym. Jest współautorką
programów szkoleniowych
dla zespołów człowiek-pies.
26

Razem z partnerami, Stowarzyszenie układa i rozwija program, który najlepiej odpowiada estońskim systemom: społecznemu, edukacji i opieki zdrowotnej. Organizacja nawiązuje również współpracę na międzynarodową skalę w celu wniesienia nowej profesjonalnej wiedzy, praktycznych umiejętności i najlepszych praktyk;
uczestniczy także we współpracy naukowej. Na co dzień natomiast zajmuje się
nawiązywaniem kontaktu między wyszkolonymi zespołami z psami i klientami,
pomaga stworzyć odpowiedni plan interwencji oraz metodologię i standardy,
a także koordynuje pracę zespołów. Wspólnie z Estońskim Stowarzyszeniem Hipoterapeutycznym, organizacja utworzyła Estoński Związek Organizacji Angażujących Zwierzęta Towarzyszące i Terapeutyczne.
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Wyniki badań w Estonii:
W estońskim badaniu wzięło udział 37 osób, z pośród
których 35 włączyło swoje psy do programów AAE i AAT.
W sumie 83.8% respondentów należało do Estońskiego
Stowarzyszenia Towarzyszących i Terapeutycznych, 2.7% nie
należało do żadnej organizacji. Według deklaracji 28 zespołów odwiedza szkoły, 24 zespoły odwiedzają przedszkola,
14 zespołów odwiedza biblioteki, 11 zespołów odwiedza
szpitale, 11 zespołów odwiedza somy spokojnej starości,
4 zespoły odwiedzają centra rehabilitacyjne, 3 zespoły
odwiedzają instytucje psychiatryczne, nikt natomiast nie
pracuje w prywatnych domach. Co ciekawe, jedna osoba
zadeklarowała, że odwiedza klinikę dentystyczną. Zgodnie z przewidywaniami, większość respondentów (75.6%)
pracuje z psami w ramach sesji trwający 45-60 minut. Wszyscy respondenci pracujący w AAE i AAT byli oceniani. Także
wszyscy deklarują, że o zachowaniu psów uczyli się podczas
kursów. 100% respondentów na pytanie, kto oceniał zespół,
wskazywało między innymi behawiorystę.
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Podsumowując wyniki ankiet, należy

Potrzeba standaryzacji

zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie w niemalże każdym aspekcie AAI.
Dobre praktyki w tej dziedzinie wciąż
się kształtują, jako że w Europie jest to
wciąż nowa profesja, która zaczęła się
rozwijać w sposób nieformalny, równolegle w różnych częściach świata. Od-

Zapotrzebowanie na terapeutów i edukatorów wspieranych pracą psów jest
widoczny na europejskim rynku jest widoczne i wciąż się zwiększa. Poszczególne
kraje zmagają się z ustaleniem standardów wyszkolenia zespołów AAI. Jako że
dysponujemy jedynie bardzo ogólnymi wskazówkami od IAHAIO, potencjalni
pracodawcy mają trudności z weryfikacją wyszkolenia kandydatów i ich psów.

powiada ona na wiele różnych potrzeb,

Ponadto standardy w poszczególnych krajach znacznie różnią się między sobą,

stąd też niezbędne były różnorodne

podczas gdy są one kluczowe dla efektywności i bezpieczeństwa terapii. Stan-

kwalifikacje. W ramach obecnej struktu-

daryzacja systemu certyfikacji i ustalenie minimalnych wymagań, jakie każdy

ry możemy wyszczególnić róże rodzaje

zespół człowiek – pies powinien spełniać, leży w interesie osób z niepełnospraw-

AAI (terapia, edukacja, aktywność (wizy-

nością oraz innych grup, które korzystają z tego typu usług. Celem naszej współ-

tacje), coaching). Kolejnym krokiem jest

pracy jest podniesienie poziomu jakości sektora AAI w krajach partnerskich.

ustalenie standardów i przejrzystych

Dlaczego standaryzacja jest potrzebna?

kryteriów.

ï

Aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrostan pacjentów

ï

Aby zapewnić pacjentom wysokiej jakości zajęcia adekwatne do ich potrzeb

Z powodu braku jednolitego systemu

ï

Aby zapewnić dobrostan psów w czasie interwencji

i różnych organizacji odpowiedzial-

Prawo w krajach europejskich nie wspiera potrzeb rynku AAI – brakuje regulacji,

nych za certyfikację w poszczególnych
krajach, nie byliśmy w stanie zebrać
wszystkich danych. W każdym kraju
jest ok. 10% (lub mniej) puli pracujących zespołów, jest to jednak istotna
informacja świadcząca o braku systemu

które czyniłyby tę dziedzinę przewidywalną, oraz przejrzystych i bezpiecznych
procedur. W krajach zachodnich większa „kultura pracy” skłania przewodników
do certyfikacji siebie samych i psów, jednak w Polsce i w Estonii brakuje tego
typu dobrych praktyk. Nawet w Norwegii czy w Holandii niektóre zespoły pracują bez żadnej certyfikacji ani kontroli ich wyszkolenia i predyspozycji.

szkoleniowego i możliwości weryfikacji wyszkolenia zespołów. Widzimy

Rekomendowana i wspólna dla wszystkich krajów ścieżka certyfikacji byłaby du-

więc wyraźną różnicę i zamieszanie

żym udogodnieniem nie tylko dla ośrodków i klientów, ale i dla przewodników

w systemach certyfikacji. Istnieją różne

psów. Przy obecnym braku uporządkowania ciężko jest im znaleźć wartościowe

metody treningowe, długość kursów

kursy. Istnieje wiele organizacji zajmujących się certyfikacją i przewodnik musi

oraz wymagania, jakim muszą sprostać

sam zdecydować, której warto jest zaufać i zapłacić pieniądze. Międzynarodo-

zespoły, też są różnorodne. Co za tym

we standardy, których organizacje mogły by przestrzegać, byłyby dużą zaletą.

idzie, kiedy ktoś – osoba lub ośrodek,

Pomogłoby to przewodnikom w wyborze wartościowych kursów oraz klientom

chce zatrudnić zespół AAI, nie ma jed-

w zatrudnieniu dobrze wyszkolonych zespołów AAI.

noznacznego sposobu zweryfikowania
jego jakości.
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Mamy nadzieję, że ta broszura dostarczyła Wam więcej informacji na temat projektu oraz
obszaru AAE i AAT w Europie.
Jeśli chcielibyście się z nami skontaktować, bądź uzyskać więcej informacji, zapraszamy na
następujące strony na portalu Facebook:
Facebook
https://www.facebook.com/HumanDogTeams/
https://www.facebook.com/events/586368878412777/

Publikacja finansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska i Narodowa
Agencja programu Erasmus + nie ponoszą odpowiedzialności za jej treść merytoryczną.
PUBLIKACJA JEST W PEŁNI DARMOWA

