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CANISTERAPIE

Psi pomáhají dûtem

Do práce se psy
a s postiÏen˘mi lidmi
se musí dát kus srdce

âlenové sdruÏení nav‰tûvují
klienty v ústavech

40

SVùT PSÒ 11/06

PSI PRO život
KdyÏ jsme dostali pozvání jet pﬁedná‰et na canisterapeutické
soustﬁedûní, které poﬁádalo sdruÏení Psi pro Ïivot, velmi jsme
se na setkání tû‰ili, neboÈ jsme vûdûli, Ïe jedeme za pﬁáteli.
SdruÏení s tímto krásn˘m a v˘stiÏn˘m jménem zaloÏily
v prosinci roku 2002 tﬁi dámy, které pro psy doslova Ïijí.
s 15 psy a dal‰í se na práci pﬁipravují, je
pestrá. Kromû canisterapie, kterou vykonávají v mnoha ústavech sociální péãe
a dal‰ích zaﬁízeních pro dûti s rÛzn˘m
postiÏením formou náv‰tûvních programÛ, pﬁipravují terapeutické psy pﬁímo do
rodin klientÛ. Vûnují se tedy i v˘chovû
a v˘cvikÛ psÛ, pﬁípadnû i psa klientovi
pohlídají. Pﬁipraven˘ mají i ucelen˘ program pro ‰kolky a ‰koly. UÏ tûm nejmen‰ím dûtem vysvûtlují jak se chovat, aby se
pro nû pes stal nejlep‰ím kamarádem.
Dûti jsou pﬁirozenû zapojeny do her se
psy, a tak se pro nû pochopiteln˘m zpÛsobem dozvûdí, jak pracuje vodící, asistenãní i terapeutick˘ pes.
V této práci jim pomáhají samozﬁejmû
psi rÛzn˘ch plemen Jsou to tak ãasto
pouÏívaní labrador‰tí, zlatí i flat coated
retrívﬁi, bílí ‰v˘car‰tí ovãáci, nûmeãtí
ovãáci, rhodesk˘ ridÏbek i obyãejn˘ voﬁí‰ek. Jako jediní pracují i s plemenem
argentinská doga. UplatÀuje se pﬁi práci
s dûtmi, kter˘m pﬁiná‰í pﬁedmûty a mazlí
se s nimi. Tento pﬁípad dokazuje, Ïe

v˘jimka potvrzuje pravidlo a v kaÏdém
plemeni se mÛÏe najít vhodn˘ jedinec
pro tuto ãinnost.
Letos sdruÏení uspoﬁádalo první t˘denní
soustﬁedûní, tábor pro zájemce o canisterapii. Konal se poãátkem ãervence v obci
Psáry, v rekreaãním stﬁedisku pro nevidomé a slabozraké TJ Zora. Tábor byl pﬁipraven tak, aby si frekventanti mûli moÏnost udûlat kompletní úsudek o tom, co
v‰echno musí umût pes pouÏívan˘
v canisterapii a jak se má chovat jeho psovod. PsÛ bylo 25, ale pﬁijeli i zájemci, kte-

T˘denní soustﬁedûní pro
zájemce o canisterapii
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aní Jana Drvotová, Radka Hlaváãková a Jitka Jandová. Seznámily
se ve vzdûlávacím centru Svopap,
jeÏ se stará o kompletní vzdûlávání v oblasti chovu, v˘cviku a péãe o zvíﬁata
s dÛrazem na etologii a etiku. V‰echny
dámy absolvovaly nûkolik rekvalifikaãních kursÛ z oboru. Po ukonãení kursu
Canis instruktor pro oblast rozvoje osobnosti se rozhodly zaloÏit sdruÏení Psi pro
Ïivot se zamûﬁením na canisterapii u dûtsk˘ch klientÛ. Praxe bûhem kursu se
vykonává v integraãním centru Zahrada
pro dûti s kombinovan˘mi vadami, a tak
zku‰eností bylo dostatek. âinnost sdruÏení, kde v souãasnosti pracuje 14 ãlenÛ

t

SP 11/06 40-41 Pro život 15.10.2006 21:58 Stránka 41

CANISTERAPIE

Psi pomáhají dûtem
ﬁí teprve o koupi psa uvaÏují. Mnozí tak
byli brzy vyvedeni z tolik roz‰íﬁeného
omylu, Ïe staãí mít pouze hodného psa,
kter˘ se nechá od kaÏdého pohladit.
KaÏd˘ zájemce o tuto ãinnost musí b˘t
pﬁipraven na to, Ïe ho ãeká celoÏivotní
vzdûlávání a to bez rozdílu, zda pracuje
jako dobrovolník, nebo se canisterapii
vûnuje jako své profesi. Podstatné ov‰em
je, zda má zájemce sociální cítûní, dostatek empatie a je ochoten dát této ãinnosti kus svého srdce. Pﬁedná‰ky se tedy t˘kaly v˘chovy, v˘cviku, v˘bûru vhodného psa
pro práci v canisterapii a péãi o psa.
âlenky sdruÏení si pﬁipravily pﬁedná‰ky
doplnûné videozáznamy na téma v˘bûr
a pﬁíprava psa na canisterapii u dûtsk˘ch
klientÛ. O pﬁirozeném chování psÛ, jejich
komunikaci s lidmi i vzájemnû mezi
sebou si s posluchaãi povídal a praktické
ukázky pﬁedvedl pan Desensk˘. MVDr.
Erenbergr seznámil zájemce s péãí
o zdraví psa a záÏitky z veterinární ordinace. Paní Vrbická, která se vûnuje léãitelství, zaujala pﬁedná‰kou o tradiãní ãínské
medicínû. Paní Ha‰ková poutavû pﬁiblíÏila práci se sluchovû postiÏen˘mi dûtmi
a fyzioterapii. Paní Hlaváãková vysvûtlila
specifika práce s dûtmi s autismem, dût-

Psi se musí chovat
spolehlivû i ve smeãce

skou mozkovou obrnou a mentální retardací. Seznámila úãastníky i s v˘sledky
canisterapie u tûchto dûtí. MUDr. Rédlová pﬁedná‰ela o neurologick˘ch onemocnûních. Paní Vol‰ická ze sdruÏení
Senior Canisterapie pﬁedná‰ela o práci se
seniory v rodinách a v ústavech. Podûlila
se i o své zku‰enosti s klienty s Parkinsonovou chorobou, roztrou‰enou sklerózou a Alzhaimerovou nemocí. Její feny
staford‰irského bulteriéra názornû pﬁedvedly, jak se chovají canisterapeutiãtí psi
i jako smeãka v neznámém prostﬁedí ke
klientÛm, ale hlavnû i k cizím psÛm.
Vûnovala se také problematice jak vÏdy

zajistit dokonalou pohodu psÛ pﬁi vyuÏívání v terapiích.
Nedílnou a podstatnou souãástí tábora
byla i praxe. Pes musí b˘t totiÏ nejen
poslu‰n˘, ale i dokonale ovladateln˘ za
v‰ech okolností. Proto se kaÏd˘ den ráno
cviãila základní poslu‰nost a postupnû se
pﬁidávaly speciální cviky pﬁipravující psy
na nezvyklé situace, se kter˘mi se pﬁi práci v ústavech setkávají. Je to polohování,
chÛze u vozíku, berle klientÛ, opatrné
braní a podávání pﬁedmûtÛ, jemné pﬁijímání pamlskÛ a dal‰í. ¤editel ÚSP Psáry
pan Adámek umoÏnil zájemcÛm praxi pﬁi
náv‰tûvách pﬁímo u klientÛ v ústavu. Po
veãeﬁi si úãastníci sdûlovali své záÏitky,
probíhalo zhodnocení celého dne formou diskuse a ãlenky sdruÏení s kaÏd˘m
probraly na co se zamûﬁit, pﬁípadnû co
zlep‰it. Potû‰ující bylo, Ïe v‰ichni psi
pobíhali volnû ve smeãce a po vyjasnûní
základní hierarchie nevznikaly Ïádné spory. Na konci soustﬁedûní dostali úãastníci
Certifikát o absolvování canisterapeutického soustﬁedûní. Podûkování patﬁí nepochybnû v‰em, kteﬁí pﬁispûli ke zdárnému
prÛbûhu soustﬁedûní, neboÈ psÛ, kteﬁí
pomáhají potﬁebn˘m lidem, není nikdy
Jiﬁina & Jiﬁí Vol‰ick˘
dost.
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