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Namen magistrskega dela je bil ugotoviti metode in načine šolanja terapevtskih parov
(človek-žival) v Sloveniji pri večjih organizacijah za izvajanje posredovanj s pomočjo
živali (AAI) in jih primerjati s sistemom šolanja v dveh večjih tujih društvih, ki že
vrsto let delujeta na tem področju (Pet Partners, Tiere als Therapie). V raziskavi so
sodelovale tri organizacije: PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za posredovanje s
pomočjo psov, Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke in
Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha. V enem od
društev smo spremljali celoten tečaj za nove terapevtske pare, pri ostalih dveh
organizacijah pa smo vse potrebne informacije o izvajanju šolanja pridobili z
intervjuji. Pri zbiranju podatkov smo se osredotočili na sam obseg tečaja, teme, ki jih
morajo osvojiti bodoči vodniki, vaje, ki jih mora osvojiti bodoči terapevtski par,
metode prepoznavanja primernega para in same živali in nadaljnje izobraževanje
parov. Pri vseh organizacijah smo po zaključku teoretičnega in praktičnega
izobraževanja spremljali delo parov v ustanovah. V študiji smo ugotovili, da so si
organizacije najbolj podobne v vsebinskem delu šolanja, najbolj pa se razlikujejo v
izvedbi in trajanju samega šolanja. Organizacije uporabljajo podobne metode za
prepoznavanje primernega terapevtskega para, seminarji in predavanja, ki jih
organizirajo, so si podobni po tematiki, vse organizacije tudi poudarjajo pomembnost
šolanja živali in lastnika skupaj. Najdaljši potek tečaja imajo pri Ambasadorjih
nasmeha, najkrajši pa pri Tačkah pomagačkah. V vseh organizacijah morajo bodoči
vodniki s svojimi živalmi opraviti pripravništvo, pri Ambasadorjih nasmeha je
najkrajše (16 ur), daljše je pri Tačkah pomagačkah in Zavodu PET (25 ur).
Ambasadorji nasmeha in Zavod PET zahtevajo opravljanje teoretičnega in praktičnega
izpita, medtem ko pri Tačkah pomagačkah bodoči vodniki opravljajo samo praktični
izpit. Vse tri organizacije se trudijo, da bi pripravnike karseda najbolj pripravile na
posredovanje s pomočjo živali z različnimi uporabniki v različnih ustanovah in na
nepredvidljive situacije, v katerih se par med izvajanjem AAI lahko znajde.
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The main purpose of the master thesis was to explore the methods and ways of
schooling therapy animal teams in Slovenian larger associations performing animal
assisted interventions (AAI) and to compare them with the school system of two major
foreign associations that have been active in this field for many years (Pet Partners,
Tiere als Therapie). The study involved three Slovenian associations, PET – Pasja
enota terapevtov, Zavod za posredovanje s pomočjo psov, Slovensko društvo za
terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke in Slovensko društvo za terapijo s pomočjo
živali Ambasadorji nasmeha. To collect data, in one of the associations we followed
the entire course for new therapy animal teams, in the other two we obtained all the
necessary information with interviews. Our main focus was the training duration of the
course, topics and exercises that both man and animal must master, methods of
identifying a suitable team and a suitable animal and further education of therapy
animal teams that already passed the training. After completion of theoretical and
practical training, we followed the work of the team candidates from all three
associations in different institutions. In our study, we have found that associations
carry out similar exercises for testing animals and future therapy animal teams, they
cover similar topics and all associations stressed the importance of training animals
and the owner together, as a team. The biggest difference between associations was the
performance and duration of the training. Ambasadorji nasmeha has the longest
training while the shortest one has Tačke pomagačke. Similarly, in all associations,
future therapy animal teams must undergo traineeship, 16 hours at Ambasadorji
nasmeha and 25 hours at Tačke pomagačke and Zavod PET. Ambasadorji nasmeha
and Zavod PET demand theoretical and practical exams, while in the Tačke
pomagačke, future therapy animal teams perform only a practical examination. All
three associations are working hard to prepare therapy animal team candidates as best
as possible for AAI performance.
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SEZNAM GESEL

Posredovanje s pomočjo živali: Dejavnost z namenskim vključevanjem živali (najpogosteje
psa), ki ustreza določenim merilom, kot del terapevtskega procesa ali z namenom izboljšati
kakovost človekovega življenja tako na fizičnem kot psihičnem nivoju. Podkategoriji
posredovanja s pomočjo živali sta terapija in aktivnosti s pomočjo živali.
Terapija s pomočjo živali: Podkategorija posredovanj s pomočjo živali. Terapija ima jasno
zastavljen cilj, napredek se spremlja in beleži, prisoten je vsaj en strokovni delavec, izvaja se
individualno z namenom izboljšanja zdravja.
Aktivnosti s pomočjo živali: Podkategorija posredovanj s pomočjo živali. Cilji za razliko od
terapije s pomočjo živali niso točno določeni za vsako srečanje, napredek se ne spremlja,
prisotnost strokovnega delavca ni nujna, lahko poteka v večji skupini. Namen aktivnosti s
pomočjo živali je predvsem socializacija, zabava in izboljšanje kakovosti življenja.
R.E.A.D.® program: Program, pri katerem sodeluje pes kot poslušalec in kot motivacija za
otrokovo branje. Lahko poteka v večji skupini uporabnikov ali individualno, kot aktivnost ali
terapija s pomočjo živali. Namen programa je izboljšati govorne sposobnosti, bralne in
komunikacijske spretnosti, pozornost in koncentracijo, sposobnost razumevanja in pomnjenja
prebranega, privzgojiti ljubezen do branja, spodbujati zaupanje vase in krepiti pozitivno
samopodobo, zmanjšati strah pred branjem na glas in tremo …
Hospitacija: Obisk ustanove z mentorjem in brez psa, kot del izobraževanja oz. pripravništva
za terapevtski par.
Terapevtski par: Terapevtski par sestavljata človek-vodnik in njegova žival. Naziv
terapevtski par pridobita po zaključenem praktičnem usposabljanju in šolanju, ki ga morata
oba uspešno opraviti.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

AAA

Animal Assisted Activities (Aktivnosti s pomočjo živali)

AAI

Animal Assisted Intervention (Posredovanje s pomočjo živali)

AAT

Animal Assisted Therapy (Terapija s pomočjo živali)

APŽ

Aktivnosti s pomočjo živali

ESSAT

European Society for Animal Assisted Therapy (Evropsko združenje za
terapijo s pomočjo živali)

IAHAIO

International Association of Human-Animal Interaction Organizations
(Mednarodno združenje organizacij za interakcijo med človekom in
živaljo)

OPN

Obisk pod nadzorom

PP

Pet Partners

R.E.A.D.®

Reading Education Assistance Dog (Pes kot pomočnik pri učenju branja)

TAT

Tiere als Therapie

TPŽ

Terapija s pomočjo živali
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1

UVOD

Vloga živali v človeški družbi se je skozi zgodovino močno spreminjala. Živali so sprva
predstavljale sovražnika in konkurenco pri iskanju hrane, druge so predstavljale plen, kasneje
so živali ponekod postale tudi religiozni simbol. Z udomačitvijo živali so ljudje začeli
ugotavljati njihove prednosti in tako so spreminjali svoj odnos do njih ter njihovo vlogo.
Živali so bile sprva predvsem namenjene za pomoč pri lovu (psi), kot spremljevalke, potem
človekove družabnice. Ko pa so ljudje prepoznali njihove številne pozitivne lastnosti in
sposobnosti ter njihov blagodejni vpliv na počutje in zdravje človeka, so jih začeli uporabljati
tudi v druge namene – npr. za terapevtske namene. Tekom let so se po svetu razvila različna
društva za izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo živali, dve večji sta Pet Partners (nekoč
Delta Society) iz ZDA in Tiere als Therapie, ustanovljeno na Dunaju. Obstoječa društva še
vedno rastejo, pridobivajo nove člane, se razvijajo in širijo, formirajo pa se tudi nova društva
za posredovanje s pomočjo živali. V društvih ljudje s svojimi živalskimi družabniki izvajajo
terapije in aktivnosti z živalmi v različnih ustanovah, vse z namenom, da bi pomagali pomoči
potrebnim ljudem ali pa osamljenim zgolj omogočili prijetno družbo. V Sloveniji na tem
področju delujejo tri večje organizacije: PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za posredovanje
s pomočjo psov, Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke in
Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha. Vsaka organizacija
deluje po svojih smernicah in ima svoj način šolanja novih terapevtskih parov.
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti in predstaviti različne načine in metode šolanja
terapevtskih parov (človek-žival) v Sloveniji, ugotoviti, na kakšen način ugotavljajo
primernost živali in vodnika, in kako delo poteka po zaključenem šolanju. Sodelovali smo s
tremi različnimi organizacijami (PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za posredovanje s
pomočjo psov, Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke in Slovensko
društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha) ter njihov sistem šolanja
primerjali s sistemom šolanja dveh večjih svetovnih društev, ki že vrsto let delujeta na tem
področju (Pet Partners in Tiere als Therapie).
Postavili smo sledeče delovne hipoteze:
1. Naša glavna hipoteza je bila, da ima vsako društvo svoje metode in načine šolanja za
pridobitev naziva terapevtski par. Pričakovali smo razlike med društvi v načinu
ugotavljanja primernosti para, usposabljanja para za izvajanje terapij in aktivnosti s
pomočjo živali, opravljanja in izvajanja izpitov.
2. Društva šolajo po že obstoječih smernicah dveh večjih svetovnih društev (Pet Partners,
Tiere als Therapie).
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2

2.1

PREGLED OBJAV

ZGODOVINA TERAPIJE S POMOČJO ŽIVALI

Živali in ljudje sobivajo že preko 50.000 let, saj so bile živali kot vir hrane in tudi kot
konkurenca pri hrani neposredno vključene v človeško življenje že pred samo domestikacijo,
ki naj bi se zgodila pred približno 10.000 do 15.000 leti. Udomačene živali so sprva
predstavljale glavni vir hrane in pomoč pri lovu, kmalu pa se je vloga le–teh pričela
spreminjati na različnih koncih sveta. Tiste vrste živali, katerim so bili ljudje bolj naklonjeni,
so imeli kot domače ljubljenčke, jim izkazovali naklonjenost ali pa so bile objekt čaščenja
(npr. mačke v Egiptu, sveto govedo v Indiji). Vrstam živali, za katere so menili, da so
plemenite, so namenili službe z visokim statusom (npr. vojska–konji) (Walsh, 2009). Prve
živali, ki so bile udomačene, so bili volkovi, saj je širjenje človeškega habitata in vse večji
pojav smetišč spodbudil prihod volkov in posledično udomačitev le–teh. Volk, ki se je do
danes razvil v domačega psa (Canis Familiaris), je človeku pomenil veliko korist, saj je
pomagal pri lovu, čuval naselbine ali kot družabnik nudil boljšo kakovost življenja (Boyko,
2011).
Ugoden vpliv živali na človeka je bil opažen že zelo zgodaj in sega vse do antike. V 1.
stoletju je Plinij starejši zapisal, da mali psi dobro vplivajo na telo in zdravje, da ublažijo
bolečino (Clutton-Brock, 1999). Prvič je bil terapevtski potencial živali dokumentiran leta
1792. Znano je, da so v tem času z bolniki v psihiatričnih bolnišnicah ravnali precej slabo, jih
zanemarjali in reševali težave, ki so jih imeli z njimi, s krutostjo in nasiljem. William Tuke,
zagovornik humanega ravnanja z ljudmi, je ustanovil skupino Society of Friends. Ko je v eni
izmed bolnišnic pod čudnimi okoliščinami zaradi zanemarjenja umrla Hannah Mills, ki je bila
članica zveze Society of Friends, je William Tuke odprl neprofitno ustanovo za mentalno
zdravje York Retreat, v mestu York v Angliji. Namen le–te je bil zmanjšati nasilje nad
pacienti v bolnišnicah in bolj človeško ravnanje z njimi. V York Retreatu so za emocionalno
zdravljenje poleg vrtnarjenja, organiziranih čajank in različnih dogodkov uporabljali tudi
manjše živali, kot so kunci in perutnina. Menili so, da s pomočjo skrbi za nemočne živali, ki
so odvisne od njih, pacienti pridobijo samozavest, se naučijo samostojnosti in samonadzora.
Uporaba živali v terapevtske namene je bila nadaljnje dokumentirana v letu 1800, ko je
Florence Nightingtale opazila, da so majhne živali (ptice, mački, psi) zmanjšale anksioznost
in živčnost pri otrocih in odraslih, ki so bivali v psihiatrični bolnišnici v Angliji. Zapisala je,
da majhne živali pomagajo ljudem prej okrevati. Tako se je terapija s pomočjo živali v
bolnišnicah začela razvijati kot terapija za anksioznost in kot način za sprostitev (Altschiller,
2011; Ernst, 2014; Fine, 2015). Kasneje, leta 1867, je bil v Nemčiji ustanovljen Bethel center,
kjer so s pomočjo živali zdravili epilepsijo (slika 1). Center je imel vse od majhnih živali, kot
so mačke, psi in ptice, do večjih živali, kot so konji (Chandler, 2012).
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Slika 1: Race kot terapija za bolne otroke (History of ..., 2014)

Prednosti živalske družbe so odkrili tudi v bolnišnicah v ZDA. V Washingtonu so v
psihiatrični bolnišnici svete Elizabete (Saint Elizabeth Hospital, Washington, D. C.) leta 1919
začeli socializirati paciente predvsem vojne veterane in vojake z mentalnimi problemi s
pomočjo psov. Psi so delovali na paciente pomirjujoče kot vir sprostitve (Chandler, 2012).
V letu 1930 je Sigmund Freud, znan kot oče psihoanalize, postal zagovornik terapije s
pomočjo živali, ko je med svojimi seansami kot pomoč pri terapijah uporabljal svojo psičko
Jo-Fi pasme chow-chow (slika 2). Menil je, da imajo psi poseben dar in da lahko občutijo
človekovo napetost. Psička je namreč legla blizu ali daleč od pacienta, odvisno od stopnje
napetosti človeka, bolj kot je bil pacient napet, bližje njemu je ležala. S tem obnašanjem je
Freudu dala podatke o mentalnem stanju in napetosti pacienta. Obenem je na paciente
delovala pomirjujoče, pacienti pa so ob njeni prisotnosti postali bolj odprti, iskreni, zaupljivi
in bolj komunikativni. Psička je torej delovala kot povezava, preko katere so pacienti lahko
komunicirali s Freudom. Na žalost so odkritja Freuda prišla v svet šele dve desetletji po
njegovi smrti (Eggiman, 2006; Ernst, 2014; Fine, 2015).
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Slika 2: Sigmund Freud in Jo-Fi (Beside Freud's Couch ..., 2010)

Naslednji zapis o zdravljenju pacientov s pomočjo živali v Ameriki se je pojavil šele leta
1944. V New Yorku v Pawling Air Force Convalescent Hospital, kjer so bili hospitalizirani
vojaki druge svetovne vojne s travmami, so pacienti skrbeli za domače živali (prašiče,
goveda, konje, perutnino …). Namen njihove skrbi za živali je bilo telesno in mentalno
okrevanje, celovita rehabilitacija in soočanje s postravmatskim sindromom. Prav tako so imeli
velik park, kamor so pacienti lahko hodili na sprehode in kjer so srečevali živali v naravnem
okolju. Rusk, ustanovitelj te bolnišnice, jo je opisal kot kombinacijo bolnišnice, podeželskega
kluba, šole, kmetije, počitniškega centra za usposabljanje in letovišča, hkrati pa je pacientom
dala občutek domačnosti. V terapije so vključili tudi pse, ko se eden od pacientov ni odzval na
rejne živali tako pozitivno kot ostali pacienti, si je pa želel imeti psa (Chandler, 2012). Istega
leta je bil objavljen prvi znanstveni članek z naslovom “The Mental Hygiene of Owning a
Dog”. V članku je sociolog James Bossad opisoval koristen odnos med živalmi in njihovimi
lastniki, pozitiven vpliv živali na ljudi, pomembno vlogo družne živali v življenju družine in
mentalnem zdravju njenih članov (Morrison, 2007). Žival je Bossad predstavil kot vir
brezpogojne ljubezni, sopotnika, učitelja pri učenju odgovornosti, spodbujevalca človekove
želje po izražanju ljubezni in izpolnjevalca človekove želje po izražanju moči (Ascione,
2005). Skoraj dve desetletji kasneje, v letu 1960, je otroški psihoterapevt Boris Levinson po
naključju odkril, da je žival lahko povezava med otrokom in odraslim (terapevtom), ko se je
težaven in zadržan deček začel pogovarjati z njegovim psom Jinglesom, ki je prisostvoval
terapijam (Eggiman, 2006). Podobne odzive je začel opažati tudi pri drugih nekomunikativnih
in zadržanih otrocih. Odkritja je Levinson predstavil na sestanku Ameriškega psihološkega
društva (American Psychological Association), vendar so bila ta vzeta resno šele po odkritju
raziskav Sigmunda Freuda. Levinston je za revijo Mental Hygiene napisal članek ''The dog as
a 'Co-therapist''', prav tako pa je izdal dve knjigi, ''Pet-oriented Child Psychotherapy'' leta
1969 in ''Pets and Human Development'' leta 1972. Levinston je znan kot oče terapije s
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pomočjo živali, v svojih člankih je uporabil in razložil izraz ''Pet Therapy''. Njegove bolj
znane besede so, da žival pomeni košček razuma v tem norem svetu in da so tradicionalne
vrednote in varnost ohranjene v odnosu med človekom in živaljo. Pravi tudi, da se človek
lahko zanese na dejstvo, da bo žival vedno ostala zvesta, intimna in nekonkurenčna
prijateljica, ne glede na to, kaj se zgodi v življenju – dobro ali slabo – in ne glede na vrsto
živali (Altschiller, 2011; Chandler, 2012; Ernst, 2014). Po naključju sta pozitivne učinke
živali na ljudi leta 1970 odkrila tudi Samuel Corson in Elizabeth O'Leary Corson, ki sta
skupaj s kolegi iz Univerze v Ohiu (Ohio State University) bila prva, ki sta izvedla
sistematično študijo o uporabi psov v psihoterapiji in bolnišnicah. Do te ideje sta prišla, ko sta
opazila, da so paciente zanimali psi, ki so jih zaradi drugega poskusa imeli zaprte v ogradi
pod oknom dnevne sobe bolnišnice. Pacienti, ki so bili nekomunikativni in zaprti vase, so
prekinili molk in prosili, če se lahko s psi igrajo, jih božajo in pomagajo pri skrbi zanje. S
pomočjo dvajsetih psov so načrtovali terapije, izbrali pa so paciente, ki so bili
nekomunikativni, vase zaprti, sramežljivi, nemočni, predvsem pa neodzivni na druge metode
zdravljenja (zdravila, elektrošok terapije …). Predstavljeni so jim bili psi različnih pasem (v
nekaterih primerih tudi mačke) in vsak si je lahko izbral svojega. Na podlagi izbire
posameznika so lahko tudi ocenili, kakšen je človek in kakšno osebnost ima. Terapije so
potekale kot običajno, s to razliko, da je bila prisotna tudi žival. Pacienti so morali prevzeti
odgovornost za žival, zanjo skrbeti, jo hraniti, jo peljati na sprehod, se z njo igrati ... Počasi so
se pacienti iz vase zaprtih, nedružabnih in sramežljivih oseb začeli spreminjati v bolj odprte,
neodvisne, komunikativne in samozavestne posameznike (Altschiller, 2011; Chandler, 2012).
Po letu 1970 se je terapija s pomočjo živali resnično razcvetela, razvila in razširila po vsem
svetu. Terapije s pomočjo živali so dobile tudi veliko podporo s strani medicinskih sester, ki
so delale v različnih institucijah, saj so le–te začele v svojih medicinskih časopisih objavljati,
kako živali vplivajo na ljudi, kako si ljudje želijo stika z živalmi in kako živali vplivajo na
zmanjševanje stresa pri ljudeh. S tem so tudi prispevale k boljšemu sprejetju uporabe živali v
terapevtske namene v bolnišnicah in zdravstvenih centrih. S strani medicinske sestre Elaine
Smith je bilo leta 1976 v New Jerseyju tudi ustanovljeno prvo društvo, ki se še danes ukvarja
z izvajanjem terapij s pomočjo psov, Therapy Dogs International (Chandler, 2012). Nekoliko
kasneje, leta 1977, je Michael J. McCulloch v Portlandu (Oregon, ZDA) ustanovil društvo
Delta Foundation, katerega misija je še danes izboljšati telesno in mentalno zdravje ljudi s
pomočjo druženja in pozitivnih interakcij s terapevtskimi živalmi. Leta 1981 je bilo društvo
preimenovano v Delta Society, leta 2012 pa se je preimenovalo v Pet Partners. Danes velja za
enega največjih in najprestižnejših društev za izvajanje terapije s pomočjo živali (Chandler,
2012; The Pet …, 2012). Z ustanovitvijo teh–dveh društev se je začel razcvet terapije s
pomočjo živali in ustanavljanje društev vsepovsod po svetu. Eno od novo nastalih društev je
bilo tudi društvo Eden Alternative, ki ga je leta 1990 ustanovil William Thomas in se je
osredotočilo predvsem na starejše ljudi, živeče v domovih za starejše. Ideja je bila, da vsak
človek potrebuje spremembe v okolju, v katerem živi. Konec 20. stoletja so domovi za
starejše imeli slab sloves. To so bile ustanove s hladnim in sterilnim okoljem, kamor so
družine dale starejše ljudi, da so zanje skrbeli izkušeni in izšolani ljudje, do njihove smrti. Za
starejše ljudi, ki so jih pustili umirati v domovih, brez družine, prijateljev in zunanjega
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socialnega stika, pa je William Thomas želel narediti nekaj več. Njegov cilj je bil spremeniti
domove v prijazen kraj za starejše, ki bi jim omogočil boljše počutje, manj osamljenosti in
občutek ljubljenosti. V društvu so organizirali druženja in izobraževanja z mlajšimi ljudmi in
otroki, starejši so imeli priložnost skrbeti za rastline in vrtove, v domu so imeli tudi ptice,
kunce, akvarij z ribami in kokoši, na obisk so prihajali tudi ljudje s svojimi psi in izvajali
aktivnosti z njimi (Chandler, 2012). Leta 1991 je bilo na Dunaju ustanovljeno društvo Tiere
als Therapie (TAT), ki je eno pomembnejših društev v Evropi (Geschichte, 2018).

2.2 POSREDOVANJE S POMOČJO ŽIVALI
Posredovanje s pomočjo živali (AAI) je dejavnost, ki namensko vključuje žival (najpogosteje
psa), ki ustreza določenim merilom. Žival je v dejavnost vključena kot del terapevtskega
procesa ali z namenom izboljšati kakovost človekovega življenja tako na fizičnem kot
psihičnem nivoju. Med AAI uvrščamo terapije s pomočjo živali (AAT), aktivnosti s pomočjo
živali (AAA) in izobraževanje s pomočjo živali (AAE) (slika 3). S samim posredovanjem
lahko pomagamo pri izboljšanju počutja ljudi različnih starostnih skupin, ki se soočajo z
določeno težavo, omejitvijo ali obolenjem, seveda pa mora ta oseba biti pripravljena sprejeti
žival in z njo delati (Bert in sod., 2016).

Slika 3: Razdelitev posredovanja s pomočjo živali na aktivnosti, terapijo ter izobraževanje s pomočjo živali in
njihovi možni učinki (Okjin in sod., 2015)

AAT, v katero so najpogosteje vključeni psi, je formalno definirana s strani Pet Partners kot
ciljno usmerjena pomoč, pri kateri mora žival, ki je bistven del procesa zdravljenja, ustrezati
določenim kriterijem. Terapija s pomočjo živali je vodena s strani strokovnjaka s področja
zdravstva oz. socialnega dela (fizioterapevt, delovni terapevt, psiholog, itd.), ki ima potrebno
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strokovno znanje in izkušnje, navzoča pa sta tudi vodnik in žival. Terapija s pomočjo živali
(AAT) je usmerjena v določen cilj, v katerem je žival enakovreden udeleženec procesa
zdravljenja. Celoten proces mora biti evidentiran, cilji in nameni so vnaprej določeni,
spremlja se napredek vsakega posameznika ob vsakem obisku in oceni se učinkovitost, kot
zahtevajo standardi. AAT se običajno izvaja individualno. Uporabniki so lahko bolniki,
starostniki, otroci … (Vodopivec in Horvat, 2011; Bert in sod., 2016).
AAA za razliko od terapije s pomočjo živali nimajo tako jasno in strogo začrtanih ciljev,
prisotnost strokovnjaka ni nujna in napredka se ne dokumentira. Aktivnosti predstavljajo
priložnost za motivacijsko, izobraževalno, rekreacijsko in terapevtsko podporo, ki prinese
izboljšanje kakovosti življenja, ne glede na starost uporabnika. AAA se lahko izvaja v šolah,
domovih za starejše in drugih ustanovah, kjer se prikaže znanje psa s triki, uporabnik je v
interakciji s psom preko igre (npr. skrivanje priboljška v prostoru). Glavni cilj aktivnosti s
pomočjo živali je socializacija uporabnika. Izvaja se lahko v večji skupini ljudi ali
individualno, iste aktivnosti se lahko ponavljajo pri različnih ljudeh, sama vsebina obiska je
lahko spontano prilagojena trenutni situaciji ali pa pripravljena vnaprej, dolžina aktivnosti ni
strogo začrtana (Vodopivec in Horvat, 2011; Bert in sod., 2016).
Program R.E.A.D.® (Reading Education Assistance Dogs) je licenčni program iz ZDA, ki
omogoča spodbujanje branja. Program lahko poteka kot terapija ali pa kot aktivnost s
pomočjo psov. Lahko poteka bodisi v knjižnici, z večjo skupino ljudi, kjer je zastavljen kot
motivacijski, poučen, zabaven program in poteka enkrat tedensko, mesečno, cilji pa niso jasno
zastavljeni. Lahko se izvaja v šoli, kjer so prisotni posamezniki ali manjša skupina otrok in
poteka v sodelovanju s pedagogi, ki spremljajo program in dokumentirajo napredek, cilji pa
so jasno določeni. Terapevtski par, to je vodnik s svojim psom, mora za to delo opraviti še
dodatno izobraževanje, in sicer mora pridobiti licenco za R.E.A.D.®. V okviru tega
izobraževanja so terapevtski pari seznanjeni z različnimi metodami dela za izvajanje
programa, preizkušeni so v različnih okoliščinah (Beremo s …, 2015). Cilji programa so
izboljšati govorne sposobnosti, bralne in komunikacijske spretnosti, privzgojiti ljubezen do
branja, spodbujati zaupanje vase in krepiti pozitivno samopodobo, zmanjšati strah in tremo,
razvijati delovne in učne navade, pozornost in koncentracijo, sposobnost razumevanja in
pomnjenja. Pes predstavlja most med knjigo in uporabnikom, ki ima težave pri branju in/ali
govoru. Pes mora biti miren in sposoben ležati pri miru dalj časa, dovoliti da se ga otroci
dotikajo in ga božajo, mora imeti miren temperament in biti neagresiven. Žival pomaga pri
sprostitvi uporabnika in spodbuja zaupanje, saj pozorno posluša in ne prekinja branja, zato
bralec lahko nemoteno bere v svojem ritmu. Žival tudi ne sodi, ne kritizira in ne zbada bralca
ter zato ne vzbuja strahu. Vodnik psa usmerja bralčevo aktivnost in s pomočjo svojega psa
spodbuja bralca, sodeluje pri branju in pomaga pri razumevanju prebranega besedila (Beremo
s …, 2015; Bralne …, 2004; R.E.A.D.®, 2017).
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2.2.1 Terapevtski par
Terapevtski par sestavljata človek-vodnik in njegova žival, ki ta naziv pridobita po
zaključenem šolanju in praktičnem usposabljanju (Vodopivec in Horvat, 2011).
Za terapevtsko žival ni primerna vsaka žival, najpogosteje pa to mesto zasede pes. Spol,
velikost in vrsta niso tako pomembni (Ernst, 2014). Pomembno je upoštevati lastnosti živali
in katera od teh bi bila najbolj primerna za posredovanje s pomočjo živali (Beck in Katcher,
2003). Do leta 1990 so takrat delujoča društva za terapijo in aktivnosti s pomočjo živali
spodbujala uporabo psov iz zavetišč za izvajanje posredovanj s pomočjo živali, vendar so po
letu 1990 začeli opozarjati, da psi iz zavetišč vendarle niso primerni za to. Ugotovili so, da
psi, pri katerih ne vedo dobro, kakšno ozadje imajo in iz kakšnega okolja izhajajo, niso
predvidljivi, prav tako niso nujno navajeni človeške bližine, kar za njih lahko predstavlja
stres, možen pa je tudi prenos zoonoz. Živali, ki niso izučene za takšno delo, ne spodbujajo
interakcij z uporabnikom tako kot živali, ki so navajene na delo z ljudmi. Prav tako obisk
uporabnika vsakič z drugo živaljo pomeni, da med njima ne pride do pravega stika, ki je
pomemben za uspešnost AAI, saj mora uporabnik živali zaupati, žival pa ga mora motivirati.
Kasneje so zaradi nujnosti uporabe primernih živali v AAI določili standarde in uvedli
posebne teste za ugotavljanje primernosti živali. Glavni kriteriji so: zanesljiva, predvidljiva,
obvladljiva, vzgojena in zdrava žival (Fine, 2015). Tako mora biti npr. kandidat za
terapevtskega psa vzgojen in predhodno šolan, navajen na ljudi in imeti do njih in drugih
živali visok tolerančni prag, biti mora stabilen in vodljiv, ne sme biti agresiven. Ne sme imeti
zdravstvenih težav, pred začetkom dela pa mora biti pregledan s strani veterinarja. Veliko
ljudi zamenja psa terapevta s psom pomočnikom (pes, ki je šolan ali je v postopku šolanja za
pomoč invalidom in spremlja invalidno osebo ali svojega trenerja) ali psom vodnikom (pes, ki
je šolan ali je v postopku šolanja za vodenje slepih in spremlja slepo ali slabovidno osebo ali
svojega trenerja). Potrebno je poudariti, da psi terapevti, v nasprotju s psi vodniki in psi
pomočniki, niso priznani oz. zavedeni v zakonih in pravilnikih RS, kot tudi ni opredeljeno
področje posredovanja s pomočjo psa terapevta (živali). Vse več držav (Avstrija, Italija,
Velika Britanija, skandinavske države …) že ima zakonsko podlago za posredovanje s
pomočjo živali in tudi zakonsko opredeljujejo terapevtske pse (Alič, 2013; Kakšen mora …,
2012; Vodopivec in Horvat, 2011; Zakon o …, 2013).
Vodnik terapevtskega psa, ki je običajno tudi njegov lastnik, ima pomembno vlogo pri
izvajanju delovne ure. Biti mora fizično zdrava in osebnostno zrela oseba, večina društev
zahteva, da je vodnik tudi polnoleten. S svojim psom opravi tečaj in pridobi znanje z različnih
področij (kinologija, veterina, humane bolezni, itd.), ki ga mora obnavljati in nadgrajevati.
Vodnik mora biti samostojen in komunikativen, iznajdljiv in odgovoren. Spoštovati mora
živali in ljudi, s katerimi dela. S svojo živaljo mora imeti razvito močno vez, znati mora
predvideti, kako se bo žival odzvala v različnih situacijah in takoj prepoznati znake stresa
(Fine, 2015; Tiss, 2015; Vodopivec in Horvat, 2011).
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2.2.2 Pogoji za uspešno izvajanje posredovanj s pomočjo živali
Za kakovostno in dobro izpeljano terapijo, mora strokovna oseba dobro poznati bolnika in
zaznati ter opredeliti težavo posameznika, dobro poznati njegovo bolezen in glede na
diagnozo zastaviti cilje in narediti načrt terapije, da bi bila le–ta čim bolj učinkovita.
Sodelovati mora z vodnikom terapevtske živali, s katerim po potrebi program med izvajanjem
tudi prilagodita. Učinki terapije morajo biti opredeljeni, napredovanje mora biti strokovno
ocenjeno, opažanja pa morajo biti dokumentirana v pisni obliki. Vodnik mora sodelovati s
strokovno osebo in pomagati pri načrtovanju delovnega načrta za terapijo, ter pripraviti žival
in sebe na delovno uro. Pri izdelavi načrta za delovno uro se točno določi, kolikokrat bo
terapevtski par prihajal in se o tem obvesti tudi uporabnike, saj se pacient lahko naveže na
žival in se po koncu terapije sooča z občutki izgube in z obžalovanjem. Za uspešnost AAA in
AAT je izjemno pomembna tudi kompatibilnost živali in uporabnika (Pichot, 2013; Terapija s
…, 2004).
Na uspešnost izvajanja AAI imajo lahko negativen vpliv tudi ustanove in posamezniki, ki
delajo v njih. Lahko se namreč zgodi, da strokovno osebje, ki sodeluje pri AAI, ne sodeluje z
vodnikom, ker so bodisi alergični na živali, se živali bojijo ali jih celo ne marajo. Včasih se
tudi sama žival ne počuti dobro v ustanovi ali ne uživa v obisku, kar ravno tako lahko privede
do tega, da obisk ne bo imel pričakovanih učinkov (Edney, 1995; Ernst, 2014; Kdaj aktivnosti
…, 2004).
2.3

VPLIV ŽIVALI NA ČLOVEKA

Vez med človekom in živaljo je obojestransko koristen in dinamičen odnos, ki lahko
pozitivno vpliva na zdravje in dobro počutje obeh (Walsh, 2009). Živali in interakcije z njimi
lahko človeku pomagajo na več področjih: mentalnem, čustvenem in fizičnem. AAA in AAT
ugodno delujeta pri veliko različnih uporabnikih različnih starosti, v različnih ustanovah, od
bolnišnic, vzgojno-izobraževalnih domov, domov za starejše, šol, vrtcev … (Fine, 2015).
2.3.1 Duševno zdravje
Družne živali omogočajo izboljšanje kakovosti življenja posameznika, saj nam interakcija z
njimi nudi veliko ugodnosti. S svojo prisotnostjo ustvarijo prijetno okolje, kjer je človek bolj
sproščen in s tem pozitivno delujejo na duševno zdravje. Živali so vdane in zveste, poleg tega
človeka sprejmejo brez omejitev, brez obsojanj in kritike, saj živali ne poznajo zamer in jim je
vseeno, kako je človek videti in kaj reče in s tem pozitivno vpliva na človekovo samopodobo.
Lastniki živali so manj osamljeni, saj jim žival predstavlja družbo, posledično so tudi manj
depresivni in bolj optimistični, z živaljo se tudi pogovarjajo in s tem izboljšajo
komunikacijske sposobnosti in spomin (Fine, 2015; Walsh, 2009).
AAI ugodno vplivajo na ljudi, kljub temu da si uporabnik živali ne lasti in ima z njo omejen
kontakt. Živali vključene v AAI pozitivno vplivajo na ljudi z duševnimi boleznimi in na ljudi,
9

Rot M. Šolanje terapevtskih parov človek – žival v Sloveniji.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018

ki imajo težave s socializacijo. Pri otrocih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (zadržani,
zaprti sami vase, napadalni, lažejo …) je žival v pomoč v boju proti izolaciji, zmanjšuje stres,
z dajanjem občutka varnosti omogoči spontanost otroka, otrok se ob živali sprosti in odpre,
lažje mu je govoriti o težavah in problemih, preko interakcije z živaljo se otrok uči o negi in
skrbi za drugo bitje, razvija samospoštovanje. Otrokom z avtizmom pomagajo pri razvoju
socialnih interakcij (npr. vzpostavitev očesnega stika …), pri odpravljanju komunikacijskih
težav in pri učenju govora. Žival otroke, ki imajo pogoste ponavljajoče gibe, zamotijo in
preusmerijo pozornost, otrokom z motnjami v duševnem razvoju pomagajo pri izboljšanju
koncentracije, učnih sposobnosti … (Chandler, 2012; Fine, 2015). V bolnišnicah, kjer so
ljudje hospitalizirani, velikokrat prevladujejo strah, žalost, brezvoljnost, ljudje se počutijo
nemočne in brez volje do življenja, obisk živali pa prinese veselje, žival s svojo prisotnostjo in
kontaktom z uporabnikom le temu zmanjša občutek strahu, osamljenosti, mu povrne voljo do
življenja ... (Ernst, 2014). Pri starostnikih v domovih prevladujejo osamljenost, depresija,
pomanjkanje občutka, da jih ima nekdo rad … Rutinski obisk živali v domovih za starejše
prinese spremembo v rutini, veselje, igro, zabavo in občutek sreče, starejši pa s pomočjo
živali tudi izboljšujejo medsebojne odnose. Posledično se nivo depresije in osamljenosti
zmanjša, starostnikom se povrne volja do življenja … Živali, sodelujoče v AAI, ugodno
vplivajo tudi na psihiatrične bolnike, ki so velikokrat zaprti vase, nekomunikativni in brez
samospoštovanja, žival pa s svojo prisotnostjo omogoča razvoj občutka samospoštovanja in
samopodobe, uporabniki pridobijo občutek dostojanstva … (Bert in sod., 2016). Osebe, ki
žival opazujejo in se pogovarjajo z njo ali o njej, se namreč bolj osredotočajo na okolico in
žival, namesto da bi govorili in razmišljali o svojih problemih. Po drugi strani pa žival
predstavlja most oziroma povezavo med terapevtom in pacientom ali med dvema
nepoznanima osebama, saj imajo živali sposobnost ustvariti čustveno varno ozračje in
omogočajo neogrožujočo komunikacijo, obenem pa živali predstavljajo temo za pogovor
(Wells, 2009).
2.3.2 Telesno zdravje
Veliko študij je preučevalo vpliv živali na splošno telesno zdravje ljudi, kardio-vaskularni
sistem (srčni utrip, krvni tlak), stopnjo preživetja po srčnih operacijah itd. Nekateri
znanstveniki navajajo, da sta osamljenost in depresija močno povezana in celo kriva za
nastanek različnih bolezni, kot so npr. rak in kardiovaskularne bolezni. Samo dotikanje oz.
božanje živali zmanjša krvni tlak in/ali srčni utrip in posledično varuje pred nastankom
koronarnih srčnih bolezni oz. upočasnjuje razvoj le–teh. Lastniki družnih živali posledično
tudi uporabljajo manj zdravil za srce. Učinek je še večji, če je žival človeku znana, oziroma je
nanjo navezan (Barker in Dawson, 1998; Wells, 2009). Lastniki živali imajo manj pogoste
manjše zdravstvene težave (glavobol, utrujenost, prehlad, problemi s koncentracijo…) in
manjkrat obiščejo zdravnika kot nelastniki živali. Lastniki psov morajo svoje živali peljati na
sprehod in posledično so bolj fizično aktivni in preživijo več prostega časa v naravi. Otroci, ki
so izpostavljeni živalskim alergenom, imajo posledično manj možnosti za razvoj alergijske
reakcije na živalske alergene (Wells, 2009). Posredovanje s pomočjo živali ugodno vpliva
tudi na same rezultate rehabilitacije, saj deluje motivacijsko in uporabnika spodbudi k delu in
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telovadbi. Žival lahko sodeluje pri različnih dejavnostih, ki so pomembne za rehabilitacijo
pacienta. Uporabnik lahko žival boža, krtači, na njen kožuh pripenja kljukice… Žival
uporabnika zamoti, da pozabi na čas in uporabnik s temi aktivnostmi izboljšuje gibljivost
sklepov, fino motoriko, ravnotežje in okretnost (Terapija s …, 2004).
2.3.3 Negativne posledice vključevanja živali v posredovanja s pomočjo živali
Raziskave opozarjajo tudi na negativne učinke aktivnosti in terapij s pomočjo živali na ljudi.
Za pozitiven učinek na počutje in zdravje morata biti žival in človek kompatibilna, zato je
zelo pomembna premišljena izbira živalskega družabnika, enako pomembna pa je tudi izbira
živali, ki se uporablja v terapevtske namene. Čeprav je žival šolana za delo terapevtske živali,
lahko vseeno pride do nepredvidljivih situacij. Do negativnih posledic lahko pride tako pri
uporabnikih kot živalih (Ernst, 2014).
2.3.3.1 Negativne posledice za živali
Čeprav se pri vseh AAI poleg varnosti oseb, ki v njih sodelujejo, poskrbi tudi za varnost
živali, lahko pride do neljubih dogodkov in poškodb živali. Nekateri uporabniki so lahko
grobi, včasih so posesivni in si želijo žival ''prisvojiti'', z njo neprimerno rokujejo in jo lahko
tako tudi poškodujejo (Tzachi, 2006). Do poškodbe ali stresa živali med izvajanjem AAI
lahko pride tudi, ko le–ta pride v stik z drugo živaljo, ki tam biva ali prav tako sodeluje pri
AAI. Pri vseh posredovanjih s pomočjo živali moramo živali nuditi osnovne pogoje za
zagotavljanje dobrega počutja. Če živali tega ne moremo nuditi, se posredovanje s pomočjo
živali ne izvaja (Kdaj aktivnosti …, 2004). Preko celotnega poteka posredovanja s pomočjo
živali je potrebno opazovati žival in prepoznati znake stresa, kot so npr. tresenje, nemirnost,
cviljenje, sopenje tudi ko v prostoru ni vroče, skrivanje za lastnikom … ter v takem primeru
takoj zaključiti z izvajanjem AAA ali AAT in psa umakniti iz prostora (Juršič, 2004). Žival se
redno neguje in vozi na veterinarske preglede, saj lahko tudi med izvajanjem posredovanja
pride do okužbe živali (Bert in sod., 2016).
2.3.3.2 Negativne posledice za uporabnika
Pri izvajanju posredovanj s pomočjo živali lahko pride tudi do neljubih dogodkov. Živali
lahko poškodujejo uporabnika: ga opraskajo, ugriznejo, večji pes lahko uporabnika med igro
tudi podre na tla. Pomembna je previdnost pri starejših ljudeh, saj lahko pride do poškodb, ko
se človek ob žival spotakne in pade, pes lahko potegne uporabnika, ko ga vodi na povodcu,
zaradi česa le–ta pade (Cherniack P.E. in Cherniack A.R., 2014). Nekateri uporabniki se
živali lahko tudi bojijo ali pa so nanje alergični. V zdravstvenih ustanovah je največja
nevarnost pri izvajanju AAI možnost zoonoz, to so bolezni, ki se prenašajo z živali na človeka
in obratno (Bert in sod., 2016; Ernst, 2014). Pomembno je, da se pred vsakim obiskom
institucije s predloženim veterinarskim potrdilom zagotovi, da je žival zdrava, mora pa biti
tudi čista, negovana. Ljudje, ki imajo odprte rane ali oslabljen imunski sistem, morajo biti
med prisostvovanjem AAI skrbno nadzorovani ali v njih celo ne smejo biti vključeni. Po AAI
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je potrebno poskrbeti za higieno in čistočo z rednim umivanjem rok, uporabniki se po
druženju s psom preoblečejo v čista oblačila. Po vsakem AAI je potrebno tudi temeljito
počistiti prostor, kjer se je AAI izvajal, saj v prostoru lahko ostanejo sledi živali (dlaka, slina).
To je lahko moteče ali nevarno za ljudi (alergije) ali živali (npr. drug terapevtski par izvaja
AAI v istem prostoru, žival je lahko zmedena ali celo napadalna zaradi vonjav druge živali),
ki pridejo v prostor po opravljenem posredovanju s pomočjo živali (Bert in sod., 2016; Edney,
1995; Ernst, 2014).
2.4

DVE VEČJI SVETOVNI DRUŠTVI ZA POSREDOVANJE S POMOČJO ŽIVALI IN
NJUNI NAČINI ŠOLANJA

Po celem svetu so se zaradi potreb po stiku z naravo in živalmi ter zaradi vseh odkritij o
pozitivnem vplivu živali na človeka razvila in ustanovila mnoga društva, ki delujejo na
področju posredovanja s pomočjo živali. Izpostavili bi dve večji svetovni društvi, avstrijskega
Tiere als Therapie in ameriškega Pet Partners.
2.4.1 Tiere als Therapie
Leta 1991 je bilo na Dunaju ustanovljeno društvo Tiere als Therapie (TAT) (slika 4).
Ustanoviteljica dr. Gerda Wittmann je že leta 1988 s pomočjo prostovoljcev ustanovila
delovno skupino in uvedla program, katerega cilj je bil zdravljenje z živalmi. Uresničitev
ideje je bila na začetku težka naloga, saj so bile živali v bolnišnicah prepovedane. V okviru
programa je z živalmi sprva hodila na vrt negovalnega doma Lainz (danes imenovan
Geriatriezentrum am Wienerwald), postopoma pa je prehajala tudi v notranje prostore doma
za starejše, ko je uspela prepričati vodstvo o svoji metodi. Sedaj društvo deluje tudi v drugih
ustanovah, kot so osnovne šole, šole za otroke s posebnimi potrebami, v vrtcih, bolnišnicah,
psihiatričnih ustanovah in v domovih za starejše. Cilj društva je doseči boljši stik starejših
ljudi in ljudi s posebnimi potrebami z ljudmi iz njihove okolice ter jim poleg tega tudi
omogočiti stik z naravo, ki jo žival predstavlja, poleg tega pa je njihov cilj tudi izšolati
odgovorne terapevtske pare. Društvo ima približno 700 članov in okoli 250 usposobljenih
parov za izvajanje terapije s pomočjo živali. Veje društva TAT segajo vse od Nemčije,
Avstrije pa do Madžarske. Tudi začetki nekaterih slovenskih terapevtskih parov so vezani na
društvo Tiere als Therapie. V oktobru 2004 je bila na pobudo društva TAT ustanovljena
krovna organizacija društev, ki izvajajo terapijo in aktivnosti s pomočjo živali Evropsko
združenje za terapijo s pomočjo živali (ESAAT- European Society for Animal Assisted
Therapy) (slika 5). S pomočjo te organizacije je usposabljanje in delovanje društev, ki
izvajajo terapije in aktivnosti s pomočjo živali, standardizirano po vsej EU (Geschichte,
2018).
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Slika 4: Logotip društva Tiere als Therapie (Therapiebegleithunde-ausbildung, 2018)

Slika 5: Logotip Evropskega združenja za terapijo s pomočjo živali (European Society for Animal
AssisedTherapy) (Therapiebegleithunde-ausbildung, 2018)

Šolanja za nov terapevtski par pri društvu TAT se lahko udeležijo lastniki različnih vrst
domačih živali (npr. mačk, kuncev ...). Delo pri društvu ni omejeno samo na delo s psi, vendar
so kriteriji za pse, ki vstopijo v šolanje z vodnikom višji kot za ostale vrste živali. Pes mora
biti neagresiven, socializiran, družaben in sam iskati stik z ljudmi. Šolanje novih terapevtskih
parov pri društvu TAT sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela, traja pa približno eno leto.
Praktični del vodijo izšolani inštruktorji, teoretični del pa predstavljajo seminarji in
predavanja, ki jih vodijo predavatelji z različnih področij (psihologija, medicina, pedagogika
...). Po koncu šolanja sledi izpit in obisk ustanove. Za praktični del tečaja pse že v samem
začetku razdelijo v dve starostni skupini – mladi psi (starost od 6 do 18 mesecev) in starejši
psi (starejši od 18 mesecev). Razlika je samo ta, da praktični del za mlade pse poteka bolj
mirno (ni toliko ljudi, manj glasne vaje). Priporočljivo je, da imajo starejši psi tudi opravljen
tečaj poslušnosti, vsi psi pa morajo biti veterinarsko pregledani in zdravi. Praktični del tečaja
predstavljajo vaje, kot so npr. hoja ob berglah in vozičku, glasno pogovarjanje in dotikanje
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psa, odpiranje dežnika … Psi večinoma na novo spoznajo te dražljaje in se nanje navadijo, da
delo v institucijah poteka lažje oz. nemoteno. Bodoči vodniki se na praktičnem delu tečaja
naučijo, kako delati s svojim psom, česa se morda boji ali ne mara, kako se ravna z uporabniki
in s pripomočki za invalide, kaj nuditi psu za sprostitev po delovni uri … Trening poteka s
pomočjo pozitivnih ojačevalcev, tako da se psa po vsaki uspešno opravljeni vaji pohvali in se
mu da nagrado, priboljšek, s tem pa se ga še dodatno motivira za delo (Juršič, 2004).
Po zaključenem tečaju sledi izpit. Ta je sestavljen iz teoretičnega dela, ki zajema snov
seminarjev, in praktičnega dela, na katerem bodoči vodnik in pes skupaj pokažeta pridobljeno
znanje. Če pes med praktičnim delom izpita pokaže kakršnekoli znake agresije, se izpit
zaključi, psu pa se prepove ponoven pristop k izpitu. Celoten praktičen izpit temelji na
predlogi izpita ameriškega društva Pet Partners in je sestavljen iz desetih točk. Pod vsako
točko je naloga, ki jo morata pes in bodoči vodnik uspešno opraviti (Juršič, 2004).
Primer izpitne naloge: Splošni preizkus psa
Pes sedi ob lastniku in je pripet na povodec. Ocenjevalec mu ponudi priboljšek, najprej z
iztegnjeno dlanjo, nato priboljšek drži samo s prsti. Pes mora priboljšek lepo vzeti, ne sme
hlastati ali celo ugrizniti ocenjevalca. Sledi še osnovni preizkus psa: božanje, pregled zob,
česanje, dvigovanje psa, odpiranje gobca, pregled ušes, dotikanje oči, cukanje za rep,
prijemanje in dviganje prednjih in zadnjih tac. Preveri se še, kako je pes negovan (Juršič,
2004).
Primer izpitne naloge: Nenavadni pripomočki za gibanje
Pes sedi ali stoji poleg lastnika. Več tujih oseb se mu približa z vseh strani, vsak s svojim
pripomočkom npr. berglami, invalidskim vozičkom. Pri tem divje mahajo, glasno govorijo in
se ga poskušajo dotakniti. Pes nalogo uspešno opravi tudi, če se pripomočkom umika in laja
(Juršič, 2004).
Po uspešno zaključenem izpitu pes in vodnik dobita diplomo in dovoljenje za izvajanje
terapije s pomočjo živali, knjižico, s katero lahko dokažeta status terapevtskega para in
oprsnico za psa. Pod mentorstvom izkušene ekipe nov par opravi še trikratni obisk (dva
obiska, če želi par delati z otroki) izbrane ustanove. Vodnik mora tekom leta psa voditi na
naknadne kontrole, kolikokrat letno določi izpitna komisija, ter na redne veterinarske preglede
k veterinarju (Juršič, 2004).
2.4.2 Pet Partners
Leta 1977 je Michael J. McCulloch v Portlandu (Oregon, ZDA), ustanovil društvo Delta
Foundation, katerega misija je še danes izboljšati telesno in mentalno zdravje ljudi s pomočjo
druženja in pozitivnih interakcij s terapevtskimi živalmi. Društvo pri delu, poleg izšolanih
terapevtskih parov, uporablja tudi pse vodiče in pomočnike, ki se od terapevtskih psov
razlikujejo v tem, da so izšolani samo za pomoč invalidnim (psi pomočniki) in slepim oz.
slabovidnim osebam (psi vodniki) in jih druga društva ne uporabljajo. Leta 1981 je bilo
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društvo preimenovano v Delta Society, leta 2012 pa se je preimenovalo v Pet Partners (PP)
(slika 6). Danes velja za enega največjih in najprestižnejših društev za izvajanje AAI. S preko
15.000 aktivnimi člani po vseh Združenih državah Amerike izvajajo AAI in opravijo okoli 3
milijone obiskov vsako leto. Poleg osnovnih aktivnosti s pomočjo živali in terapij s pomočjo
živali izvajajo tudi programa Read With MeTM (možnost izobraževanja ljudi ali pomoč
otrokom/ljudem s težavami pri branju) in Walk With MeTM (spodbujanje ljudi brez živali, da
hodijo na sprehode s terapevtskim parom). So tudi podorganizacija Mednarodnega združenja
organizacij za interakcijo med človekom in živaljo (IAHAIO - International Association of
Human-Animal Interaction Organisations), torej združenja, v okviru katerega so se
izoblikovala izhodišča za uspešno delo z živalmi. Društvo Pet Partners je izdelalo dve vrsti
testov, in sicer test primernosti živali in test sposobnosti živali za sodelovanje v okviru AAI
(Chandler, 2012; The Pet Partners …, 2012; Who We Are, 2012).

Slika 6: Logotip društva Pet Partners (What is …, 2018)

Društvo poleg lastnikov psov v šolanje za terapevtski par sprejme tudi lastnike drugih
živalskih vrst, kot so mačke, prašiči, ptiči, podgane, konji, kunci, morski prašički in
lame/alpake. Spol in pasma živali nista pomembna, je pa pomembno, da je žival dopolnila eno
leto (kunci, morski prašički in podgane morajo imeti vsaj 6 mesecev). Psi morajo imeti
osvojene osnove poslušnosti, ter biti navajeni na povodec. Žival mora biti zdrava, prijazna,
ubogljiva in neagresivna, biti mirna v stresnih situacijah, iskati mora socialni stik z ljudmi in
se pustiti dotikati in božati. Šolanje novih parov je razdeljeno na teoretični in praktični del,
zaključi pa se s končnim ocenjevanjem na praktičnemu izpitu na terenu, ki ga opravlja vodnik
z živaljo. Vsak nov član, ki bi rad bil vodnik terapevtske živali pri društvu Pet Partners, mora
predhodno opraviti tečaj za vodnika, bodisi preko interneta ali v živo z inštruktorji. Vsak
posameznik mora vedeti, koliko njihova žival zna, uboga in/ali kaj je potrebno še nadgraditi
in se glede na to odloči, katere delavnice bo obiskoval. V razpisanih mestih potekajo
delavnice, ki se jih vodnik lahko udeleži in so sestavljene iz osemurnih predavanj in
seminarjev iz različnih področij. Preko interneta tečajnik lahko dostopa do video vsebin,
internetne delovne knjige in ostalih podpornih dokumentov. V tem tečaju se vodnik nauči vse
o področjih, kjer društvo deluje, kaj je potrebno za uspešen terapevtski par, kako poteka delo
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ter se seznani s področji, ki mu morajo biti znana za delo, obenem pa se pripravi na končno
ocenjevanje (Chandler, 2012; Pet Partners ..., 2016; Tiss, 2015).
Primer vaje na delavnicah: Dotik neznanca
Vodnik se s svojim psom sprehaja po prostoru, mimo gre neznanec in psa potreplja po hrbtu
ali ob strani z dlanjo ali dvema prstoma. Vaja je primerna za ocenjevanje reakcije psa, saj med
to vajo vodnik ne boža in ne pomirja psa, ocenjujejo tudi, kako si potem pes opomore od stika
z neznancem in kako pri tem pomaga vodnik svojemu psu.
Primer vaje na delavnicah: Sprehod skozi gnečo
Vodnik se s psom sprehaja, pot pa mu križajo različne neznane osebe. Vmes se mora vodnik
ustaviti, mimo pa še vedno hodijo neznanci, ki mu križajo pot, prihajajo in hodijo mimo z
vseh strani. Vaja je namenjena za ocenjevanje obnašanja psa in kako ga vodnik kontrolira na
javnih površinah, kako se pes odzove na neznance in gnečo, ali ob tem postane nemiren in
živčen, zaupa vodniku (Chandler, 2012; Pet Partners ..., 2016; Tiss, 2015).
Po opravljenem tečaju vsak tečajnik predloži veterinarsko spričevalo živali (dokazilo o
cepljenju proti steklini, da je razparazitena in fizično zdrava) in če je vse v redu, par čaka še
praktični izpit na terenu, v okviru katerega se ocenjuje sposobnosti in spretnosti terapevtskega
para na delovnem obisku. Ocenjevanje terapevtskega para, ki traja približno 45 minut, poteka
s strani licenciranega ocenjevalca Pet Partners. V okviru te delovne ure se ocenjuje delo para
in ne samo delo živali ali vodnika posamično. S pomočjo nalog ocenjujejo:
- kako se žival odzove na glasno in jezno vpitje,
- kako se žival odzove na več neznanih ljudi, ki se ga dotikajo,
- kakšen je odziv živali na objemanje s strani tuje osebe,
- kako žival vzame priboljšek,
- kako se žival obnaša na povodcu,
- kako se žival odzove na ukaz,
- kako se žival obnaša na sprehodu,
- kako se žival obnaša na sprehodu, kjer je velika množica ljudi,
- kako vodnik opazuje in obvladuje žival ter kako se žival odzove na vodnika,
- kakšne so interakcije med vodnikom, živaljo in uporabnikom ...
V okviru uspešno zaključenega izpita terapevtski par pridobi eno izmed dveh možnih
pozitivnih ocen: predvidljiv, kar pomeni, da je bolj primeren za delo v bolj mirnem okolju in
za bolj nadzorovane obiske uporabnikov ali kompleksen, kar pomeni, da je boljši za bolj
živahno delo, delo z več ljudmi. Ta ocena pomaga pri nadaljnji odločitvi, kje in s kom bi bilo
za terapevtski par najbolje delati. Po zaključku praktičnega izpita, tečajnik zaključi
registracijo preko interneta, vse podatke nato pri društvu pregledajo in preko pošte pošljejo
značko z identifikacijsko številko. Par mora ponoviti postopek ocenjevanja praktičnega dela
na terenu vsaki dve leti, pri društvu pa omogočajo obnavljanje znanja s pomočjo različnih
virov (preko interneta, tečaji in seminarji). Terapevtski pari obiskujejo bolnice, domove za
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starejše, šole, rehabilitacijske centre, knjižnice, različne dogodke… (Chandler, 2012; Pet
Partners ..., 2016; Tiss, 2015).
2.5

ORGANIZACIJE ZA IZVAJANJE POSREDOVANJ S POMOČJO ŽIVALI V
SLOVENIJI

V zadnjih letih so se v Sloveniji razvila različna društva in zavodi za izvajanje AAI s pomočjo
živali, ki se še vedno razvijajo in izpopolnjujejo. Med večje organizacije pri nas sodijo
Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha, PET – Pasja enota
terapevtov, Zavod za posredovanje s pomočjo psov (Zavod PET) in Slovensko društvo za
terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke.
2.5.1 Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha
Prostovoljno neprofitno društvo Ambasadorji nasmeha (slika 7) je bilo prvo ustanovljeno
delujoče slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali. Prepoznavno je po svojih živo
oranžnih uniformah za vodnike in oprsnicah za pse. Oranžne rute, ki so bile včasih zaščitni
znak terapevtskega psa pri društvu Ambasadorji nasmeha so za nekaj časa opustili, z izjemo
uporabe za didaktično orodje pri starih parih, ki rute še imajo v lasti. Predsednica društva je
Špela Drnovšek. Ustanoviteljice društva Katarina Kafadar, Petra Štrus in Špela Drnovšek so s
svojimi psi v sodelovanju z Društvom za zaščito živali sprva obiskovale Zavod za slepo in
slabovidno mladino, leta 2004 pa so se odločile za ustanovitev organizacije, ki bi vsem
potrebnim pomoči in družbe nudila popestritev vsakdanjika ter možnost rehabilitacije doma in
v različnih ustanovah. Društvo je bilo poimenovano ''Slovensko društvo za terapijo s pomočjo
živali – Ambasadorji nasmeha'', njihova ciljna skupina pa so predvsem starejši, osamljeni in
invalidni odrasli ter otroci. Potrebno šolanje za posredovanje s pomočjo živali so
ustanoviteljice opravile v avstrijskem društvu Tiere als Therapie in kasneje njihove načine
šolanja in izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo živali prenesle tudi na slovenska tla.

Slika 7: Logotip društva Ambasadorji nasmeha (Ambasadorji nasmeha …, 2004)
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Leta 2005 je društvo postalo uradna pravna oseba, osnovne naloge pa so bile izobraževanje in
šolanje novih in starih terapevtskih parov ter ostalih strokovnih delavcev s pomočjo
seminarjev, strokovnih predavanj in preverjanj ter sodelovanje z različnimi ustanovami,
organizacijami in institucijami. Med leti 2006 in 2008 se je ekipa okrepila, postavili so
temelje glede podobe, dokumentov in samega začetka dela. Organizirali so seminarje, pisali
članke in hodili po ustanovah. Osnovali so tudi prvi tečaj za terapevtske pare treh starostnih
skupin psov – mladiče, mlade in odrasle pse – ki je trajal leto in pol. Na dveh preizkusih se je
zvrstilo več kot 50 lastnikov s psi, preizkus in tečaj jih je končalo le 8. Zaradi vedno večje
medijske podpore je društvo postajalo znano, to pa je bila tudi vzpodbuda za nastanek novih
društev s podobnimi cilji. Leta 2008 so organizirali simpozij, katerega namen je bil povezati
vse, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo s terapijo in aktivnostmi, udeležilo se ga je
preko 70 ljudi. Leta 2010 so postali društvo v javnem interesu, osnovali so nov tečaj, učili so
se masažne in zdravilne metode Tellington Touch in programa bralnih uric po osnovah
programa R.E.A.D.®. V terapije in aktivnosti s pomočjo živali so začeli vključevati tudi druge
živali. Kot primerne so se izkazale mačke, kunci, pritlikavi konji, kokoši pa tudi bolj
eksotične živali, kot so činčile, afriški beloprsi ježi, miniaturni ameriški prašički in bradate
agame. Trenutno je aktivnih 26 terapevtskih parov in 25 članov brez živali, ki delujejo v zelo
različnih ustanovah, od osnovnih šol (OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Vižmarje Brod …), šol s
prilagojenim programom (OŠ Jela Janežiča in OŠ Helene Puhar) in vrtcev s prilagojenim
programom (CUDV DC Šiška, vrtec Kolezija v razvojnem oddelku enote Murgle in vrtec
Ciciban–razvojni oddelek v enoti Mehurčki), domov starejših občanov (DSO Notranje
Gorice, DSO Kamnik, DSO Preddvor), centrov za izobraževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje (CIRIUS Kamnik, CIRIUS Vipava). Terapevtski pari delujejo tudi izven
ustanov in pomagajo posameznikom, ki potrebujejo pomoč pri npr. odpravljanju strahu pred
psi, izvajajo individualne terapije na domu, rojstnodnevne urice s psi in sodelujejo pri
različnih projektih (kinološke urice, Pravilen pristop do psa – odgovorno skrbništvo živali …)
(Cilji …, 2004; Društvo med …, 2011; Peternel, 2016; Slovensko društvo …, 2004).
2.5.2 Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
Člani društva in terapevtski pari so prepoznavni po svojih modrih majicah z rumenim
logotipom psa (slika 8). Na vidnem mestu morajo imeti pripeto izkaznico s podatki, psi pa
imajo modre oprsnice z rdečim križem in napisom terapevtski pes. Predsednica društva je
Slavica Mrkun. Društvo Tačke pomagačke je humanitarno neprofitno združenje fizičnih oseb,
ki deluje v javnem interesu, in je bilo s strani štirinajstih članov ustanovljeno leta 2007. Člani
društva so prostovoljci, ki s svojimi psi obiskujejo različne ustanove in v njih izvajajo šest
različnih programov: terapije s pomočjo psov, aktivnosti s pomočjo psov, družabništvo,
osveščanje (npr. pravilna skrb za psa, kako prepoznati nevarnega psa in kako ravnati, če se z
njim srečamo), pes v šoli in program R.E.A.D.®. Program R.E.A.D.® so terapevtski pari začeli
izvajati leta 2010 po knjižnicah in šolah z namenom izboljšati veščino pismenosti otrok. Cilji
in poslanstvo društva so izvajanje navedenih programov v šolah, varstveno-delovnih centrih,
domovih za starejše, knjižnicah, rehabilitacijskem centru, psihiatrični kliniki, šolah s
prilagojenim programom, vrtcih, mladinskih centrih, sodelujejo pa tudi na različnih
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prireditvah, kjer ozaveščajo ljudi o ustreznem ravnanju z živalmi, o strpnosti in spoštovanju
med ljudmi in živalmi ter o samem prostovoljskem delu. Društvo svojo dejavnost izvaja in širi
v skoraj vseh slovenskih regijah (ljubljanski, notranjski, gorenjski, štajerski, obalno-kraški,
goriški in dolenjski), skrbi za kakovostno delo in izvajanje programov, izobražuje nove
terapevtske pare in strokovne sodelavce iz vseh ustanov, v katerih deluje. Redno organizirajo
sestanke, izobraževanja in vsakoletna testiranja psov. Društvo je povezano tudi z zunanjimi
sodelavci, strokovnjaki s področja psihologije, logopedije in sorodnih ved (Kje delamo, 2015;
O nas, 2015; Poročilo o delu ..., 2015). Leta 2018 je v društvu 60 aktivnih terapevtskih parov,
od tega 38 z licenco R.E.A.D.® – Beremo s tačkami (Mrkun, 2018).

Slika 8: Logotip društva Tačke pomagačke (Predstavitev …, 2017)

2.5.3 PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za posredovanje s pomočjo psov
Vodniki Zavoda PET so prepoznavni po zeleni ali rdeči majici z logotipom zavoda (slika 9),
psi imajo zeleno oprsnico ali pa zeleno ruto z logotipom Zavoda PET. Vsak vodnik mora
imeti na vidnem mestu pripeto izkaznico s svojimi podatki in podatki psa. Direktorica Zavoda
je Monika Rijavec, predsednica sveta Zavoda pa je Nataša Savec. Zavod deluje od oktobra
2011 in ima status neprofitne organizacije. Člani Zavoda se trudijo pomagati vsem osebam, ki
se v življenju srečujejo s kakršnokoli omejitvijo ali posebno potrebo, pa naj bodo to otroci,
starostniki, invalidne osebe ali kdo drug. Zavod je bil ustanovljen zaradi vse večje potrebe po
posredovanju s pomočjo psa v slovenskem prostoru. S šolanjem terapevtskih parov in z
delovanjem v različnih ustanovah želijo dvigniti kakovost življenja uporabnikov in njihovo
samostojnost v vsakdanjiku, poslanstvo Zavoda pa je poleg pomoči ljudem, ki so le–te
potrebni, tudi širiti socialne stike med vrstniki in med različnimi generacijami. V vrtcih in
šolah ozaveščajo otroke in mladino o sožitju in pravilnem ravnanju s psom, poleg aktivnosti,
terapije in izobraževanja s pomočjo psa izvajajo tudi program R.E.A.D.®. Strokovna vodja
Zavoda je prva v Sloveniji, ki je pridobila uradno ameriško licenco za izvajanje tega programa
in po licenčnem programu tudi izobražuje terapevtske pare. Nekaj smernic za delovanje so
prevzeli po društvu Pet Partners in jih prilagodili za svoje potrebe in razmere v Sloveniji.
Zavod se zavzema za sodelovanje med vsemi organizacijami, ki delujejo na področju
posredovanja s pomočjo živali v Sloveniji. Trudijo se tudi za poenotenje programov in pravil
v Sloveniji in Evropi, da bi delo potekalo še bolj strokovno in kakovostno. Pravila in načine
izvajanja posredovanja s pomočjo psa imajo poenotena z ESAAT in z Mednarodno
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organizacijo za posredovanje s pomočjo živali (AAII - Animal Assisted Intervention
International) (Intervju …, 2014; Cilji, 2012; FAQ, 2014). Zavod v letu 2018 šteje 21 aktivnih
terapevtskih parov in 7 pripravnikov. Aktivno izvajajo AAA in AAT na Pediatrični kliniki v
Ljubljani in Mariboru, URI Soča, v domovih starejših občanov Pod Gorico in Idila, Domu
upokojencev v Idriji, v Psihiatrični bolnišnici Idrija in OŠ Nikolaja Pirnata v Idriji. V OŠ
Hinka Smrekarja pa izvajajo program R.E.A.D® (Kokalj, 2018; Poročilo o delu Zavoda …,
2018).

Slika 9: Logotip PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za posredovanje s pomočjo psov (Poročilo o delu Zavoda …,
2018)
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3

3.1

MATERIAL IN METODE

MATERIAL

Raziskovalno delo je bilo izvedeno pri treh organizacijah za izvajanje aktivnosti s pomočjo
živali v Sloveniji: Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha,
Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke in PET – pasja enota
terapevtov, Zavod za posredovanje s pomočjo psov.
Podatke o šolanju terapevtskih parov pri posamezni organizaciji smo pridobili s pomočjo
intervjujev in s pomočjo sodelovanja pri praktičnem delu tečaja, pri Slovenskem društvu za
terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha smo bili prisotni tudi pri praktičnemu delu
izpita. V intervjujih so sodelovale štiri osebe.
3.2

METODE

Vse tri organizacije smo pisno prosili za sodelovanje, jim razložili namen naloge in jih
seznanili, kje in kdaj se bodo zbrani podatki uporabili. Vprašanja za intervju smo pripravili
vnaprej, vendar smo jih glede na potek pogovora prilagajali in dodajali. Z dovoljenjem vseh
intervjuvank smo pogovore tudi posneli. Intervju je vseboval vprašanja o načinu šolanja
(kakšen je potek šolanja, koliko časa traja, iz česa sestoji …?), o ocenjevanju vodnika in živali
(kako se ocenjuje par, se ocenjuje samo psa, samo vodnika ali oba skupaj …?), o predhodnih
znanjih živali, o osvojenih temah tekom tečaja, o poteku tečaja, o skrbi za žival med tečajem
in samim praktičnim delom.
Pri društvu Ambasadorji nasmeha smo od 8. 11. 2014 do 6. 12. 2014 obiskovali praktičen
tečaj za aktivnosti in terapije s pomočjo živali. Prisostvovali smo pri izvajanju vaj, s katerimi
so ugotavljali primernost živali in vodnika za terapevtski par, predavanjih, sestavljenih iz
različnih tem, kot so npr. prva pomoč pri psu, veterinarsko predavanje, primer dobre prakse v
različnih ustanovah, ki so jih morali osvojiti bodoči vodniki. Sodelovalo je 10 parov, en
aktiven član je bil s svojim psom demonstrator, pomagali pa so tudi ostali aktivni člani brez
svojih živali. Tečaj je bil izveden v okviru šestih vikendov, v vsakem terminu sta bili dve
skupini, in sicer je imela polovica parov tečaj od devetih do pol dvanajstih, druga polovica
parov pa od pol dvanajstih do dveh. Termini tečaja so bili sledeči:
- 8. 11. 2014,
- 15. 11. in 16. 11. 2014 je potekal dvodnevni seminar,
- 22. 11. 2014,
- 29. 11. 2014,
- 6. 12. 2014.
13. 12. 2014 se je tečaj zaključil z zaključnim izpitom, ki je za nove člane obsegal praktični
in pisni del, za obstoječe člane pa pisni izpit, ki ga mora vsak član opraviti enkrat letno. Po
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končanem izobraževanju so se začele hospitacije (obisk različnih ustanov, kjer delajo že
aktivni člani, brez pripravniških živali) in obiski pod nadzorom (OPN). 19. 3. 2015 smo
skupaj s pripravniki pod vodstvom Irme Golob, ki skupaj s psom Alvinom predstavlja aktiven
terapevtski par, obiskali Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS
Kamnik, kjer so opravili hospitacijo.
Podatke o šolanju terapevtskih parov in novih članov pri Zavodu PET smo 10. 2. 2015
pridobili z intervjujem z direktorico zavoda Valentino Kokalj Horvat. Prav tako smo 19. 3.
2015 opravili intervju z Dunjo Vodopivec, ki je včasih s psičko Gajo aktivno delovala kot
terapevtski par, sedaj pa je aktivna članica društva. 9. 4. 2015 smo opravili intervju z Doro
Levstek, ki se je v tem času šolala, opravljala OPN in se pripravljala na zaključni izpit, da bi
postala aktivni terapevtski par s svojim psom Atashom. Skupaj z Dunjo in Doro smo 20. 5.
2015 obiskali Psihiatrično kliniko, oddelek za Pedopsihiatrijo in si ogledali, kako poteka ura
OPN. Pri Zavodu PET je prišlo do odstopanj od običajnih zahtev, saj Dora, ki smo jo
spremljali pri njenem delu, takrat še ni imela dopolnjenih 18 let. Zaradi resnosti in zrelosti so
ji na podlagi razgovora dovolili opravljanje tečaja in opravljanje izpitov za pridobitev licence
Zavoda PET za opravljanje terapevtskega dela.
Podatke o načinih šolanja in dela v Slovenskem društvu za terapijo s pomočjo psov Tačke
pomagačke smo pridobili z intervjujem s predsednico društva Slavico Mrkun, dne 26. 4. 2016.
Skupaj z gospo Slavico Mrkun in s še dvema pripravnicama smo 24. 5. 2016 obiskali
Osnovno šolo Vrhovci in si ogledali, kako poteka delovna ura.
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4

4.1

REZULTATI

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA TERAPIJO S POMOČJO ŽIVALI AMBASADORJI
NASMEHA

K Slovenskemu društvu za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha so vabljeni vsi, ki
imajo željo in čas pomagati drugim, pomoči potrebnim ljudem. Lahko se pridružijo kot
podporni člani, pomagajo z donacijami ali pa se vključijo v šolanje za nov terapevtski par, ne
glede na vrsto živali, s katero bi izvajali aktivnosti in terapije. Ob pristopu k opravljanju tečaja
mora lastnik živali priložiti nekaj osnovnih dokumentov o živali (potrdilo o cepljenju –
odvisno od vrste živali, podatki o živali: ime, spol, pasma …) in veterinarsko potrdilo, da je
žival zdrava. Žival mora biti negovana in čista, ušesa in zobe mora imeti ustrezno očiščene,
dlaka in kremplji morajo biti pristriženi in negovani. Žival mora redno dobivati sredstvo proti
zunanjim in notranjim zajedalcem, imeti mora primerno prehrano in biti v dobri kondiciji. Pri
psih je zaželeno, da so starejši od enega leta, saj imajo pri tej starosti že izoblikovano
osebnost, so mirnejši in poslušnejši. Pogojno sprejmejo tudi mlajše pse, če so psi mirni in
ubogljivi, kar je odvisno tudi od pasme psa. Pes mora biti socializiran, mora ubogati ukaze
vodnika, rad se mora družiti s tujci itd. Vodnik živali mora biti polnoleten.
Šolanje terapevtskih parov sestoji iz tečaja, ki je v času izvedbe naloge potekal v šestih
terminih, od leta 2017 pa poteka v sedmih terminih, saj je vikend seminar podaljšan in sedaj
poteka v petek, soboto in nedeljo. Tečaj je sestavljen iz praktičnega in seminarskega dela, ki
zajema teoretični del tečaja. V okviru tečaja poteka tudi testiranje živali. Po zaključenem
tečaju sledi praktični in teoretični izpit. Če je izpit pozitivno opravljen, tečajniki začnejo s
pripravništvom, ki je sestavljeno iz obveznih hospitacij in OPN. Hospitacije trajajo tri mesece,
od januarja pa do konca marca, obvezni OPN pa od marca do konca junija. Po zaključenem
tečaju, pozitivno opravljenem izpitu in pripravništvu, par pridobi licenco in lahko začne sam
aktivno delati v izbrani ustanovi. Samo šolanje od začetka tečaja do konca OPN traja
približno eno leto. Kandidati, ki bi aktivnosti in terapije izvajali z drugimi vrstami živali
(mačke, dihurji, kuščarji, kunci …), se morajo udeležiti enakega načina izobraževanja kot
lastniki psov. Udeležiti se morajo tečaja, po potrebi opravijo še več dni tečaja v prostorih
društva, kar je odvisno od živali. Po opravljenem izpitu se prav tako udeležijo 8 ur hospitacij
in 8 ur OPN, po potrebi opravijo še večje število ur. Včasih je bilo za lastnike drugih vrst
živali potrebno opraviti samo dvodnevni seminarski del tečaja in opraviti mali preizkus živali,
kar je pomenilo najmanj štirikratno preverjanje ustreznosti živali.
4.1.1 Testiranje živali in lastnika
Testiranje in preverjanje primernosti lastnika in njegovega psa za delo terapevtskega para se
opravi med samim potekom tečaja in se ju ne testira predhodno. Preko izvajanja različnih vaj
v sklopu tečaja aktivni člani stalno opazujejo delo para ter mu v različnih situacijah tudi
pomagajo in svetujejo, obenem pa ocenjujejo delo psa in lastnika.
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Pari so prvič ocenjeni na prvi uri tečaja s strani aktivnih članov, ki sodelujejo pri izvajanju
tečaja in opazujejo tečajnike in njihovo delo. Ocenjevanje para poteka preko celotnega
praktičnega dela tečaja s strani prisotnih aktivnih članov, vendar so neprimerni pari večinoma
izločeni že v začetku tečaja. Izločeni pari so povabljeni, da se tečaja ponovno udeležijo
prihodnje leto, povedo jim tudi, kaj je potrebno še vaditi, kaj manjka za uspešno delo, da se
lahko v enem letu pripravijo in popravijo svoje delo. Društvo Ambasadorji nasmeha poudarja,
da se ocenjuje in vzgaja oba člana para in ne samo psa ali človeka posebej, poleg svojih
izkušenj in znanja, pridobljenega v štirinajstih letih se držijo tudi smernic dveh večjih društev,
to je Tiere als Therapie in Pet Partners. Preko vaj se poleg navajanja psa na različne situacije
preverja tudi reakcija psa in lastnika. V okviru preverjanja primernosti psa spremljajo, kako se
pes odzove na:
- stik s tujo osebo,
- dotik tuje osebe,
- dviganje prednjih in zadnjih šap,
- dvig v naročje,
- dražljaje iz okolja (odpiranje dežnika, glasni govor, padec predmeta …): je pes miren,
se umika ali ga zanima, renči (reakcija na krtačo in česanje, pregled zob, ušes) ali
mirno prenese vse, kar se dogaja,
- ukaze vodnika (odpoklic od hrane, sedi, prostor, počakaj …) ...
Med testiranjem se opazuje tudi lastnika, in sicer predvsem:
- kakšen je njegov način dela,
- je živčen ali umirjen,
- kakšen je njegov odnos do psa,
- kako se pes nanj odziva,
- kako motivira psa ...
4.1.2 Tečaj
Tečaj se izvaja konec vsakega leta, v mesecu novembru in decembru. Tečaj poteka pet
vikendov in je sestavljen iz seminarskega in praktičnega dela, zadnji, šesti vikend, poteka
zaključni izpit. Praktični del tečaja poteka enkrat na teden tekom štirih vikendov, po dve uri in
pol, seminarskemu delu tečaja pa je namenjen celoten drugi vikend po pričetku tečaja. S
praktičnega dela tečaja lahko tečajnik izostane enkrat, s seminarskega pa nikoli. Udeležba na
slednjem je obvezna tudi za aktivne člane, ki morajo t.i. obnovitveni seminar opraviti vsako
leto.
Učenje osnov terapevtskega dela se začne v prvem terminu praktičnega dela tečaja. Na prvi
dan tečaja se lastniki živali naučijo, kaj je nujno potrebna oprema, to je kaj mora imeti vsak
par vedno s seboj na tečaju in kasneje med delom v ustanovi. Med nujno potrebno opremo za
psa spadajo:
- brisača za brisanje tac, kožuha, če pada dež,
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-

-

brisača, na kateri žival leži,
posodica za vodo in plastenka z vodo,
igrača,
prigrizki (vodnik prinese tiste, na katere je pes navajen, predvsem če je na kakšno
krmo alergičen),
povodec oz. dva (med delom enega lahko drži uporabnik, drugega vodnik),
če je pes dolgodlak, krtača (čeprav naj bi nega psa potekala že doma kot priprava na
terapevtsko uro lahko krtača pomaga kot pripomoček za npr. motivacijo uporabnika za
izvedbo vaje),
veterinarsko potrdilo, da je žival zdrava in potni list živali.

Ko terapevtski par začne z delom na izbrani lokaciji, pod obvezno opremo spada tudi oranžna
oprsnica za psa ter majica in značka za vodnika.
Žival je med delom v manjšem stresu, zato se jo ves čas spodbuja z dotiki, besedami in
priboljški (več kot običajno). Priboljšek je potrebno držati ves čas pred smrčkom, da ga pes
voha, kar zanj pomeni motivacijo (slika 10).

Slika 10: Motiviranje psa s priboljškom

Lastniki se naučijo, kako prepoznati znake stresa pri živali, predvsem tiste, ki se pokažejo v
kratkem času, med izvajanjem AAA/AAT. V primeru da pes kaže znake stresa, ga je potrebno
takoj umakniti iz prostora, stran od ljudi in drugih živali in začeti s sproščanjem preko igre,
božanja, sprehoda … Kratkoročni znaki stresa pri psu:
- sopenje, ko v prostoru ni vroče,
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skrivanje za vodnikom,
potenje skozi blazinice na tacah, ko v prostoru ni vroče,
nemirnost, vznemirjenost,
pogosto zehanje in oblizovanje ...

Tekom tečaja lastniki spoznajo svoje pse, psi pa s pomočjo izvajanja različnih vaj spoznajo in
se privadijo različnih situacij, kot so glasno govorjenje, večja skupina ljudi …Vaje se tekom
tečaja stopnjujejo, od najbolj osnovnih in lažjih pa do bolj zahtevnih. S pomočjo vaj tudi
bodoči vodniki pridobivajo znanje, kje in kako bi lahko vajo uporabili pri AAI, kaj lahko s
posamezno vajo dosežemo pri uporabniku.
Primer lažje vaje: Rokovanje
Pes sedi ali stoji ob lastniku, k njima pristopi neznana oseba. Osebi se pozdravita in rokujeta,
med tem mora biti pes miren, ne sme skakati. Lastnik ga takoj pohvali in mu da priboljšek,
druga oseba pa se psu približa in ga poboža, se z njim začne igrati.
Primer težje vaje: Skok na objekt
Želimo, da pes skoči na neznan predmet, stol, posteljo ali mizo, zato je najprej potrebno psa
spoznati s tem predmetom, objektom, da ga prevoha in si ga ogleda (to mu je potrebno
omogočiti tudi pri vseh ostalih vajah, kjer se sreča z novim objektom) (slika 11). Lastnik psa
stalno drži za povodec, pazi da ne pade in ga hkrati spodbuja, ko mu ukaže, naj skoči na
objekt in ko to stori, ga pohvali in mu ponudi priboljšek (slika 12). Ob izvajanju vaje ''skok na
objekt'' obenem poteka tudi vaja ''zaupanje'', kar pomeni, da se pes ves čas s pomočjo lastnika
zaveda, da se ne dogaja nič hudega, da lastniku zaupa in opravi vajo, ne glede na to, kako
zahtevna je zanj.
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Slika 11: Spoznavanje psa s stolom

Slika 12: Skok psa na stol
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Primer srednje težke vaje: Prestop psa
Pes leži na tleh, lastnik kleči poleg njega, ga motivira in pomirja z besedami in priboljški.
Pristopi neznana oseba in stopi čez psa. Naslednjič prestopi psa tako, da se ga malo dotakne z
nogo (slika 13). Tretjič ga še poboža ali pocuka za rep, lahko se obenj spotakne … Cilj vaje
je, da pes, ne glede na to, kaj se zgodi, ostane v ležečem položaju. Če pes vstane, se vajo
ponovi.

Slika 13: Prestop psa z dotikom noge

Opravljanje različnih vaj je pomembno, saj se preko le–teh psu predstavijo različne situacije,
ki lahko nastanejo tekom izvajanja aktivnosti, hkrati pa se psu predstavijo različni predmeti,
kot so bergle, invalidski voziček, tunel, skozi katerega mora iti, bazen z žogami, v katerega
mora skočiti, dežnik, ki ga nekdo odpre, tudi predmeti, ki jih uporabnik lahko vrže (kamen,
pločevinka …) (sliki 14 in 15 ) in povzročijo moteč hrup. Bodoči vodnik se preko vaj in
predstavljenih neljubih situacij (npr. uporabnik ponudi svojo hrano psu, na katero je le–ta
alergičen) nauči, kako pomembna je skrb za psa, ter da so za pomoč in skrb uporabnikov
vedno prisotni strokovni delavci. Vaje so tudi pomembne za opazovanje odnosa in
sodelovanja med psom in lastnikom. Preko njih tudi lastnik psa še bolje spozna, ugotovi, kaj z
njim lahko počne, česa ne, če pes uživa v družbi ljudi, ali je toleranten do ostalih živali ...
Vsak delovni dan tečaja se zaključi z umirjanjem in sproščanjem psa (slika 16), saj je delo za
psa zelo utrujajoče, tudi če ga le–ta dojema kot igro.
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Slika 14: Spoznavanje psa z bazenom z žogami

Slika 15: Spoznavanje psa z neznanimi objekti (dežnik, pločevinka in kamenje)
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Slika 16: Sproščanje psa in bodočega vodnika ob zaključku delovnega dne

Na tečaju izvajajo tudi vaje, ki jih uporabljajo pri društvih Pet Partners in Tiere as Therapie,
npr. ''splošni preizkus psa'' (sliki 17 in 18), kjer se odziv psa preizkusi s krtačenjem njegove
dlake, dvigovanjem psa v naročje itd., ''nenavadni pripomočki za gibanje'' (sliki 19 in 20),
kjer se pes spozna z berglami, hoduljo, invalidskim vozičkom, ''sprehod skozi gnečo'' (sliki 21
in 22), kjer se mora pes sprehoditi skozi večjo skupino ljudi, ljudje hodijo mimo njega, mu
križajo pot, se ga dotikajo itd.

Slika 17: Česanje psa
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Slika 18: Dvig psa v naročje

Slika 19: Spoznavanje psa z invalidskim vozičkom
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Slika 20: Spoznavanje psa s pripomočki za gibanje (hodulja, invalidski voziček, bergle)

Slika 21: Skupina ljudi obda psa
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Slika 22: Preizkus reakcije psa na množico ljudi, ki se ga dotikajo

Teoretični del tečaja predstavljajo seminarji, ki so obvezen del šolanja za tečajnike. Na
seminarjih so predstavljene teme, kot npr. :
- predstavitev Ambasadorjev nasmeha,
- primer dobre prakse v različnih ustanovah,
- kaj pomeni posredovanje s pomočjo živali, katere vrste poznamo,
- potek bralnih uric s pomočjo psa in kakšni psi so primerni za to delo,
- delo z otroki s posebnimi potrebami,
- priprave na obisk ustanove in na kaj je ob obisku potrebno paziti,
- predstavitev Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) v
Kamniku,
- delo s psom v šoli,
- veterinarsko predavanje o zoonozah, prvi pomoči za psa, znakih stresa pri živalih,
praktičen prikaz prve pomoči na psu in igrači v naravni velikosti psa,
- terapevtsko delo z drugimi živalmi,
- kako ravnati v neljubih situacijah (npr. uporabnik ugrizne žival),
- kaj pomeni biti terapevtski par ...
Teme seminarjev se vsako leto spreminjajo, le nekatere teme (veterinarsko predavanje, kaj
pomeni biti terapevtski par …), ki so pomembnejše, ostajajo iste. Predavatelji prihajajo iz
vseh strok (npr. veterinarji, psihologi), predavajo tudi člani društva. Bodoči aktiven član mora
dobro osvojiti vse teme in predavanja, saj so zajete tudi kot vprašanja na pisnem delu izpita.
Izobraževanja so organizirana v obliki predavanj, nekatera predavanja predavatelji dopolnijo
tudi z delavnicami.
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Primer delavnice v okviru predavanja Osebe s posebnimi potrebami in delo z njimi
Udeleženci imajo na voljo večje število slik ljudi s posebnimi potrebami (pri nekaterih so
posebne potrebe vidne, npr. starejša oseba na invalidskem vozičku, otrok z Downovim
sindromom, pri drugih ne, npr. gluha oseba, slepa oseba) in opise lastnosti in sposobnosti teh
oseb. Povezujejo slikovno gradivo z opisi, utemeljujejo svojo izbiro, nato od predavatelja
dobijo povratno informacijo o (ne)uspešni interpretaciji vizualnih znakov in izbiri slik in
opisov.
Teme seminarjev mora vsak aktiven član dobro spoznati, saj pri svojem delu potrebuje
predznanje o prvi pomoči za psa, o različnih skupinah uporabnikov in poznati različne vidike
in pristope k različnim skupinam ljudi, kako ravnati v različnih situacijah, kako se spopadati z
neljubimi situacijami …
4.1.3 Pripravništvo
Po uspešno zaključenem tečaju se šolanje nadaljuje januarja, v obliki hospitacij, kasneje še
OPN. Oboje je obvezno za bodoče terapevtske pare. Hospitacija pomeni, da gre vsak bodoči
vodnik brez svojega psa na vnaprej določeno lokacijo, kjer aktiven delovni član izvaja
terapijo ali aktivnost s pomočjo svoje živali. Na hospitaciji pripravniki opazujejo delo
aktivnega para. Z opazovanjem se od njega učijo o pravilnem pristopu k uporabniku in
spoznajo potek dela, prav tako tudi v praksi vidijo, do kakšnih težav in preprek lahko pride.
Pri hospitacijah dejansko vidijo, v kaj se spuščajo, vidijo delo v različnih ustanovah in
spoznajo, kako lahko pridobljeno znanje uporabijo tudi v praksi. Na osnovi tega se vsak
posameznik odloči, kaj bi ustrezalo njegovi živali, kje se žival dobro počuti in kje si sam želi
delati in s katero ciljno skupino. Vsak pripravnik mora opraviti najmanj osem hospitacij.
Določeno ima, katere skupine mora obiskati vsaj enkrat: otroke v vrtcu v starosti 1 do 3 let in
3 do 6 let, otroke s posebnimi potrebami (obvezna dva obiska), osnovne šole in mladostnike
(tu prisostvujejo kinološkim uricam in bralnim uricam) ter starostnike, tudi take z demenco.
Po opravljenih hospitacijah lahko terapevtski par začne z obiski pod nadzorom. Vsak
pripravnik mora opraviti najmanj osem obiskov pod nadzorom v različnih ustanovah po svoji
izbiri. Društvo razpiše ustanove, dan in uro, kjer se OPN izvajajo, na le–te pa se pripravniki
prijavijo po svojih željah in zmožnostih. Pripravniki pridejo v dogovorjeno ustanovo in
izvedejo delovno uro, mentorji pa jih pri delu opazujejo in jim vmes po potrebi pomagajo z
nasveti. Po koncu OPN sledi še pogovor o izvedenem delu. Najprej svoje mnenje podajo
pripravniki, nato še mentorji. Na OPN pripravniki niso nikoli sami, vedno so pod nadzorom
mentorja, tako pa pridobijo potrebna znanja in izkušnje, ki jim kasneje koristijo pri
samostojnem delu.
Po zaključenem izobraževanju je vsakemu novemu vodniku na voljo mentor, v kolikor si tega
želi. Posameznik ima lahko tudi več mentorjev. Mentor odgovarja na vprašanja, ki se porodijo
čez čas in novemu vodniku pomaga pri delu. Mentorji so terapevtski pari z daljšim stažem
delovanja, z izkušnjami ali posebnimi znanji.
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Primer hospitacije v CIRIUS Kamnik (Otroci s posebnimi potrebami)
Skupaj s pripravnico in njeno mentorico Irmo Golob smo obiskali center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) v Kamniku, kjer je Irma tudi zaposlena. Med
hospitacijo smo opazovali delo aktivnega terapevtskega para Irme in njenega psa Alvina med
izvajanjem aktivnosti s pomočjo psa. Kot je bilo naučeno na tečaju, je pred vhodom v
ustanovo Irma Alvina pripravila na delo, obrisala mu je tace, zavezala oranžno ruto, ki je
prepoznavni znak terapevtskega psa med delom, že prej pa je poskrbela za ostale Alvinove
potrebe (sprehod, igranje s pasjo igračo …). V učilnici, kjer dela, je že prejšnji dan pripravila
igrače, priboljške, brisačo in vse potrebno za delovno dopoldne. Njeno delo z Alvinom traja
tri ure, prvo uro poteka telovadba, druga in tretja ura pa potekata v učilnici. Skupina otrok, s
katero dela, je majhna (okoli 7 otrok), da delo lažje poteka. Telovadba se izvaja v telovadnici
Centra, otroci so se skupaj z Alvinom najprej ogreli s tekom po telovadnici (slika 23), nato pa
so začeli z vajami. Vaje so bile pripravljene tako, da so jih lahko izvajali vsi, tako otroci, ki so
bili na vozičku, kot tisti z in brez hodulje. Vsako vajo je predhodno naredil Alvin, otroci pa so
jo morali ponoviti za njim. Otroci so se postavili v krog in vsak otrok je potegnil iz vreče, ki
jo je držala Irma, listek, na katerem je bila zapisana naloga npr. odbij žogo, poišči skrite
igrače, skoči čez obroč. Pri slednji nalogi je Alvin skočil čez obroč, ki ga je držala Irma in
otrok je to za njim ponovil. Če je bil otrok na vozičku, se je obroč položilo na tla, otrok pa ga
je prevozil, drugače pa ga je prestopil. Poleg osnovne motivacije, da otrok opravi dan izziv,
otrokom tudi pomeni zabavo, ko vidijo psa izvajati trike, pes jim poživi dan in razbije
vsakdan, opravljen izziv pa da otrokom občutek zmagoslavja. Druga ura, branje, je potekala v
učilnici. Irma je s pomočjo otrok prebrala zgodbo na neko temo, Alvin je med tem počival
zraven njih. Tretjo uro so otroci v učilnici reševali delovne liste, ki jih je pripravila Irma in so
se nanašali na temo prebrane knjige. Alvin je s svojo prisotnostjo naredil okolje bolj
sproščeno in edinstveno zabavno, prav tako pa tudi varno, saj so se otroci v njegovi
prisotnosti lahko izražali sproščeno, predsodki in sram so izginili. Otroke je pomirjal,
pomagal je pri premagovanju strahu pri branju knjige in odgovarjanju na vprašanja, otroci so
imeli večjo željo po sodelovanju in vključevanju v aktivnosti.

Slika 23: Tek v krogu z Alvinom
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4.1.4 Zaključni izpit
Zadnji termin tečaja je namenjen teoretičnemu in praktičnemu delu izpita. Prvi del skupine
piše pisni del izpita, drugi del skupine opravlja praktični del, in sicer vsak par posebej, nato se
skupini zamenjata. V teoretični del izpita so zajeta vprašanja iz seminarjev kot npr.:
- kaj je AAA, AAT
- kakšni so pozitivni učinki AAA, AAT
- kaj je obvezna oprema vsakega para na delovni uri,
- kako se pripravi na obisk ustanove, naredi načrt obiska (dva primera uporabnikov),
- kako se nudi prvo pomoč psu,
- kakšni so znaki zastrupitve pri živali,
- katere dokumente je potrebno predložiti ob vstopu v ustanovo,
- kakšni so znaki stresa pri živali ...
V praktičnem delu izpita se ocenjuje delo bodočega vodnika, preko ponovitve nekaterih na
tečaju spoznanih vaj, kot npr. če je psa prej odpeljal povohat, raziskat prostor in objekte v
njem, je pregledal prostor in psa pripravil na delo (brisanje tac, priprava prostora, na voljo
sveža voda za psa itd.), je prinesel vso potrebno opremo in dokumentacijo. Opazuje se tudi,
kako se vodnik obnaša, je živčen, nestrpen ali miren, kako motivira psa, kako skrbi za psa
med samim potekom dela. Del ocene predstavlja tudi napredek lastnika, psa in obeh skupaj
preko tečaja. Ocenjuje se tudi delo psa, in sicer kako se le–ta obnaša, ali je sproščen, kako se
odzove na vse dražljaje, ki jih je spoznal med tečajem (padec pločevinke, odpiranje dežnika),
kako se odzove na tujega psa ali na drugo osebo, če ga le–ta dvigne, preda nekomu drugemu.
Na koncu praktičnega dela izpita preverijo še, kako se odzove pes na to, da ostane sam v
prostoru brez svojega lastnika. Ko se lastnik vrne v prostor, se le–tega tudi izpraša, zakaj se je
odločil za izvajanje AAI, koliko časa ima namen temu posvetiti, s katero ciljno skupino si želi
delati in kje. Oba dela izpita morata biti za nadaljnje delo opravljena pozitivno.
4.1.5 Naloge aktivnih članov društva
Aktivni član društva mora biti vsako leto prisoten na vikendu seminarjev, ki poteka v okviru
tečaja za nove terapevtske pare in vsako tretje leto ustno ali pisno opraviti preverjanje
teoretičnega znanja. Vodnik mora pred začetkom dela s svojim psom v izbrani ustanovi
pridobiti izjavo o dovoljevanju vstopa vodnika s svojo živaljo, soglasje uporabnikov/svojcev,
da obiskujejo srečanja na lastno odgovornost, pri AAT je potreben tudi dokument, na katerem
je zapisano, kakšni so cilji terapije, katere so kontrolne točke in kakšni so načini evalvacije
uspešnosti terapije. Vsak aktiven član tudi vodi evidenco obiskov posamezne ustanove.
Priporočljivo je, da se obiski v katerikoli ustanovi opravljajo dvakrat na teden (če terapevtski
par deluje v dveh ustanovah, to pomeni en obisk v ustanovi na teden) oziroma glede na
zmogljivost psa in čas vodnika. Ob obisku ustanove mora biti terapevtski par prepoznaven,
vodnik mora imeti oblečeno oranžno majico in priponko z imenom, pes pa mora imeti
oranžno oprsnico Ambasadorjev nasmeha.
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4.2

PET – PASJA ENOTA TERAPEVTOV, ZAVOD ZA POSREDOVANJE S
POMOČJO PSOV

Zavodu PET se lahko na šolanju za nov terapevtski par pridružijo vsi resni lastniki psov, ne
glede na pasmo ali spol psa, minimalna starost psa je omejena na 12 mesecev, kandidat za
vodnika pa mora imeti dopolnjenih 18 let. Pes tudi ne sme biti zapisan v register nevarnih
psov. Če pes še nima dopolnjenih dveh let, je njegov naziv pes pripravnik, ko dopolni dve leti,
pa lahko postane pes terapevt. Pes mora biti negovan in zdrav. Mora biti socializiran, vzgojen
(poslušen, ubogati ukaze) in imeti visok tolerančni prag do neznanih ljudi in živali. Opravljen
izpit iz poslušnosti ni predpogoj, vendar je priporočeno, da ga pes ima. Bodoči vodnik mora
biti fizično zdrav in osebnostno zrel ter samostojen, iznajdljiv in zelo odgovoren.
Šolanje terapevtskih parov sestoji iz predhodne prijave na testiranje psa, v okviru katerega se
z lastnikom tudi opravi intervju, testira se psa in sodelovanje lastnika s psom. Testiranje para
oz. psa poteka preko nalog, ki jih morata opraviti lastnik in pes kot npr. osnovne vaje
poslušnosti, odpoklic, zadrževanje položaja, hoja poleg lastnika ... Uspešno opravljenemu
testiranju psa in kandidata za vodnika ter intervjuju le–tega, sledi tečaj v obliki dveh
kinoloških predavanj, vikend seminarja in petih praktičnih delavnic. Tečaj se zaključi s
pripravo na pripravništvo, nato pa sledi 25 ur pripravništva pod mentorstvom. Po opravljenem
tečaju in pripravništvu, pripravnike čaka še zaključni teoretični in praktični izpit.
4.2.1 Testiranje psa in lastnika
Zavod PET zahteva, da se pred samo udeležbo tečaja opravi testiranje psa in kandidata za
vodnika. V prijavi na testiranje je potrebno navesti podatke o psu, to je ime, starost, datum
kotitve, ali je pes kastriran/steriliziran in podatke o lastniku. Po prijavi na testiranje za
primernost psa je vsak par naročen na določeno uro. Pred testiranjem se opravi še intervju z
lastnikom, da se ga spozna, izpolniti mora tudi krajši vprašalnik. Pri pogovoru je prisoten tudi
pes. Vprašalnik, ki ga mora lastnik izpolniti, temelji na vprašalniku društva Pet Partners,
vendar je le ta spremenjen in prilagojen, da ustreza zahtevam Zavoda PET in njihovemu delu.
Celotno testiranje traja približno dve uri, pol ure do eno uro traja razgovor z lastnikom in eno
uro traja testiranje psa oz. para.
S pomočjo intervjuja in vprašalnika želi Zavod pridobiti informacije o samem lastniku psa:
- kakšna oseba je lastnik,
- kaj bi dejansko želel početi s svojim psom v okviru terapije ali aktivnosti, s kakšnimi
ljudmi si želi sodelovati, s katero ciljno skupino,
- zakaj bi se rad pridružil, ker si želi pomagati ljudem ali zaradi osebnih interesov,
- kaj počne v prostem času,
- sodeluje že v kakšnem drugem društvu (za izvajanje AAI ali drugem),
- koliko prostega časa ima na razpolago ...
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S pomočjo različnih vprašanj poskušajo ugotoviti tudi, kakšen odnos ima(ta) s psom:
- je to njegov prvi pes, koliko časa ga že ima,
- zakaj se je odločil za življenje s psom,
- kako bi opisal psa, kakšne so njegove posebnosti,
- kje ima urejeno ležišče, biva v hiši ali zunaj in ali ima dostop v hišo,
- poseduje lastnik še kakšno drugo žival,
- kakšna je njegova motivacija pri delu s psom na splošno,
- kakšne so potrebe psa in kako skrbi zanje,
- kako šola in vzgaja psa,
- se strinja s tem, da so živali čuteča bitja, sposobna razmišljanja, zavestnega delovanja
in empatije, zakaj tako meni, ali lahko opiše primer, kjer se to pri živali lahko opazi ...
Čim več želijo izvedeti tudi o delu, ki si ga želi opravljati:
- kakšna je motivacija/razlog za včlanitev v Zavod PET,
- je že kdaj delal z osebami s posebnimi potrebami, drugačnimi, fizično šibkimi,
- je že kdaj bil prostovoljec (na splošno prostovoljsko delo z ljudmi, živalmi),
- kako si predstavlja samo delo v Zavodu,
- s katero populacijo bi želel delati (npr. otroci s posebnimi potrebami, starostniki,
bolniki v psihiatrični bolnišnici),
- ali razume in se zaveda, da delo v Zavodu terja čas in denar in ali je pripravljen
prevzeti to odgovornost ...
Med pogovorom se opazuje tudi kakšen odnos imata lastnik in njegov pes, se ga lastnik
dotika, kako se obnaša pes in ali je miren/nemiren. Med samim testiranjem para preko danih
nalog opazujejo:
- izgled psa, kako je negovan (če je pes zanemarjen, ju odslovijo),
- kakšen je odnos psa in lastnika (ali boža psa, se ga dotika, je pes miren ob lastniku ...)
- kako mu le ta poveljuje, ga motivira, mu pomaga in koliko mu tudi pes zaupa),
- osnove poslušnosti,
- kako se odziva pes na povelja in koliko upošteva lastnika ...
Če kakšna naloga spodleti, dajo paru še eno možnost, da se sprostita in poskusita ponovno.
Ocenjujejo odzive psa na taktilne, vidne in slušne dražljaje. Naloge v sklopu testiranja psa,
kot so osnovna povelja, sedi, poleg, odpoklic itd., se stopnjujejo, na začetku so lažje, nato
vedno bolj zahtevne. Preverijo tudi stvari, ki bi jih lastnik lahko zamolčal, kot npr. česa se pes
boji, ali renči ob določenem dražljaju, ali odreagira napadalno v določeni situaciji itd. To
preverijo s pomočjo npr. odpiranja dežnika, ropotajočim predmetom, ki pade na tla.
4.2.2 Tečaj
Uspešno opravljenemu testiranju primernosti lastnika in njegovega psa za terapevtski par je v
času izvedbe naloge sledil tečaj, ki je vključeval različna predavanja in delavnice, ki so trajale
štiri dni po ves dan. Od leta 2018 se kandidati za terapevtski par udeležijo več eno in pol urnih
praktičnih kinoloških delavnic in kinoloških kratkih predavanj, sledi intenziven vikend
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seminar. Na prvem kinološkem predavanju in na prvi delavnici ''Kako psi doživljajo svet?'' so
prisotni samo lastniki, na drugi delavnici ''Osnove dela s terapevtskim psom'' so prisotni
lastniki skupaj s svojimi psi. Drugega predavanja ''Komunikacija psov'' se zopet udeležijo le
lastniki. Tretje in četrte delavnice ''Položaj pri delu'' ter pete delavnice ''Trening situacij'',
''Priprava in izpeljava srečanja'', ''Nepredvidljive situacije'' pa se morajo udeležiti lastniki
skupaj s svojimi psi. Vikend seminar je sestavljen iz teoretičnega dela, ki poteka prvi dan in
se ga udeležijo le lastniki, ter praktičnega dela, ki se ga udeleži lastnik skupaj s psom. V
sklopu praktičnega dela je zajeta tudi peta delavnica.
Na seminarjih je obdelanih veliko tem:
- kinologija (kakšni so znaki stresa pri psu, kako jih prepoznamo, česa psi običajno ne
marajo kot npr. nekaterih prijemov, cukanja dlake, glasnega govora oziroma kričanja,
nekaterih predmetov, psiho-fizične lastnosti psa, kako zaznavajo okolico, kako
reagirajo na določene dražljaje, kako komunicirajo),
- zdravstvena nega psa,
- zgodovina posredovanja s pomočjo psa,
- terminologija,
- načini dela terapevtskega para,
- vloga članov v društvu,
- priprava na izvedbo posredovanja s pomočjo psa (kaj potrebuje vsak par, kako se
pripraviti, na kaj paziti),
- predstavitev uporabnikov (starostniki, otroci s posebnimi potrebami, pacienti na
različnih oddelkih v bolnišnicah) s katerimi se srečujejo pri svojem delu,
- dokumentacija, ki jo mora terapevtski par pridobiti pred vstopom v ustanovo,
- pogoji vstopa v ustanovo ...
Seminarji vključujejo slikovno gradivo, video posnetke, pa tudi sami lastniki morajo
sodelovati pri izvedbah praktičnih vaj.
Primer praktične vaje:
Eden izmed udeležencev tečaja se postavi v vlogo psa tako, da se postavi na vse štiri.
Preostali udeleženci hodijo mimo njega, ropotajo s hoduljami, vozički, berglami, brišejo ga po
nogah in rokah in vse to z namenom, da bi pri njemu vzbudili občutek utesnjenosti. Namen te
vaje je, spoznati svet s štirinožne perspektive in da dojamejo, kako se njihova žival počuti, da
jo bolje razumejo.
Praktične vaje s psom se spreminjajo – od osnovnih, kot so pristop k neznani osebi (primer
vaje ''Rokovanje'', na str. 26) in sedi, pravilno dajanje priboljška (primer vaje ''Dajanje
priboljška'', na str. 40), poleg, stoj, prostor, pa do malo težjih, kot so česanje, uporaba
stetoskopa za poslušanje pasjega srca, pes leži na boku, dotika pa se ga neznana oseba,
opazovanje reakcij psa na različne dražljaje (npr. odpiranje dežnika, padec ropotajočega
predmeta), premike oseb (nagli premiki, tek otrok), predmetov (premikanje miz, stolov) in
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hoja psa ob berglah, invalidskem vozičku, hojki, delo na postelji in v naročju neznanih ljudi
itd. Več situacij, pripomočkov spoznajo potem postopoma v praksi.
Primer vaje: Dajanje priboljška
Pravilno dajanje priboljška s strani lastnika je z odprto dlanjo navzgor. Priboljšek postavimo
na sredino dlani ali na prste, pes pa lahko tako priboljšek vzame, ne da bi po nesreči kakorkoli
poškodoval uporabnika. Vaja je primerna tudi za kasnejše učenje uporabnikov, kako pravilno
dajati priboljšek, da se slučajno ne zgodi, da bi ga pes prijel za prste.
Žival je tekom dela potrebno motivirati. Pri Zavodu PET v ta namen bolj zagovarjajo uporabo
dotika in pohvale, vendar pri nekaterih brez priboljškov ne gre. Spodbuja se čim več dotikanja
in božanja psa ter da se žival pred samim delom sprosti z igranjem. Pomembno je poznavanje
psa, vsak lastnik se sproti uči, kaj ima njegov pes rad, česa ne, kaj dovoli in česa ne. To je tudi
pomembno za delo z uporabniki, saj jim je pred delom potrebno povedati in razložiti, kaj se s
psom lahko počne, kje se ga npr. ne sme dotikati itd. Na prvem mestu je vedno pes in njegovo
počutje nato zaupanje med lastnikom in psom ter njuno sodelovanje. Za konec se po
celodnevnem delu s sproščanjem in igro oba, človek in pes, umirita in sprostita.
Tečaj se zaključi s pripravo na pripravništvo. V okviru tega se parom predstavi možne
nepredvidljive situacije in kako v njih odreagirati. To izvedejo tako, da zaigrajo celoten potek
delovne ure. Tečajnikom predstavijo uporabnika (npr. starostnik z demenco, slepa oseba,
otrok s cerebralno paralizo, otrok v osnovni šoli ...), novinci pa morajo povedati, kako bi
izvedli uro, kako bi prilagodili izvedbo glede na uporabnika, kakšne bi lahko bile neljube oz.
nepredvidljive situacije. Oseba, ki je v vlogi uporabnika, lahko nepredvidljivo situacijo tudi
zaigra, tečajnik pa se mora sam znajti in odreagirati glede na dano situacijo kot npr.:
- Uporabnik zagrabi psa za rep: tečajnik najprej poskrbi za psa, ga pregleda, če je z njim
vse v redu in ga po potrebi pomiri. Uporabniku nato razloži, zakaj se tega ne sme
početi (ker psa to lahko boli, pes ga lahko ugrizne, psu to povzroča stres ...).
- Uporabnik se zgrudi na tla: v tem primeru lastnik najprej poskrbi za psa in ga po
potrebi umakne iz prostora. Zavedati se mora, da je pri delu z uporabniki v ustanovi
prisotna tudi usposobljena strokovna oseba, ki je tam zato, da najprej poskrbi za
uporabnika, če pride do neljube situacije.
Vsak pripravnik se v sklopu priprave na pripravništvo tudi udeleži ogleda ene delovne ure
(izvedba AAA ali AAT) v izbrani ustanovi, kjer že deluje aktivni terapevtski par, vendar
najprej brez svojega psa, ura pa se že šteje v pripravništvo. Na ta način spoznajo tudi delo v
praksi, da vidijo, v kaj se podajajo in kaj lahko pričakujejo. Tako se tudi lažje odločijo, v
kateri ustanovi bi si sploh želeli delati.
4.2.3 Pripravništvo
Tečaju in pripravi na pripravništvo sledi 24 ur pripravništva pod mentorstvom v izbranih
različnih ustanovah. Nekateri potrebujejo tudi večje število ur (ne samo bodoči vodniki, tudi
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psi), da osvojijo različna področja dela in spoznajo čim večje število različnih uporabnikov.
Drugo uro se pripravnik s psom in mentorjem odpravi v želeno ustanovo in pusti psu, da vse
prevoha, se navadi zvokov, vonjav in tudi ljudi. Navajanje lahko poteka tudi več ur, ni
omejeno na samo en dan in eno uro, odvisno je tudi od psa, kako sprejema okolico. Po
obdobju privajanja se nato pripravnik s psom po svojih željah in zmožnostih vključuje v delo.
Težavnost dela se stopnjuje, od najmanj zahtevnih uporabnikov k zahtevnejšim. Kandidat za
vodnika z opazovanjem psa in sebe poskuša določiti, s katero skupino ljudi bi jima najbolj
ustrezalo delati: delo z otroki in mladostniki, starostniki ali katero drugo skupino ljudi. Pri
končni odločitvi mora upoštevati tudi npr. zmogljivost in velikost psa, kakšne so želje
uporabnikov, in nato tudi samo delo prilagoditi vsem – sebi kot vodniku, psu in uporabniku(om). Ko pripravnik opravi dovolj ur v eni ustanovi in se odpravi v drugo, prisotnost mentorja
pri delu ni več potrebna, razen v primeru, da to želi pripravnik ali mentor. Mora pa mentor
vedno vedeti, kdaj in kam se odpravi pripravnik ter dobiti v pregled poročilo o delu
pripravnika (slika 25), ki se izpolni za vsako posamezno uro. Poročilo prvih nekaj ur
pripravništva izpolnjuje mentor, nato pa strokovni delavec obiskane ustanove. Poročilo o
poteku ure vsebuje:
- podatke o pripravniku (ime, priimek, ime psa ...),
- podatki o obiskani ustanovi (naziv ustanove, naslov ustanove ...),
- opis dejavnosti,
- kakšne so bile reakcije psa,
- kakšne so bile reakcije pripravnika.
Ob vsakem obisku mora imeti pripravnik priponko – člansko izkaznico, pes pa mora imeti
zeleno rutko Zavoda. S tem izkazujeta, da sta člana Zavoda PET.
Primer delovne ure: Oddelek Pedopsihiatrije, Pediatrična klinika UKC Ljubljana
20. 5. 2015 smo se pridružili pripravnici Dori s psom Atashom in njeni mentorici Dunji na
delovni uri AAA na oddelku Pedopsihiatrije na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana (slika 25).
Skupina otrok na oddelku se vsako uro spreminja, pridejo lahko vsi otroci, ki so na oddelku,
tudi njihova starost je lahko zelo različna (od 8 let do 17 let). Uro je pod mentorstvom
opravljala Dora sama (slika 24). Izvajala je naloge, ki jih je sama pripravila doma:
- list z napisanimi oštevilčeni triki, ki jih je Atash znal izvesti. Otrok je vrgel dve kocki
in številka je povedala trik, ki ga je moral pes opraviti. Prvič je trik izvajal pes skupaj
z Doro, drugič je Atashu poveljeval otrok, v kolikor je le–ta to želel. Tako je Dora v
delo aktivno vključevala otroke, ki so na ta način imeli stik z živaljo, pa tudi občutek
zmagoslavja, zadovoljstva in pomembnosti.
- karte s ''pasjimi'' poklici (policijski pes, pes vodnik, gasilski pes, pes reševalec …).
Dora je pri tej igri spraševala otroke, če poznajo, kakšno delo opravljajo psi pri tem
poklicu, katere pasme psov se za to uporablja, nato je sledil pogovor o delovnih psih.
- pasji spomin s slikami psov različnih pasem.
- umivanje pasjih zob. Medtem ko je Dora Atashu čistila zobe, se je z otroki pogovarjala
o umivanju zob, ali otroci to znajo, kolikokrat si jih umivajo oni …
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-

skrivanje priboljška Atashu, kjer so sodelovali tudi otroci, ki so z veseljem Atashu
skrili priboljšek nekje v učilnici.

Otroci so imeli ogromno vprašanj, nekatera so se dotikala samega terapevtskega dela, kaj je to
terapevtski pes, kaj to pomeni, kaj delaš z njim in zakaj. Pri tej uri je prišlo do izraza, zakaj so
potrebna predhodna izobraževanja, ki so pripomogla, da je Dora znala vse razložiti in
pojasniti, tudi pomiriti kakšnega otroka, če se je psa bal, da je razložila, da pes ne mara
glasnega vpitja in skakanja itd. Tak obisk otrokom razbije monotonost in jim popestri dan, da
za trenutek pozabijo, kje se nahajajo in s kakšnimi težavami se soočajo.

Slika 24: Atash in Dora
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Slika 25: Atash čaka na delovno uro

4.2.4 Zaključni izpit
Po opravljenih urah pripravništva je dolžnost bodočega aktivnega člana pisati teoretični izpit
in opraviti praktični izpit skupaj s svojim psom. Pisni del je sestavljen iz treh tem, in sicer
kinologije, veterine in posredovanja s pomočjo psa. Ocenjujejo trije različni strokovnjaki, en
iz področja kinologije, en iz veterine in ena članica Zavoda PET. Praktični del izpita poteka v
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ustanovi, kjer se je par najbolje počutil in kjer bi želel tudi nadaljevati z delom. Tričlanska
komisija se udeleži delovne ure in opazuje, kako delata bodoči vodnik in pes, opazujejo, če bi
bili kakšni znaki stresa pri psu, kako sodelujeta, kakšne so vaje, ki jih opravljata itd.
4.2.5 Naloge aktivnih članov društva
Po uspešno zaključenih izpitih par dobi naziv terapevtski par in licenco Zavoda PET za
opravljanje posredovanja s pomočjo psa, ki je veljavna dve leti. Pred začetkom dela v novi
ustanovi mora Zavod PET skupaj z vsako ustanovo sprejeti standarde dela. Nekateri standardi
so že obvezni in pogoj Zavoda PET za izvajanje AAI, nekatere še dodajo glede na higienske
zahteve ustanove, največji poudarek pa je na zaščiti psa in uporabnika. Vsak član mora redno
oddajati dokumentacijo o opravljenih prostovoljskih urah in pisati poročila o delu. Imeti
morajo tudi vsa dovoljenja in soglasja ustanov in uporabnikov (dovoljenje za delo v ustanovi,
soglasje za slikanje uporabnikov in objavo fotografij) ter jih tudi nositi s seboj na delo.
Strokovne osebe, ki delajo v ustanovah, napišejo in izpolnjujejo dokumente o poteku delovne
ure za terapevtski par (kako je delovna ura potekala, kdo je bil prisoten, ali je prišlo do
kakšnih težav), prav tako pa morajo vse strokovne osebe, ki sodelujejo z Zavodom PET in
terapevtskimi pari, opraviti tečaj. Če je namen dela terapija, skupaj z vodnikom za
posameznega uporabnika določijo cilje, ki naj bi jih ta s terapijo dosegel, kakšne vaje bi bile
primerne za uporabnika in kako bi potekala terapija.
V ustanovi mora biti terapevtski par prepoznaven, zato mora vodnik imeti zeleno ali rdečo
majico Zavoda s priponko, na kateri je navedeno ime, pes pa zeleno oprsnico ali zeleno ruto z
logotipom Zavoda PET. Vsak aktivni terapevtski par se mora redno izobraževati. Letno mora
opraviti dve izobraževanji, kar pomeni prisotnost na seminarjih, ki jih Zavod organizira
skupaj z drugimi ustanovami. S tem stalno dopolnjuje svoje znanje s področja kinologije, prve
pomoči za človeka in prve pomoči za psa, o boleznih in uporabnikih, s katerimi se srečujejo, s
področja veterine itd. Vsak aktivni terapevtski par ima vedno možnost opazovanja drugega
terapevtskega para, saj se tako uči, dobi kakšno novo idejo za vaje in delo, spozna in vidi tudi
drugačne situacije, dobi idejo, kaj in kje bi lahko še delal itd.
4.3

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA TERAPIJO S POMOČJO PSOV TAČKE
POMAGAČKE

K društvu Tačke pomagačke so dobrodošli vsi lastniki psov in psi, ne glede na pasmo,
velikost in rodovnik. Vendar pa imajo nekaj osnovnih zahtev: pes mora biti star najmanj eno
leto, opravljen mora imeti izpit A (za psa spremljevalca) ali izpit B-BH (izpit za psa
spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovnim izpitom za vodnika),
biti mora zdrav in v dobri kondiciji ter prijazen in ljubeč. Lastnik, ki želi postati vodnik
terapevtskega psa, mora biti star najmanj 21 let ter odgovoren, spoštljiv, samostojen in
iniciativen. Poleg dokazil o opravljenem izpitu/šolanju psa, mora lastnik ob prijavi na tečaj
predložiti izpis iz Centralnega registra psov, iz katerega je nedvoumno razvidno, da pes nima
statusa nevarnega psa, prav tako mora predložiti dokazilo, da sam še ni bil kaznovan.
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4.3.1 Testiranje psa in vodnika
Ko je razpisan rok za testiranje psa za primernost za terapevtsko delo, se lahko vsak, ki
izpolnjuje začetne pogoje (starost lastnika in psa) prijavi na razpisano testiranje. Prijava je
pisna in vsebuje osnovne podatke o psu in lastniku (ime in priimek lastnika, starost lastnika,
ime psa, pasma psa) ter vprašanja, kot so npr. zakaj se je odločil za sodelovanje, kje vidi
možnosti sodelovanja … Že iz same prijave je pogosto razviden odnos človeka do
prostovoljnega dela, odnos med psom in lastnikom. Nekatere zato odslovijo že pred samim
preizkusom psa.
Testiranje psa o primernosti za terapevtsko delo vodi članica društva, kinološka inštruktorica,
z licenco Kinološke zveze Slovenije in traja približno eno uro. Na testiranju se opazuje in
preverja:
- obnašanje psa (ali je pes živčen, miren, napadalen, ali je razpoložen za delo ...)
- uglašenost psa z lastnikom,
- vodljivost psa in kako izpolnjuje povelja lastnika,
- reakcije ob srečanju z neznanci,
- odnos psa do ljudi, otrok, znanih in neznanih oseb,
- pripravljenost psa na dotikanje in božanje,
- reakcija psa ob večji skupini psov, njegova toleranca,
- reakcija psa (se prestraši, je miren, šavsne in podobno) ob hrupu ali kakšnem drugem
nenadnem dražljaju, kot so npr. nenaden dotik tuje osebe, padec predmeta ...
Poleg obnašanja je pomemben tudi videz psa, ali je negovan, čist, zdrav. Če pes testiranje
opravi pozitivno, sledi pogovor s kandidatom:
- zakaj se je odločil za to delo,
- kaj je motivacija za to delo,
- kako pogosto bo lahko opravljal obiske (enkrat na mesec je premalo, pes ne pade v
rutino),
- kakšen ima odnos do živali na splošno,
- kakšen ima odnos do svojega psa,
- koliko je pripravljen še dodatno delati in sodelovati v društvu ...
Skozi pogovor so ocenjevalci pozorni na komunikativne in osebnostne lastnosti človeka. Po
mnenju kinologa in tričlanske sprejemne komisije, ki jo sestavljajo člani, ki s svojimi psi
izvajajo AAI, se odločijo, ali je par primeren za šolanje. Povedo mu tudi, kaj psu ni šlo, kaj bi
lahko še vadila in kako bi rešila kakšen manjši problem.
4.3.2 Tečaj
Uspešno opravljenemu testiranju psa in pogovoru z lastnikom sledita dva dneva seminarjev in
delavnic. V prvem dnevu so prisotni samo skrbniki brez psov, v drugem pa se jim pridružijo
še psi. Na uvodni uri se predstavijo tudi sami kandidati za terapevtski par, povedo, kdo so,
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zakaj so se odločili za to delo, kaj si želijo doseči s tem delom. Seminarji so sestavljeni iz
različnih tem, ki jih mora bodoči vodnik osvojiti za kakovostno delo s terapevtskim psom, kot
npr.:
- predstavitev društva,
- prva pomoč pri psu,
- potek dela s terapevtskim psom,
- delo v vrtcih,
- delo v šolah,
- delo z osebami s posebnimi potrebami,
- delo z različnimi skupinami bolnikov ...
Udeležba na seminarjih in delavnicah je obvezna za bodoče terapevtske pare, za strokovne
delavce, s katerimi sodelujejo v institucijah in za aktivne terapevtske pare. Za strokovne
delavce so izobraževanja pomembna, saj skupaj z vodniki terapevtskih psov načrtujejo
izvedbo terapije, zato morajo poznati osnove dela s psom, katere lastnosti in prednosti živali
lahko uporabijo pri terapiji ali aktivnosti, kako odreagirati v različnih situacijah, kako glede
na uporabnika sestaviti terapijo in kako izbrati primernega psa (velik pes npr. ne sme na
posteljo). Ob koncu prvega dne se pripravniki in aktivni terapevtski pari razdelijo v skupine in
naredijo nekaj vaj, ki pripravnikom omogočajo, da se bolje vživijo v svoje pse.
Primer vaje, ki pripravniku omogoči, da se bolje vživi v svojega psa:
Pripravnik stopi v dvigalo, počepne in opazuje, kako doživlja premikanje in trzanje dvigala.
Opazuje se, kako se počuti, ko je dvigalo polno ljudi in kako, ko se ga ti ljudje dotikajo, se ob
njega spotikajo …
Drug dan bodoči terapevtski pari poslušajo še en sklop predavanj, nato se začne praktično
delo. Naučijo se, kaj je obvezna oprema, ki jo mora imeti terapevtski par s seboj na delovni
uri (posodica za vodo, podloga, brisača, priboljški in igrače), kako potekata priprava psa na
delovno uro (brisanje tac, česanje) in vodenje psa na enem ali dveh povodcih, vodenje psa na
povodcu mimo pripomočkov (invalidski voziček, bergle). Naučijo se, kako poskrbeti za psa
med delovno uro (psa morajo imeti stalno na povodcu in ga opazovati), saj se mora stalno
počutiti varno in sproščeno, vodnik ga mora nenehno motivirati (s priboljški, samo dotikom,
prigovarjanjem, odvisno od preference psa) in paziti nanj (če je npr. majhen, da ga kdo ne
pohodi). V tem dnevu tudi spoznajo, kaj dejansko pomeni načrtovana terapevtska ura, kako
le–ta poteka in na kaj je potrebno biti pozoren. Pri prikazu delovne ure sodelujejo vsi –
lastniki, strokovni delavci in terapevtski pari. Psa se zopet oceni in preizkusi:
- opazuje se njegovo hojo ob lastniku,
- presoja se, kako hodi z dvema povodcema (en povodec drži lastnik, drugega
''uporabnik''),
- kako hodi ob berglah in invalidskem vozičku,
- kako se pes obnaša, če ga postavimo na stol ali mizo,
- katere so šibke točke psa (velikost psa, strah pred neznanci, nekaterimi predmeti ...),
kaj je potrebno še izboljšati, vaditi ...
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Na delavnicah lastniki tudi ugotovijo, kaj njihovega psa moti, česa ne more narediti. Lastnik
se psa nauči opazovati in zaznati znake stresa. Vse to je zelo pomembno za nadaljnje delo in
preprečuje, da bi bil pes še dodatno obremenjen s stvarmi, ki mu povzročajo stres in neugodje.
Po zaključenih seminarjih in delavnicah vsak tečajnik dobi potrdilo o opravljenem
izobraževanju.
4.3.3 Pripravništvo
Po zaključenem tečaju sledi veterinarski pregled psa, kjer preverijo splošno zdravstveno
stanje psa, opravijo parazitološki pregled blata in ocenijo njegovo primernost za terapevtskega
psa z zdravstvenega vidika. Pregled psa opravi eden izmed pooblaščenih veterinarjev, s
katerim ima društvo sklenjen dogovor. Če pes opravi veterinarski pregled, paru dodelijo
mentorja. Pripravnik si izbere ustanove, v katerih bi rad opravljal svoje pripravništvo in
opravi 25 ur pod vodstvom mentorja v različnih izbranih ustanovah (vrtci, DSO …). Obiskati
mora vsaj tri različne ustanove, v vsaki pa opraviti vsaj pet obiskov. Na ta način dobi vpogled
v delo, pravi občutek in razumevanje dela v tej ustanovi. V tem času pripravnik opazuje delo
mentorja, se uči in se počasi vključuje v konkretno delo. Pri uri sta prisotna dva para, aktivni
terapevtski par in pripravniški par. Mentor s svojim psom pokaže vajo, pripravnik opazuje,
nato jo pripravnik s svojim psom ponovi. Pripravnik mora mesečno oddajati poročila in
potrdila o opravljenih urah, ki jih izpolni ustanova, v kateri pripravniški par dela. V poročilu o
delu pripravniškega para so zapisani naslednji podatki:
- osnovni podatki o pripravniku (ime in priimek),
- kdaj se dejavnost izvaja (dan, leto),
- ustanova, kjer se dejavnost izvaja in naslov le–te,
- opis izvajane dejavnosti,
- reakcije in obnašanje psa,
- reakcije in obnašanje kandidata za vodnika.
Pripravništvo lahko traja največ 18 mesecev, pripravniška doba se podaljša za 6 mesecev
samo, če pripravnik v primeru opravičenih razlogov (bolezen, nosečnost ...) odda prošnjo za
podaljšanje.
Primer delovne ure: Osnovna šola Vrhovci
Delovna ura v osnovni šoli Vrhovci, ki smo se je udeležili z gospo Slavico Mrkun, njeno
psičko in s še dvema pripravnicama in njunima psoma, je bila namenjena izobraževanju in
osveščanju otrok s pomočjo psov. Slavica in pripravnici so imele oblečeno modro majico z
logotipom društva in izkaznico s sliko in osnovnimi podatki, psi pa so imeli na povodcih
modre oznake za psa pripravnika, kar je obvezna oprema za vsak pripravniški par. Po krajšem
sprehodu in pripravi psov smo se odpravili v učilnico, kjer so nas čakali otroci prvega razreda.
Nekaj dni prej so s strani društva Tačke pomagačke dobili pismo, kjer so se otrokom
predstavili vsi trije psi in povedali, da otroci ne smejo biti glasni, da se psi ne bi prestrašili.
Ura se je začela tako, da so vse tri, Slavica in pripravnici, predstavile pse in otroke vprašale,

47

Rot M. Šolanje terapevtskih parov človek – žival v Sloveniji.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018

če kdo prepozna pasmo. Povedale so tudi, da so psi izšolani, tako kot otroci, ki hodijo v šolo.
S pomočjo vprašanj so otroke vključile v pogovor. Vprašanja so bila:
- zakaj hodimo v šolo?
- kaj potrebujejo kužki? Otroci so odgovorili npr. vodo in vsaka je izbrala otroka, ki je
šel napolniti posodico z vodo za psa.
- se kdo boji psov? Če je bil odgovor na dano vprašanje pozitiven, je vodnica vprašala,
če bi ji otrok pomagal pri pasji igri z leseno igračo, ki sta jo napolnila s priboljški, le-te
pa je moral pes najti. Otrok je pomagal in s tem izgubil malo strahu in se hkrati počutil
bolj pogumnega.
- ali mi lahko sami doma jemljemo stvari brez dovoljenja? Postavljeno vprašanje
vodnice, medtem ko je pes čakal na dovoljenje za iskanje priboljška ...
Psi delujejo kot posrednik oziroma orodje, preko katerega lahko otroke naučimo, kako se vesti
v različnih situacijah do psa in kako skrbeti zanj:
- umivanje zob (prikaz na psu),
- kako se dotikati psa,
- česa pes ne mara (vpitja, cukanja za dlako, ušesa ali rep),
- poslušanje srca (sliki 26 in 27).
Slavica in pripravnici so otrokom povedale tudi, kaj moramo storiti, ko srečamo napadalnega
psa (se ga ne dotikamo, ga ne gledamo v oči, se umaknemo …). Celotno osveščanje otrok je
povezovala igra:
- izmerili so, kako dolg rep imajo psi (slika 28),
- z zavezanimi očmi so morali z božanjem ugotoviti, kateri pes je (sliki 29),
- psi so prikazali različne trike in tako pokazali, kaj znajo in zmorejo,
- iskanje priboljškov ...
Poleg zabave in ozaveščanja otrok je takšna ura pomembna tudi za pripravniške pare, saj se
bodoči vodniki iz situacije in opazovanja svoje živali lahko naučijo, kaj pes rad počne, česa
ne, ali je primeren za mirno ležanje, če se pusti dotikati, dovoli, da otrok prime njegov rep itd.
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Slika 26: Poslušanje pasjega srca (Foto: Slavica Mrkun in Nataša Golec, 2016)

Slika 27: Poslušanje pasjega srca (Foto: Nataša Golec, 2016)

Slika 28: Merjenje dolžine pasjega repa (Foto: Slavica Mrkun in Nataša Golec, 2016)
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Slika 29: Prepoznavanje psa s prevezo čez oči (Foto: Nataša Golec, 2016)

4.3.4 Zaključni izpit
Po oddani dokumentaciji v tajništvo društva (pripravniške ure, veterinarsko spričevalo,
potrdilo o opravljenih seminarjih) pripravnik opravlja zaključni izpit, ki je prikaz klasične
delovne terapevtske ure. Izpit je samo praktičen, pisnega dela ni. Ustanovo, kjer izpit poteka,
si izbere pripravnik sam, mentor jo potrdi. Komisija, ki jo sestavljajo mentor in aktiven
terapevtski par ali druga oseba, ki jo določi strokovni odbor društva, ocenjuje tako kandidata
vodnika kot psa. Pri kandidatu za vodnika ocenjujejo predvsem:
- kako je urejen,
- kako se odziva na navodila mentorja,
- ali je samoiniciativen,
- ali ima ustrezno opremo za delo (oznaka/značka, pripomočki …),
- kako je pripravljen na delo,
- kakšno je sodelovanje med njim in psom,
- kako motivira psa,
- je predhodno pripravil psa na delo in ga peljal na sprehod, se z njim igral in ga nato
umiril ter motiviral,
- zna brati telesno govorico psa, prepoznati znake stresa ...
Pri psu pa ocenjujejo:
- kako je urejen,
- kako se odzove na povelja bodočega vodnika, uporabnika, strokovne osebe,
- kako se odziva na ostale ljudi (božanje, dotik tuje osebe ...),
- je umirjen in osredotočen na delo ...
Po končanem izpitu strokovni odbor pregleda vso dokumentacijo, če vse odgovarja njihovim
kriterijem, pripravniški par formalno postane terapevtski par. Če par ne opravi izpita, opravi
pod mentorstvom še 5 pripravniških ur in ponovno opravlja izpit. Če mu tudi v drugo ne uspe,
mu izpita ne dovolijo več opravljati.
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4.3.5 Naloge aktivnih članov društva
Prvo samostojno delovno uro nov terapevtski par spremlja mentor. Če v ustanovi terapevtski
par še ni delal, se pred začetkom dela najprej spoznata z okoljem, osebjem in ustanovo.
Obvezno morata imeti identifikacijo: vodnik značko in modro majico, pes pa delovno
oprsnico, na kateri sta oznaki: na levi strani slika terapevtskega psa in rdeči križ, na desni
strani pa logotip društva. Vsak mesec mora aktivni terapevtski par v tajništvo društva
posredovati potrdilo o opravljenih urah v posamezni instituciji. V ustanovo je potrebno na
vsake pol leta po vsakem veterinarskem pregledu prinesti kopijo veterinarskega spričevala.
Od leta 2016 morajo vsi vodniki vsako leto opraviti individualno 5 kinoloških ur, ki so
sestavljene iz praktičnega dela in različnih vaj (nega psa, prva pomoč pri psu ...), priporočljiva
je tudi udeležba na seminarjih, ki jih društvo večkrat letno organizira in niso del tečaja za
nove terapevtske pare. Vsak par je dolžan letno opraviti 24 ur terapevtskega dela, v
nasprotnem primeru mu je odvzeta delovna terapevtska licenca.
4.4

PODATKI O UDELEŽBI IN USPEŠNOSTI NA TEČAJIH OD LETA 2014 DO LETA
2016

Pri društvu Tačke pomagačke je trenutno 60 terapevtskih parov, od tega jih ima 38 licenco
R.E.A.D.® – Beremo s tačkami. Od leta 2014 do 2016 vsi pripravniki (preglednica 1), ki so
zaključili šolanje in opravili zaključni izpit, nadaljujejo z delom. Število članov se pogosto
spreminja, razlog za to so bolezni psov, starost psov, imeli so tudi nekaj primerov smrti živali
in pa preobremenjenost vodnikov z osebnimi zadevami ali boleznijo.
Preglednica 1:

Leto
2014
2015
2016

Udeležba in uspešnost na tečajih od leta 2014 do leta 2016 pri Slovenskem društvu za terapijo s
pomočjo psov Tačke pomagačke

Prijavljenih novih
članov
17
15
13

Opravljen tečaj
14
13
12

V Zavodu PET se je od leta 2014 do 2016 (preglednica 2) na testiranje prijavilo kar nekaj
parov, od tega jih je nekaj testiranje opravilo pozitivno (dva celo odlično), del prijavljenih
parov je testiranje opravilo pogojno, nekaj pa jih testiranja ni opravilo. Vzroki za
neopravljeno testiranje so bili starost psa (premlad pes), zdravstvene težave lastnika,
pomanjkljivosti v vodenju psa in samem odnosu med psom in lastnikom ... V tečaj se je
vključilo več parov (preglednica 3), ki so ga zaključili in pridobili naziv terapevtski par ter še
vedno aktivno delujejo. Med potekom tečaja so nekateri odstopili, bodisi zaradi zdravstvenih
težav psa ali lastnika, nekateri pa tečaja niso opravili. Po besedah Horvat Kokalj se vsako leto
prijavljajo pari, ki so bolje pripravljeni, lastniki bolje poznajo svoje pse in tudi samo delo
Zavoda PET. Dora z Atashom, bivši pripravniški par, ki smo ga spremljali pri delovni uri v
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Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, aktivno deluje na URI Soča, oddelek Marjetica in občasno
še na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana.
Preglednica 2:

Leto
2014
2015
2016
Preglednica 3:

Leto
2014
2015
2016

Udeležba in uspešnost na testiranjih od leta 2014 do leta 2016 pri PET – Pasja enota
terapevtov, Zavod za posredovanje s pomočjo psov

Prijave na testiranje Opravljeno testiranje
parov
27
9
23
10
17
7

Pogojno opravljeno
testiranje
9
4
4

Udeležba in uspešnost na tečajih od leta 2014 do leta 2016 pri PET – Pasja enota terapevtov,
Zavod za posredovanje s pomočjo psov

Prijave na tečaj
7
8
10

Opravljen tečaj
4
4
8

Društvo Ambasadorji nasmeha so od leta 2014 do leta 2016 na tečaj vsako leto sprejeli skoraj
enako število parov (preglednica 4), šolanje z zaključnim izpitom je opravila približno
polovica prijavljenih. Društvo v letu 2018 šteje 26 aktivnih terapevtskih parov.
Preglednica 4:

Leto
2014
2015
2016

Udeležba in uspešnost na tečajih od leta 2014 do leta 2016 pri Slovenskem društvu za terapijo s
pomočjo živali Ambasadorji nasmeha

Prijave na tečaj
10
10
9

Opravljen tečaj
5
6
4

Pri društvih Ambasadorji nasmeha in Tačke pomagačke ter pri Zavodu Pet je bilo v letih 2014
do 2016 število na tečaj prijavljenih kandidatov konstantno, brez večjih nihanj. Zavrnjenih je
bilo 40 do 50 % prijavljenih parov oz. le–ti niso opravili končnega preizkusa, 80 % tistih, ki
so uspešno zaključili šolanje, se je aktivno vključilo v delo v ustanovah.
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5

RAZPRAVA

V Sloveniji so tri večje organizacije za izvajanje posredovanj s pomočjo živali: Slovensko
društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha, Slovensko društvo za terapijo s
pomočjo psov Tačke pomagačke in PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za posredovanje s
pomočjo psov. Vse tri organizacije so zelo uspešne pri svojem delu in pokrivajo različna
področja in različne uporabnike, povpraševanje po njihovem delu pa je veliko. Vse tri
organizacije delujejo v podobnih ustanovah, kot so npr. vrtci, osnovne šole, zdravstvene
ustanove, domovi za starejše, varstveno delovni centri …, prav tako pa lahko pomagajo tudi
posameznikom (pomoč pri odpravljanju strahu pred psi) in predstavljajo svoje delo na šolah,
na fakultetah ... Razlikujejo pa se v načinu šolanja in ocenjevanju primernosti kandidatov za
terapevtski par oz. samem poteku tečaja in korakih za pridobitev naziva terapevtski par.
Pri društvu Ambasadorji nasmeha podobno kot pri dveh večjih svetovnih društvih dunajskem
Tiere als Therapie in ameriškem Pet Partners v šolanje za nov terapevtski par sprejmejo poleg
lastnikov psov tudi lastnike drugih živalskih vrst. Zavod PET in društvo Tačke pomagačke
imajo v nasprotju z društvom Ambasadorji nasmeha, TAT in PP delo omejeno samo na
posredovanje s pomočjo psov. Pri nekaterih zahtevah, kot je npr. kakšen mora biti pes, so si
vse slovenske organizacije enotne: pasma, spol in velikost živali niso pomembni, pes mora
biti negovan, poslušen, socializiran in ubogljiv. Vse organizacije tudi zahtevajo veterinarsko
potrdilo, da je pes zdrav. Tako kot društvo PP, imajo tudi slovenske organizacije najnižjo
starost psa omejeno na 12 mesecev. Pri društvu Ambasadorji nasmeha pogojno sprejmejo tudi
mlajše pse, medtem ko pri društvu TAT sprejmejo pse že od 6 meseca starosti dalje. Vodnik
mora biti povsod polnoleten, pri društvu Tačke pomagačke mora imeti dopolnjenih celo 21 let
(Juršič, 2004; Tiss, 2015). Za razliko od društva Ambasadorji nasmeha in Zavoda PET pri
društvu Tačke pomagačke zahtevajo, da ima pes opravljen izpit A (za psa spremljevalca) ali
izpit B-BH (izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in
strokovnim izpitom za vodnika). Pri Zavodu PET in društvu Tačke pomagačke mora lastnik
predložiti tudi izpis iz Centralnega registra psov, iz katerega je nedvoumno razvidno, da pes
nima statusa nevarnega psa. Samo pri društvu Tačke pomagačke zahtevajo tudi, da lastnik
predloži dokazilo, da sam še ni bil kaznovan.
Testiranje primernosti živali in bodočega vodnika pri društvu Ambasadorji nasmeha podobno
kot pri društvih TAT in PP poteka med samim potekom tečaja in tudi temelji na ocenjevanju
teh dveh društev. V društvu Ambasadorji nasmeha za razliko od Zavoda PET in društva
Tačke pomagačke ne izvajajo osebnega razgovora z vsakim posameznikom posebej pred
začetkom tečaja, vendar menijo, da lahko človeka tekom šestih vikendov in preko načina
ravnanja s psom in njunim odnosom dobro ocenijo in spoznajo. Neprimerne pare izločijo
tekom začetnih dni tečaja. Pri Zavodu PET in društvu Tačke pomagačke se kandidati skupaj s
psom najprej udeležijo testiranja in predhodnega razgovora, nato lahko če je par ocenjen
pozitivno in če lastnik dobro opravi intervju z aktivnim članom, pričnejo s šolanjem za nov
terapevtski par. Podobnosti so tu verjetno zato, ker je ustanoviteljica Zavoda PET bivša
članica društva Tačke pomagačke. Testiranje živali pri Zavodu PET je sicer nekoliko
obsežnejše kot pri društvu Tačke pomagačke, vendar oboji menijo, da je predhodni razgovor
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pomemben pri spoznavanju odnosa med lastnikom in psom, obenem pa že na začetku izločijo
neprimerne pare. Vse organizacije pri testiranju vsebinsko ocenjujejo podobne stvari, kot npr.
obnašanje psa (miren, živčen, napadalen ...), njegovo vodljivost in uglašenost z lastnikom,
izpolnjevanje povelj lastnika, kako se obnaša do neznancev, kako sprejema dotike neznancev
... Ocenjevanje primernosti para in testiranje psa tudi pri Zavodu PET poteka po smernicah
društva PP, s tem da je Zavod smernice prilagodil svojim potrebam, vendar je osnova še
vedno enaka. Pri društvu Tačke pomagačke pravijo, da njihov način dela ne temelji na
smernicah društev TAT in PP, vendar imajo svoje smernice, ki pa so vseeno zelo podobne
smernicam Zavoda PET ter društev Ambasadorji nasmeha, TAT in PP (Juršič, 2004; Tiss,
2015).
Pri vseh treh organizacijah se šolanje za terapevtski par sestoji iz tečaja, pripravništva in
izpita, izvedba in trajanje posameznega dela šolanja pa se med organizacijami lahko razlikuje.
Tečaj šolanja za nov terapevtski par pri društvu Ambasadorji nasmeha poteka občutno dlje,
saj nimajo predhodnega testiranja in izločevanja živali in lastnika kot pri Zavodu PET in
društvu Tačke pomagačke, vendar le–to poteka med samo izvedbo tečaja. Pri društvu
Ambasadorji nasmeha je potrebno opraviti tečaj, ki poteka v šestih vikendih in je sestavljen iz
praktičnih vaj in iz tridnevnega seminarja. Pri Zavodu PET tečaj sestoji iz petih eno in
polurnih praktičnih kinoloških delavnic, dveh kratkih kinoloških seminarjev in intenzivnega
vikend seminarja. Društvo Tačke pomagačke ima najkrajši tečaj, sestavljen je iz dvodnevnega
seminarja z delavnicami. Društvo PP zaradi svoje razširjenosti po celi Ameriki izvaja tečaj
malo drugače. Vsak nov član, ki bi rad bil vodnik terapevtske živali, mora predhodno opraviti
tečaj za vodnika, bodisi preko interneta ali v živo z inštruktorji. Vsak posameznik mora
vedeti, koliko njihova žival zna, uboga in/ali kaj je potrebno še nadgraditi in se glede na to
odloči, katere delavnice bo obiskoval, le–te pa so razpisane po različnih krajih po Ameriki
(Tiss, 2015).
Tečaj je tako pri društvu Ambasadorji nasmeha, Zavodu PET, društvu Tačke pomagačke kot
pri društvih TAT in PP sestavljen iz seminarskega in praktičnega dela. Pri vseh petih
organizacijah praktični del tečaja temelji na izvajanju različnih vaj, preko katerih se poleg
navajanja psa na različne situacije preverja tudi reakcija psa in bodočega vodnika (Juršič,
2004; Tiss, 2015). Vaje se med organizacijami razlikujejo, v osnovi pa so enake. Prav tako
kot pri društvih PP in TAT najbolj osnovne vaje, kot je npr. ''splošni preizkus psa'' (neznani
ljudje žival božajo, jo češejo, pregledajo ušesa in zobe, pocukajo za rep, ponudijo priboljšek
...), ''nenavadni pripomočki za gibanje'' (več tujih ljudi se z invalidskim vozičkom, berglami
... približajo psu) in druge izvajajo tudi pri društvu Ambasadorji nasmeha, društvu Tačke
pomagačke in Zavodu PET. Kljub temu da pri društvu Tačke pomagačke pravijo, da so
smernice in način dela uvedle same, so opazne podobnosti med njihovim načinom dela in
načinom dela društev TAT in PP. Prav tako kot društvi TAT in PP imajo v društvu Tačke
pomagačke podobne vaje za navajanje para na delo in ugotavljanje primernosti psa, človeka
in bodočega terapevtskega para. Društvo Ambasadorji nasmeha imajo v primerjavi z
društvom Tačke pomagačke in Zavodom PET veliko večji poudarek na navajanju psa na
različne situacije, ki se lahko zgodijo med kasnejšimi obiski ustanov prav tako kot pri društvu
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TAT, saj menijo, da je žival potrebno pripraviti na neznane situacije že pred vstopom v samo
ustanovo. Tudi nekatere članice društva Ambasadorji nasmeha so se šolale pri društvu TAT in
prevzele načine dela tega društva. Verjetno pa je lažje imeti daljši in bolj poglobljen tečaj v
Sloveniji, kjer je tečajnikov manj kot pri npr. društvu PP. Društvo Tačke pomagačke in Zavod
PET izvajata tudi vaje, kjer se bodoči vodnik psa postavi v vlogo psa, se na ta način vživi v
svojega psa ter opazuje svoje občutke in dogajanje okoli sebe. Namen vaj je pri vseh
organizacijah ocenjevanje odziva živali na različne predmete, dražljaje (odpiranje dežnika,
padec težjega predmeta ...), ocenjevanje lastnikove pomoči psu (motivacija, vodenje živali) in
da lastniki ugotovijo, kaj njihovega psa moti, česa ne mara, kaj lahko počne. Vse slovenske
organizacije zagovarjajo motiviranje psa preko dotika, pohvale ter stalnega prigovarjanja in s
pomočjo priboljškov, vse tudi poudarjajo, da se ocenjuje in vzgaja oba člana para in ne samo
bodočega vodnika ali živali posebej. Vsi tudi menijo, da je psa pred in po delu potrebno
sprostiti preko igre, sprehoda, božanja ... Društvo TAT se razlikuje od ostalih organizacij v
tem, da za praktični del tečaja pse že v samem začetku razdelijo v dve starostni skupini, mladi
psi (starost od 6 do 18 mesecev) in starejši psi (starejši od 18 mesecev). Razlika je samo ta, da
praktični del za mlade pse poteka bolj mirno (ni toliko ljudi, manj glasne vaje) (Juršič, 2004;
Tiss, 2015). Seminarski del, ki je sestavljen iz različnih predavanj, se prav tako med
organizacijami ne razlikuje, vse obdelajo pomembne teme, kot so npr. predstavitev
uporabnikov iz ustanov v katerih delajo, prva pomoč pri psu, terminologija. Pri društvu Tačke
pomagačke in Zavodu PET je udeležba na tečaju obvezna tudi za vse strokovne delavce, s
katerimi sodelujejo, društvo Ambasadorji nasmeha pa preko seminarjev in dogodkov sodeluje
s strokovnimi delavci, njihova udeležba pa ni obvezna na tečaju.
Največje razlike med organizacijami so v izvedbi pripravništva. Vsaka organizacija ima
drugačne pogoje za pristop k pripravništvu in opravljanju le–tega. Društvo Ambasadorji
nasmeha so edini izmed slovenskih organizacij, ki zahtevajo opravljanje izpita pred pričetkom
pripravništva. Pri društvu Tačke pomagačke tečaju sledi veterinarski pregled psa in če je vse v
redu, sledi pripravništvo. Pri Zavodu PET tečaju sledi pripravništvo. Slovenske organizacije
imajo velik poudarek na opravljanju pripravništva, saj morajo bodoči vodniki opraviti veliko
več ur pripravništva v primerjavi s društvoma TAT in PP. Zelo malo ur pripravništva ima
društvo TAT, saj po opravljenem izpitu par pod mentorstvom izkušenega terapevtskega para v
izbrani ustanovi opravi le 3 ure oz. celo le 2 uri v primeru, da želi par obiskovati le otroke. Pri
društvu PP novi terapevtski pari pripravništva sploh nimajo (Juršič, 2004; Tiss, 2015).
Društvo Tačke pomagačke ima tako kot Zavod PET več pripravniških ur kot društvo
Ambasadorji nasmeha. Pri društvu Tačke pomagačke in Zavodu PET mora vsak par opraviti
25 ur praktičnega dela pod mentorstvom v izbranih ustanovah, ki jih razpiše društvo. Pri
društvu Ambasadorji nasmeha je pripravništvo razdeljeno na minimalno 8 ur hospitacij (ogled
dela aktivnega terapevtskega para brez pripravniškega psa), kjer imajo določeno, katere
skupine uporabnikov morajo obiskati (otroke v vrtcu starosti 1 do 3 let in 3 do 6 let, otroke s
posebnimi potrebami, kjer sta obvezna dva obiska, osnovne šole in mladostnike, kjer
prisostvujejo kinološkim in bralnim uricam ter starostnike, tudi take z demenco) in 8 ur
obiskov pod nadzorom (izvedba delovne ure pod nadzorom mentorja v izbrani ustanovi).
Nekaj podobnega hospitaciji, vendar v krajšem obsegu (ena ura), zahtevajo tudi pri Zavodu
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PET, saj mora vsak pripravnik prvo pripravniško uro v ustanovi opazovati delo aktivnega
terapevtskega para. Delo pripravnika pri Zavodu PET se nadaljuje v različnih ustanovah, ki si
jih pripravnik izbere sam, prav tako pa mora opraviti pripravništvo v večih ustanovah in ne
samo v eni. Tudi društvo Tačke pomagačke nima določeno, katere kategorije uporabnikov
mora pripravnik obiskati, mora pa vsak pripravnik opraviti vsaj pet obiskov v vsaj treh
različnih ustanovah. Vsak pripravnik Zavoda PET in društva Tačke pomagačke mora društvu
oz. tajništvu društva redno oddajati poročila in potrdila o opravljenih pripravniških urah. Pri
Zavodu PET prvih nekaj ur pripravništva izpolnjuje mentor, nato pa strokovni delavec
obiskane ustanove. Pri društvu Tačke pomagačke potrdila in poročila izpolni ustanova, v
kateri pripravniški par dela. Pri društvu Ambasadorji nasmeha vsak pripravnik po zaključku
hospitacije/OPN napiše svoja opažanja in jih posreduje društvu.
Vsi pripravniški pari in vsi aktivni terapevtski pari vseh organizacij morajo imeti obvezno
vsako delovno uro oz. ob vstopu v ustanovo na vidnem mestu pripeto izkaznico s podatki
vodnika, imeti morajo prepoznavno majico, pes pa mora imeti prepoznavno ruto, oprsnico ali
dodatek na povodcu, ki označuje terapevtskega psa pri delu.
Pri društvu Ambasadorji nasmeha je zaključni izpit, podobno kot pri društvu TAT in Zavodu
PET, razdeljen na dva dela – teoretičnega in praktičnega, kar pomeni, da mora tudi kandidat
za vodnika osvojiti določene teme in pokazati določeno teoretično znanje. Teoretični del
izpita je pisni in je sestavljen iz vprašanj iz tem seminarjev. Pri društvih PP in Tačke
pomagačke pripravniki opravljajo samo praktični izpit (Juršič, 2004; Tiss, 2015). V Zavodu
PET in društvu Tačke pomagačke opravljajo praktični izpit v izbrani ustanovi, ki si jo izbere
pripravnik sam, mentor pa jo potrdi. Pri društvu Ambasadorji nasmeha praktični del izpita
poteka v njihovih prostorih in kljub temu, da ga ne opravljajo v ustanovi, poteka podobno kot
pri ostalih organizacijah, saj prikažejo potek delovne ure. Pri društvu Tačke pomagačke
izpitno komisijo sestavljajo mentor in še en aktiven terapevtski par ali druga oseba, ki jo
določi strokovni odbor društva. Pri Zavodu PET komisijo sestavljajo strokovnjaki iz področja
kinologije, veterine in članica Zavoda. Komisijo pri društvu Ambasadorji nasmeha sestavljajo
izkušeni terapevtski pari. Pri vseh organizacijah se na praktičnem izpitu ocenjuje tako delo
bodočega vodnika kot žival. Teoretični in praktični del izpita morata biti opravljena pozitivno,
da pripravnik uspešno opravi izpit in s svojo živaljo pridobi naziv terapevtski par.
Po pridobitvi naslova terapevtski par mora vsak par izpolnjevati določene pogoje in zahteve
organizacije. Pri društvu Ambasadorji nasmeha se morajo aktivni terapevtski člani vsako leto
udeležiti vikend seminarja, ki poteka v okviru tečaja za nove terapevtske pare in vsako tretje
leto ustno ali pisno opraviti preverjanje teoretičnega znanja. Pri Zavodu PET morajo vsi
aktivni terapevtski pari letno opraviti dve izobraževanji, torej biti prisotni na seminarjih, ki jih
Zavod organizira skupaj z drugimi ustanovami in dvakrat letno peljati psa na veterinarski
pregled. Društvo Tačke pomagačke zahteva, da vsi vodniki letno opravijo 5 kinoloških ur, ki
so sestavljene iz praktičnega dela in različnih vaj, svoje pse pa morajo vsake pol leta peljati na
veterinarski pregled. Vsak aktiven par je pri društvu Tačke pomagačke dolžan v letu opraviti
24 ur terapevtskega dela, v nasprotnem primeru mu je odvzeta delovna terapevtska licenca.
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Pri društvu Ambasadorji nasmeha priporočajo, da se obiski v katerikoli ustanovi opravljajo
dvakrat na teden, žival pa je potrebno vsaj enkrat letno peljati na veterinarski pregled. Pri
društvu TAT mora vodnik tekom leta psa voditi na naknadna preverjanja usposobljenosti
(obnašanje psa, sodelovanje med psom in vodnikom), število letnih obiskov določi komisija,
ter na redne veterinarske preglede. Pri društvu PP mora par opraviti celoten postopek
ocenjevanja praktičnega dela na terenu vsaki dve leti. V nasprotju z društvoma TAT in PP,
torej pri slovenskih organizacijah naknadnih preverjanj terapevtskega para ni. Pri vseh
organizacijah tako tujih kot slovenskih omogočajo obnavljanje znanja s pomočjo različnih
virov (internet, organizirani seminarji in delavnice) (Juršič, 2004; Tiss, 2015). Društvo
Ambasadorji nasmeha in Zavod PET se z namenom razširitve in obnavljanja znanja trudijo
organizirati skupna predavanja in delavnice za društva, ki tudi delujejo na tem področju, ki
potekajo nekajkrat na leto. Slovenske organizacije zahtevajo, da mora vsak aktiven
terapevtski par mesečno izpolnjevati in oddajati dokumente ali voditi evidenco o obiskih. Pri
društvu Ambasadorji nasmeha so to evidence obiskov posamezne ustanove, pri Zavodu PET
dokumentacija o opravljenih prostovoljskih urah in poročila o delu, pri društvu Tačke
pomagačke pa potrdilo o opravljenih urah v izbrani ustanovi. Pri društvu Tačke pomagačke
vsake pol leta vsak terapevtski par posreduje kopijo veterinarskega potrdila, da je pes zdrav,
ustanovi, s katero sodeluje. Pri društvu Ambasadorji nasmeha morajo aktivni člani kot
obvezni del opreme vedno s seboj nositi veterinarsko potrdilo, da je žival zdrava.
Kljub velikim razlikam v sami izvedbi šolanja vse tri organizacije šolajo po dobrih smernicah
oz. imajo dobre načine šolanja in prepoznavanja primernega para, psa (živali) in bodočega
vodnika, saj v vseh dobro pripravijo žival in človeka na nadaljnje delo. Tečaj kljub temu da
pri vseh treh organizacijah zajema različno število ur vseeno obsega dovolj tem in vaj, ki
omogočajo bodočemu terapevtskemu paru, da se pripravi na samostojno delo v ustanovi. Prav
tako tudi pripravništvo v vsaki organizaciji kljub različnemu načinu opravljanja le–tega,
dobro pripravi bodoči terapevtski par na različne uporabnike in na nepredvidljive situacije, v
katerih se par lahko med izvajanjem posredovanj s pomočjo živali znajde. V nasprotju pa je
pri društvih TAT in PP pripravništvo zelo kratko ali pa ga sploh ni, kar pa je premalo za realni
vpogled v delo, ki ga terapevtski par v ustanovah opravlja (Juršič, 2004; Tiss, 2015). Vse tri
slovenske organizacije skupaj z inštruktorji psov vodnikov slepih in psov pomočnikov ter
ostalimi sorodnimi organizacijami pripravljajo nacionalni standard za posredovanje s pomočjo
psa, torej terapevtske pse in ostale pse pomočnike. Tako se trudijo, da bi poenotili programe
in pravila ter načine za izvajanje AAI, mednje sodi tudi poenotenje šolanja terapevtskih parov.
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6

SKLEPI

Na podlagi intervjujev in dela pri vseh organizacijah lahko zapišemo naslednje sklepe:
1. V raziskavi smo potrdili našo glavno hipotezo, da ima vsaka organizacija svoje
metode in načine šolanja za pridobitev naziva terapevtski par. Najbolj so si podobne v
vsebinskem delu šolanja, saj uporabljajo podobne metode za prepoznavanje primernih
kandidatov za terapevtski par, na seminarjih in predavanjih podajajo podobne tematike
(kinologija, prva pomoč psa itd.). Tudi obveznosti vsakega aktivnega terapevtskega
para so v vseh organizacijah podobne (oddaja dokumentov in evidenc o opravljenih
urah). Največja razlika med organizacijami je v izvedbi in trajanju samega šolanja.
Najdaljši tečaj imajo pri društvu Ambasadorji nasmeha, kjer tečaj traja sedem dni in je
sestavljen iz predavanj in praktičnih vaj, Zavod PET organizira vikend seminar in
krajše praktične delavnice in predavanja, društvo Tačke pomagačke pa vikend
seminar, prav tako sestavljen iz predavanj in praktičnih vaj. Društvo Ambasadorji
nasmeha imajo skupno najmanj 16 ur pripravništva (8 ur hospitacij in 8 ur OPN).
Društvo Tačke pomagačke in Zavod PET pa zahtevajo minimalno 25 ur pripravništva.
Zavod PET in društvo Ambasadorji nasmeha zahtevajo opravljanje teoretičnega in
praktičnega dela izpita, medtem ko pripravniki pri društvu Tačke pomagačke
opravljajo samo praktični izpit. Izid šolanja je v vseh treh organizacijah enak, kljub
različnemu številu ur namenjenemu za tečaj in pripravništvo, saj so vsi izšolani
terapevtski pari dobro pripravljeni na delo z različnimi uporabniki v različnih
ustanovah in na nepredvidljive situacije, v katerih se lahko med izvajanjem
posredovanj s pomočjo živali znajdejo.
2. Potrdili smo hipotezo, da Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji
nasmeha in PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za posredovanje s pomočjo psov
šolajo po že obstoječih smernicah večjih svetovnih društev za izvajanje posredovanj s
pomočjo živali (TAT in PP), vendar so jih prilagodila potrebam slovenskih
uporabnikov in tudi tako, da ustrezajo delu posamezne organizacije. Slovensko
društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke ima zelo podobne načine
prepoznavanja in ocenjevanja primernosti terapevtskega para, vodnika in psa, kljub
temu da njihovo šolanje ne temelji na teh dveh večjih društvih,
3. Pri vseh organizacijah se šola človeka in psa skupaj, ne samo psa (živali), opazuje se
skupno delo, komunikacijo, ujemanje, odzivanje vodnika in psa.
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7

POVZETEK

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, katere metode in načine šolanja terapevtskih parov
(človek – žival) uporabljajo v Sloveniji večje organizacije za izvajanje posredovanj s pomočjo
živali in te metode in načine primerjati s sistemom šolanja v dveh večjih svetovnih društvih,
ki že vrsto let delujeta na področju posredovana s pomočjo živali (Pet Partners, Tiere als
Therapie). V raziskavi so sodelovale tri slovenske organizacije: PET – Pasja enota terapevtov,
Zavod za posredovanje s pomočjo psov, Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke
pomagačke in Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha. Vse tri
organizacije izvajajo programe terapije in aktivnosti s pomočjo živali, R.E.A.D.® program
(program za pomoč pri branju) in druge dejavnosti.
Do potrebnih informacij o šolanju terapevtskih parov v posamezni organizaciji smo prišli na
različne načine. V društvu Ambasadorji nasmeha smo spremljali celoten tečaj za nove
terapevtske pare, ki je potekal šest vikendov. Dva dneva drugega vikenda so potekali
seminarji in predavanja, zadnji vikend je bil namenjen pisanju teoretičnega dela izpita in
opravljanju praktičnega izpita, preostali trije vikendi so bili namenjeni delavnicam. Pri
Zavodu PET smo potrebne informacije pridobili z intervjujem z direktorico Zavoda Valentino
Kokalj in aktivno članico Dunjo Vodopivec ter njeno pripravnico Doro Levstek. Prav tako
smo vse potrebne informacije o izvajanju šolanja v društvu Tačke pomagačke pridobili z
intervjujem s predsednico društva Slavico Mrkun. Pri zbiranju podatkov smo se osredotočili
na sam obseg tečaja, metode prepoznavanja primernega para in same živali (testi primernosti),
šolanje parov, tudi tistih, ki so v preteklih letih že opravili šolanje in teme, ki jih morajo
osvojiti kandidati za vodnike, vaje, ki jih morajo osvojiti živali in bodoči vodniki in
opravljanje izpitov. Pri vseh treh organizacijah smo po zaključku teoretičnega in praktičnega
tečaja spremljali delo pripravnikov v različnih ustanovah. S članico društva Ambasadorji
nasmeha in pripravniki društva smo obiskali CIRIUS Kamnik, pri Zavodu PET smo
sodelovali pri delovni uri na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, ki jo je vodila pripravnica
Dora Levstek, društvo Tačke pomagačke pa so nam omogočile vpogled v delovno uro
pripravnic v OŠ Vrhovci.
V študiji smo ugotovili, da so v šolanju za terapevtski par med organizacijami določene
podobnosti in tudi razlike. Trajanje in način izvajanja testov ustreznosti živali in človeka za
terapevtski par se med organizacijami razlikuje. Pristopi in smernice za ugotavljanje
primernosti para društva Ambasadorji nasmeha in Zavoda PET temeljijo na načinih dela in
ocenjevanja primernosti parov dveh večjih svetovnih društev, Pet Partners (PP) in Tiere als
Therapie (TAT). Društvo Tačke pomagačke pa ima, kljub temu da njegovo šolanje ne temelji
na teh dveh večjih društvih, zelo podobne načine prepoznavanja in ocenjevanja primernosti
terapevtskega para. Vse organizacije poudarjajo, da je potrebno šolati in ocenjevati oba,
vodnika in žival skupaj in ne vsakega posebej. Društvo Ambasadorji nasmeha sprejme vse
živali za razliko od društva Tačke pomagačke in Zavoda PET, kjer se lahko pridružijo samo
psi. Pri društvu Ambasadorji nasmeha za razliko od Zavoda PET in društva Tačke pomagačke
pred samim začetkom tečaja ne opravljajo testiranja živali in razgovora z lastnikom, temveč
menijo, da se bodoči terapevtski par dobro spozna v okviru samega tečaja. Zavod PET in
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društvo Tačke pomagačke pa menijo, da se s predhodnim testiranjem psa in razgovorom z
lastnikom že pred samim začetkom tečaja izloči neprimerne pare, medtem ko pri društvu
Ambasadorji nasmeha to storijo med potekom tečaja. Največja razlika med organizacijami je
v izvedbi in trajanju samega šolanja. Najdaljši potek tečaja imajo pri društvu Ambasadorji
nasmeha, kjer tečaj traja sedem dni in je sestavljen iz predavanj in praktičnih vaj, Zavod PET
organizira vikend seminar in krajše praktične delavnice in predavanja, društvo Tačke
pomagačke pa vikend seminar, prav tako sestavljen iz predavanj in praktičnih vaj. Pri vseh
treh organizacijah je udeležba na tečaju za vse bodoče vodnike obvezna. Kljub različnemu
številu ur, ki jih namenijo predavanjem in praktičnim vajam, so teme (prva pomoč psa,
predstavitev organizacije, predstavitev različnih uporabnikov) in vaje v sklopu tečaja
podobne. Vse tri organizacije izvajajo podobne vaje (''splošni preizkus psa'' …), preko katerih
se preveri odziv psa in bodočega vodnika na različne dražljaje in se ju hkrati navadi na
različne situacije, do katerih lahko pride pri izvajanju AAI. Prav tako vse tri organizacije
preko seminarjev in predavanj obdelajo pomembne teme. Vsak bodoči terapevtski par mora
po opravljenem tečaju opraviti pripravništvo. Društvo Ambasadorji nasmeha imajo skupno 16
ur pripravništva, in sicer 8 ur hospitacij in 8 ur OPN. Društvo Tačke pomagačke in Zavod
PET zahtevajo najmanj 25 ur pripravništva. Kljub temu da pripravništvo pri vseh treh
organizacijah poteka različno, zajema dovolj ur, da se par lahko pripravi na samostojno delo v
ustanovi. V nasprotju pa je pri društvih TAT in PP pripravništvo zelo kratko ali pa ga sploh
ni. Pri Zavodu PET in društvu Ambasadorji nasmeha zahtevajo opravljanje teoretičnega in
praktičnega dela izpita, medtem ko pripravniki pri društvu Tačke pomagačke opravljajo samo
praktični izpit. Izpit pri društvu Ambasadorji nasmeha poteka pred pripravništvom, pri
društvu Tačke pomagačke in Zavodu PET pa po opravljenih pripravniških urah. V vseh treh
organizacijah kljub različnim številom ur trajanja tečaja in pripravništva pripravnike dobro
pripravijo na delo z različnimi uporabniki v različnih ustanovah in na nepredvidljive situacije,
v katerih se lahko med izvajanjem posredovanj s pomočjo živali znajdejo.
Po zaključku šolanja in pridobitvi naziva terapevtski par morajo aktivni terapevtski pari v
okviru svoje organizacije izpolnjevati določene obveznosti, ki so si med seboj dokaj podobne.
Vsi morajo npr. letno opraviti določeno izobraževanje, redno oddajati dokumentacijo o
opravljenih prostovoljskih urah in evidence o obiskih.
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