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   Zwierzęta z pomocą

Pies przewodnik   Psy ratownicze

Zwierzęta często
są wsparciem dla
ludzi, a nawet
ratują im życie.
Przykładem są psy 
szkolone w taki
sposób, aby
pomagały osobom
niewidomym,
głuchym lub
niepełnosprawnym
ruchowo a także,
aby wyczuwać

nadchodzący atak
choroby np.
epilepsji. My
skupimy się na
funkcji psa
przewodnika, czyli
psa, który pomaga
osobom
niewidomym.
Przygotowanie psa
do tej funkcji trwa
ok. 2 lata. Pomaga
on swojemu

właścicielowi w 
szybszym oraz
bezpieczniejszym
poruszaniu się.
Oddziałują
pozytywnie również
na psychikę
człowieka,
ponieważ są to
żywe istoty, które
najczęściej stają
się wiernymi
przyjaciółmi.

Psy ratownicze
wykorzystywane są
do wyszukiwania
ludzi uwięzionych
pod wałami gruzów
oraz zaginionych na
otwartych
przestrzeniach np.
łąkach i lasach.
Poszukują one ludzi
z chorobami,
zaburzeniami
psychicznymi

i wszystkich, którzy
z jakiejś przyczyny
nie mogą
samodzielnie trafić
do domów.
Wykrywa on każdą
żyjącą osobę bez
znaczenia czy jest
ona zakryta liśćmi,
na wysokości,
osłabiona czy może
nieprzytomna.
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       Delfinoterapia Rybki akwariowe

           Hipoterapia

   Alpakoterapia

Zdaniem
naukowców
pozytywny
wpływ na
człowieka ma
tak banalna
czynność jak
oglądanie rybek
akwariowych.

delfinoterapia

Delfiny
wykorzystuje
się przy
leczeniu chorób
psychicznych i
fizycznych u
dzieci.Są to
zwierzęta

inteligentne i
chętne do
zabawy.
Delfinoterapia
polega na
zabawie  z
delfinami, w
wyniku, której

dzieci wykonują
określone ruchy
wpływające na
ich rehabilitację.
Kontakt z nimi
ma również
bardzo
pozytywny

wpływ na sferę
psychiczną
ludzi.

Hipoterapia jest
to rehabilitacja
ruchowa przy
udziale koni.
Głównie
obejmuje osoby
niepełnosprawne
psychoruchowo,
sensorycznie i
umysłowo.

Pojawiła się
jako metoda
terapii
zwłaszcza w
psychiatrii,
neurologii oraz
ortopedii. Celem
takiej terapii jest
przywrócenie
pacjentom

sprawności
psychicznej i
fizycznej w
możliwym do
osiągnięcia 

Coraz bardziej popularna staje się
alpakoterapia, która polega na
współpracy terapeuty i pacjenta z
alpaką.Terapia ta opiera się
głównie na dotyku, przytulaniu, i
samym byciu przy alpace. Sama
obserwacja i przebywanie przy
alpakach jest relaksujące i
wycisza. A także pozytywnie
wpływa na poprawę samooceny i
pewności siebie.

Kontakt z nimi
obniża ciśnienie
oraz spowalnia
tępo tętna.
Okazało się, że
szczególnie
korzystnie
oddziaływają 
na człowieka
czerwone
rybki. 

Stowarzyszenie "To Ma
Sens"

kolorowaszkola
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              Felinoterapia
Działania
terapeutyczne z
kotami
skierowane są
przede
wszystkim do
pacjentów
szpitali
psychiatrycznych,
mieszkańców
domów
spokojnej
starości czy też
wychowanków
domów dziecka.
Kort sprawiają,
że ludzie stają
się spokojniejsi i
bardziej

optymistycznie
nastawieni do
otoczenia.
Jednak należy
pamiętać, że nie
każdy kot
nadaje się na
„terapeutę”,
musi spełniać
określone
warunki i być
odpowiednio
przeszkolone. 

zakresie.
Konie, które
wykorzystuje
się do tej
terapii powinny

być posłuszne,
łagodne i
spokojne oraz
w
odpowiednim

wieku oraz o
odpowiedniej
budowie.
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