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Niedawno w naszej poradni wprowadziliśmy nową formę terapii, jaką jest 

dogoterapia. W zajęciach z psem mogły uczestniczyć dzieci nieśmiałe i z mutyzmem. Puchaty 

samojed Presley zrobił na wszystkich ogromne wrażenie i zachęcił do niecodziennej 

aktywności. Mamy nadzieję, że wkrótce znów zobaczymy się z tym pełnym uroku psem  

i jego właścicielką Panią Emilią   

 

 

 

 

 

Dogoterapia i jej zalety 

 Twórcą terminu „terapii z wykorzystaniem zwierząt” jest Boris Levinson, 

amerykański psychiatra dziecięcy. Wśród jego pacjentów był chłopiec, który z nikim nie 

chciał rozmawiać. Przypadek sprawił, że pewnego dnia spotkał lekarza i jego psa. To właśnie 

pies sprawił, że chłopiec zaczął do niego mówić. Levinson uznał, że opieka nad zwierzęciem 

w dzieciństwie może m.in. wykształcić zwiększoną wrażliwość na uczucia i postawy innych, 

sprzyjać rozwojowi emocjonalnemu. 

 Dogoterapia wykorzystywana jest m.in. w edukacji oraz psychoterapii dzieci  

i młodzieży z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, porażeniem 

mózgowym czy mutyzmem. Jej celem jest zwiększenie procesu terapeutycznego. Zajęcia te 

wspierają i stymulują rozwój, aktywizują, kompensują i usprawniają. Dzieci motywowane 



wsparciem psa zdobywają podczas aktywności wiedzę, umiejętności, poznają poprzez 

doświadczenie, uczą się poprzez współdziałanie. Czerpią satysfakcję z możliwości 

przebywania z psem, przełamują swoje lęki w kontaktach społecznych, łatwiej nawiązują 

relacje z rówieśnikami. Pies może również wyzwalać spontaniczną aktywność 

komunikacyjną, motywować do mówienia. Dobrze wyszkolony pies pomaga radzić sobie  

z trudnymi emocjami, daje poczucie bezpieczeństwa, łagodzi lęki. Możliwość głaskania  

i przytulania zwierzęcia sprzyja rozluźnieniu mięśni i tym samym relaksacji. Jest to proces 

terapeutyczny, który dostarcza uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego.  

W kontakcie z psem u ludzi wydziela się oksytocyna – hormon odpowiedzialny za dobre 

relacje z innymi, ufność i otwartość na kontakt. Można zauważyć także wzrost poziomu 

serotoniny (hormonu szczęścia), przy jednoczesnym spadku adrenaliny i kortyzolu (hormonu 

stresu).  

Dogoterapię dzieli się na trzy główne działy: 

 spotkania z psem – mają na celu stworzenie pozytywnej relacji, dostarczenie 

pozytywnych emocji, 

 edukacja z psem – ma na celu zmotywowanie do nauki poprzez niecodzienną formę 

przekazu informacji, 

 terapia z psem – ukierunkowana jest na konkretny cel terapeutyczny w porozumieniu 

ze specjalistami. 

 

Zajęcia powinny odbywać się w obecności specjalistów placówki, w której 

przeprowadzona jest terapia. Osoby te znają dzieci, które uczestniczą w dogoterapii i są 

wyczulone na ich potrzeby. 

Pies dopuszczony do pracy z dziećmi musi przejść odpowiednie szkolenie i socjalizację. 

Najczęściej w dogoterapii wykorzystuje się Labradory, Goldeny Retrivery i Samojedy, jednak 

ras psów, które mają naturalną chęć do pracy z człowiekiem jest dużo więcej. 

Korzyści z dogoterapii: 

 poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego, 

 rozwinięcie funkcji poznawczych, 

 zmniejszenie nadwrażliwości na bodźce dotykowe, 

 poprawa koncentracji uwagi,  

 usprawnienie koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej, 

 rozwinięcie myślenia przyczynowo-skutkowego, 

 rozwój spostrzegawczości, myślenia kreatywnego, 

 motywacja do podejmowania zadań, 

 umiejętność radzenia sobie z lękiem, a także agresją, 

 rozwinięcie wysokiej samooceny, pewności siebie, 

 podniesienie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, 

 nabycie umiejętności zaznaczania swoich granic, 

 umiejętność zauważania i koncentrowania się na reakcjach innych osób, 

 rozwinięcie funkcji opiekuńczych, 

 wzmocnienie poczucia odpowiedzialności, 

 zmniejszenie lęku przed zwierzętami. 



Dogoterapia pomaga kształtować umiejętności okazywania emocji i uczuć. Kontakt  

z psem jest dla większości dzieci źródłem przyjemności, a w atmosferze dobrej zabawy 

nabywanie nowych umiejętności jest dużo łatwiejsze i z pewnością daje lepsze efekty. Zajęcia 

z psem to metoda wspomagająca tradycyjne postępowanie terapeutyczne, a dzięki swojej 

atrakcyjności sprawia, że dzieci chętniej uczestniczą w procesie terapeutycznym. 

 

 

 

 


