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Szeretnénk mély hálánkat kifejezni minden partnerintézménybeli kollégánknak a 
törődésért és türelemért, illetve azért a kiváló légkörért, amely lehetővé tette a 
project sikeres megvalósítását. 
 
Köszönjük mindenkinek a hozzájárulását, aki megosztotta a kutatását és tudását, 
beleértve az elméleti könyvekből kihagyott gyakorlati tapasztalatok, trükkök 
megosztását is. Köszönjük továbbá a munkáját azoknak, akik türelemmel 
szerkesztették és javították az írásos munkánkat, és akik anyagilag támogatták a 
projektet. 
 
Köszönettel tartozunk mindazoknak is, akik ötletekkel segítették a program 
előrehaladását, akik támogatást nyújtottak a találkozókon. A projekt nélkülük nem 
valósulhatott volna meg. 
 
Partnereinknek köszönjük a találkozók minden élvezetes pillanatát. 
 
Az állatainkról sem feledkezhetünk meg (kutyák, delfinek, lovak és szamarak), 
mivel a segítségük nélkül ennek a kézikönyvnek nem lenne értelme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Köszönjük!!! 
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RÖVIDÍTÉSEK 
 

 

AAA.- Állat-asszisztált tevékenység 

AAE.- Állat-asszisztált nevelés 

AAI.- Állat-asszisztált beavatkozás 

AAT.- Állat-asszisztált terápia 

DAT.- Delfin-asszisztált terápia 

NGO.- Nem-kormányzati szervezet 

PAT.- Állat-asszisztált terápia 
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A PROJEKT HÁTTERE  
 

A Grundtvig Learning Partnership „Életen át tartó tanulás” programjában, az Európai 
Unió támogatásával 2013-2015 között dolgoztunk a projekten. 

A projektben 7 uniós ország vesz részt, akik egymással megosztják saját 
tapasztalataikat és módszertani eszközeiket, melyeket a fogyatékkal élő emberekért 
alkalmazott terápiás kezelések során használnak. 

Mindegyik partner dolgozik állat-asszisztált terápiával, közülük vannak, akik jelentős 
és strukturált programokkal. Amit mindannyian felismertünk az az, hogy fontos elemnek 
tartjuk az állatok bevonását a terápiás kezelésbe és reméljük, hogy minél szélesebb 
körben elterjed majd ez a fajta fejlesztés. 

A partnerség céljai: 
1. Megtalálni a legjobb állat-terápiás módszereket Európában, amelyek 

segítik a fogyatékkal élő emberek fejlesztését. 
2. Módszertani szakkönyvek összeállítása, amely segíti az állatterápiával 

foglalkozók munkáját. 
3. A partnerek munkája ne csak a társszervezetek számára, hanem más 

szakemberek, illetve a közvélemény számára is elérhető legyen Európában és azon kívül 
is. 

A fogyatékkal élők gyógyításában az állatterápia egy meglehetősen új módszer, 
ezért a szakemberek is gyakran információ-, támogatás- és képzési anyaghiányban 
szenvednek. Reméljük, hogy a projekt segít a hiány pótlásában, valamint, hogy mind a 
résztvevők, mind más, európai, illetve Európán kívüli szakemberek számára is ötleteket 
nyújt majd. Elismerjük, hogy léteznek különböző terápiás módszerek, mi nem azonosítjuk 
magunkat egy bizonyos módszerrel. 

A delfinek használata a terápiában vitatott, szerintünk mindenkinek a saját kutatásai 
alapján kellene betekintést nyerni a tevékenységről. 

A legjobb és legfontosabb módszereket válogattuk össze ebben a kézikönyvben, 
továbbá készítettünk tájékoztató rövidfilmeket azok számára, akik ezen a területen 
dolgoznak. 

A projektbe fogyatékkal élő embereket is belevontuk a tervezés és megvalósítás 
időszakában egyaránt. Találkozókat, szemináriumokat, konferenciákat szerveztünk a civil 
szektor szakembereivel és más AAT-ben és AAI-ben tapasztalt szervezetekkel, valamint 
látogatásokat szerveztünk partnereinkhez. 

Eredményeinket, tapasztalatainkat a nagyközönséggel a 
http://www.grundtvigpat1.jimdo.com/ oldalon, valamint találkozókon, illetve a nyomtatott 
sajtóban osztottuk meg. Ezzel a fogyatékkal élőket kívánjuk segíteni, hogy csökkenjen az 
elszigeteltség érzésük és könnyebb legyen társadalmi beilleszkedésük.  
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PROJEKTPARTNEREK  
 

1. C.E.E. Dr. Fernando Arce (Torrelavega, Cantabria, 
Spanyolország) 

 
Az intézmény magániskolaként működik az észak spanyolországi Torrelavega 65 

ezer fős iparvárosában. 11 szintje van speciális műhelyüknek: 1 kisgyermek-, 7 kötelező 
alapoktatás, 1 fiatal felnőtt és 12 bevezető szakmunkás képzés. A programokon összesen 
90, 3 és 25 év közötti diák vesz részt. Szolgáltatásaik között szerepel: közlekedés-, 
lakhatás segítése, beszédterápia, gyógytorna, szociális munka, valamint konzultációt 
biztosít egy képzett csapat, ami 15 tanárból,5 gondviselőből, 2 terapeutából, 1 
gyógytornászból, 1 tanácsadóból és 1 szociális munkásból áll. 

 

2. Jó Úton-Lóháton Alapítvány (Szentes, Magyarország) 
 
Legfőbb célunk, hogy a fogyatékkal élők számára valódi elfogadást, egyenlőbb 

esélyeket és jobb életkörülményeket teremtsünk. Szervezetünk fogyatékkal élő 
gyermekek, fiatalok és felnőttek számára biztosít fejlődési lehetőséget lovasterápián 
keresztül. Lovasainkat segítjük, hogy részt vehessenek speciális fesztiválokon és 
versenyeken. Ezen rendezvényekkel arra ösztönözzük őket, hogy népszerűsítsék a 
fogyatékosok sportját, az egészséges életmódot és az állatokkal való törődést. Továbbá 
nyári táborokat, találkozókat és családoknak, szakembereknek és önkénteseknek 
workshopokat szervezünk. Felnőttképzéssel is foglalkozunk azok számára, akik szeretnék 
a fogyatékkal élőket segíteni szervezetünk munkáján keresztül. Ezen felnőttek számára 
motiváló környezetet biztosítunk foglalkozásaink során. 

Magyarországon az egyetlenek vagyunk a világ 70 központja között, ahol a 
terapeuta az USA-beli SpiritHorse International instruktori képesítésével is rendelkezik, 
módszerükkel dolgozhat. 

 

3. Asociatia Partes (Baia Mare, Románia) 
 
A Partes Association egy nagyon fiatal szervezet. Tagjaik képzett szociális gondozók, akik 
fogyatékkal élő emberekkel dolgoznak, és nyitottak az új ötletekre. Céljuk, hogy 
lehetőséget biztosítsanak ezen emberek társadalmi szerepvállalásának felelősségteljes 
munkavégzésen keresztül. 
A szervezet szorosan együttműködik az Esperando Association szervezettel annak 
érdekében, hogy olyan megoldásokat és tevékenységeket dolgozzanak ki, amelyek a 
speciális szükségletekkel rendelkező emberek életét segíti. 
 

4. Centro interventi assistiti con gli animali olistico (C.I.A.O.) “La 
Tela di Carlotta” (Schio-Vicenza, Olaszország) 

 
A szervezet célja, hogy szellemi tudását növelje, és hogy képzéseiket, valamint az 

oktatásban és terápiákon alkalmazott nevelési és pszichológiai módszereiket fejlessze. 
Tanulmányokat és kutatásokat végez és képzéseket szervez az állatterápia keretein 

belül, a terápia, az oktatás és a rekreáció területein azzal a céllal, hogy átadja 
tapasztalatait. Konferenciákon, szemináriumokon és vitákon hívják fel a közvélemény 
figyelmét a módszerre. Olaszországban és külföldön is együttműködnek állami és civil 
intézményekkel és szervezetekkel, valamint magán és állami cégekkel. 
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5. Equilibre NGO (Roosna-alliku parish, Észtország) 
 
A szervezet dolgozói pszicho-szociális megközelítésből használják a lovasterápiát. 

Terapeutáik kapcsolatban állnak a helyi kórházzal a rehabilitációs csoport tagjaiként, mint 
pszichológiai tanácsadók, illetve lovasterapeuták, így a legtöbb páciensük a kórházi 
rehabilitációs programból kerül ki. Célcsoportjuk az érzelmi és viselkedési problémákkal 
küzdő gyerekek és azok szüleik, akik rendszerint depressziósak és a kiégés jeleit 
mutatják. Vannak továbbá autista diákjaik is, akik tanulási problémákkal küzdenek. 

 

6. Lithuanian Sea Museum (Klaipėda, Litvánia) 
 
A Lithuanian Sea Museum egy kormányzati szervezet, amely 2001 óta szervez 

delfin-terápiát fogyatékkal élők számára. 2003 és 2006 között együttműködve a Klaipéda 
Seamens Kórházzal és a Klaipéda Egyetemmel együtt belekezdtek egy biomedikai 
kutatásba, amelynek célja az volt, hogy megvizsgálják, milyen hatást gyakorol az autista 
gyerekekre a delfinnel végzett terápia. 2007 és 2011 között azt vizsgálták, hogyan hat a 
súlyos agyvérzéses gyermekeket nevelő szülőkre a módszer. A szervezet minden évben, 
együttműködve az NGO-val, Klaipéda Seamens Kórházzal és a Klaipéda Egyetemmel 
terápiás foglalkozásokat szervez állatok bevonásával különböző fogyatékkal élők 
számára. 

A delfin-terápia tudományos alapokon nyugszik. A módszert egy kutatásban részt 
vevő szakember-csoport alkotta meg: szociális munkások, orvosok, pszichiáterek, 
pszichológusok. Dr. Brigita Kreivinienė a Klaipéda Egyetem Egészség Karáról Prof. Dr. 
Mindaugas R. segítségével kidolgozta a saját módszertanát. A felnőttekkel és gyerekekkel 
képzett oktatók, pszichológusok, pszichiáterek és szociális munkások dolgoznak. 
Személyre szabott programot dolgoznak ki minden résztvevőnek, valamint a terápiás 
központban más programokat is szerveznek mint például játék a homokban, művészeti 
foglalkozások, érzékszervi integritás, tánc és dráma. Öntámogató szülői csoportokat is 
szerveznek igény szerint. A diákok és a szakemberek egyaránt részt vehetnek szakmai 
gyakorlatokon, tréningeken és képzéseken. Többnyire 5-15 évesekkel foglalkoznak, de 
szerveznek programokat fogyatékkal élő felnőttek részére is. 2001 óta a résztvevők között 
vannak olyan felnőttek és gyerekek, akiket autizmussal, Asperger-szindrómával, Down-
kórral, agyvérzéssel, L.C. szindrómával, érzelmi zavarokkal, éjszakai ágybavizeléssel 
diagnosztizáltak, illetve gyerekek, akiket szexuálisan zaklattak, vagy nők, akik szülés utáni 
depresszióval küzdenek. 

 

7. Red2Green (Turning the Red Lights Green). (Cambridge, 
Egyesült Királyság) 

 
Cambridgeshire-ben mintegy 32 szakember és 50 önkéntes igyekszik 300 

fogyatékkal és hátránnyal élő ember számára lehetőségeket biztosítani, hogy céljaikat 
elérhessék. Ezek a lehetőségek innovatívak, személyesek és reálisak egy biztonságos 
környezetben. 

Dolgoznak helyi és nemzetközi partnerekkel egyaránt, akiknek szintén a pácienseik 
jelene és jövője a legfontosabb. Céljuk, hogy leküzdjük az akadályokat, a tudatlanságot 
és a félelmet, ezáltal betegeik teljesebb életet élhessenek. Komoly tanulási problémákkal 
küzdőknek motiváló szociális és fejlesztő közeget biztosítanak Aspiration nevű 
programjukon keresztül. 

Az Options keretein belül pácienseik dráma, számítástechnika, főzés, Thai Chi 
órákon vehetnek részt, valamint közösségi látogatásokon. Saját terápiás állataik 
nincsenek. Mentális problémával küzdőknek a Health for Life programjuk segít, Advance 
programuk a munka világára készít fel, az Anglesey apátságban pedig kertészeti 
tanácsokkal látják el a fiatalokat. 
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BEVEZETÉS AZ ÁLLATTERÁPIA TÖRTÉNETÉBE  
 

Az állatoknak mindig is nagy szerepük volt az emberek életében (All and Loving, 
1999; Hatch, 2007), néha mint istenekre, úgy tekintettünk mitikus-vallási szemszögből, 
néha pedig egyenrangú felekként kezeltük/kezeljük őket. Számos országban az állatok 
kiérdemlik azt, hogy szükségleteiket tiszteljék és aktív résztvevői legyenek így az ember-
állat kapcsolatnak, amelynek hatása kölcsönösen jó. 

Az állatok háziasítása 2 millió évvel ezelőtt kezdődött, és azóta is folyamatosan 
fejlődik, hiszen az emberiség történelme mindig is szorosan összekapcsolódott az 
állatvilág történelmével. 

Már az ókori görögök rájöttek arra, hogy az állatokkal való kapcsolat javítja az 
ember emocionális és fizikai egészségi állapotát (Macauley, 2006; Nimer and Lundahl, 
2007). Bármennyire korai is volt ez a felismerés, a gyógyászatban csak a 18. század 
végén kezdtek el állatokat használni terápiás jelleggel (All and Loving, 1999; Heimlich, 
2001; Velde et al., 2005;Macauley, 2006).1 

Az elmúlt évek során számos tudományos kísérlet tette lehetővé az olyan programok 
fejlődését, amibe bevonnak állatokat. Altschiller (2011, 3-4) szerint az állatok pozitívan 
hatnak az emberek szociális érzékenységére. 
 

1. A lovasterápia rövid története 
A lovak háziasítása i.e. 6000-ben kezdődött a mai Ukrajna területén. Az első ember, 

aki megülte a lovat, nagyon bátornak számított. Lóháton könnyebb volt egyik helyről a 
másikra eljutni, ami később a kerék feltalálásával még jobban felgyorsult. I.e. 2000-ben 
megjelentek a ló vontatta szekerek. A középkorban pedig egy lóháton ülő király erőt és 
hatalmat sugárzott. 

A 21. században lovakat sportolás és szabadidős tevékenységek céljából tartunk, 
de arról nincs adatunk, hogy a lovak terápiába történő bevonása mikor kezdődött. Néhány 
feljegyzés i.e. 460-ból arról árulkodik, hogy már az ókori görögök arra használták a lovakat, 
hogy segítsék a páciensek mozgását. Ez lehetett a lovasterápia kezdete. 

A 20. század fordulóján Angliában figyelték meg azt, hogy a lovaglás javítja a 
fogyatékkal élők állapotát. Ezután az Oxford Kórház javasolta a lovaglást terápiás jelleggel 
az Első Világháborúban megsérült katonáknak. 1919-ban a Szent Erzsébet Kórházban, 
Washingtonban állatokat (macska, kutya, ló) vontak be mentálhigiénés programokba. A 
Második Világháború alatt a légi csatákban harcoló német pilóták alvászavarokkal 
küzdöttek, ezért ajánlották nekik a lovaglást, ami lenyugtattak őket. 

A lovasterápiás programok és intézetek leginkább az USA-ban és Angliában 
terjedtek el akkoriban. A módszer célja volt, hogy javítsa az autista, depressziós, illetve 
tanulási problémákkal küzdők az állapotát. 

Levison (1962) kimutatta, milyen jótékony hatása van az állattartásnak a 
kisgyermekek önbizalmának, felelősségtudatának, büszkeségének és empatikus 
készségének a fejlődésére, valamint arra, hogy csökkentse a szociális elszigetelődésüket. 
Az idősebbek is hasznosabbnak érzik magukat, ha lovakat gondoznak. 

Angliában és Amerikában 1969-ben, Magyarországon 1997-ben alakult meg a 
lovasterápia országos szervezete. 
 
 

2. A kutyaterápia rövid története 
 

A kutya már a kezdetek óta része az ember életének, az első háziasított állat volt. 
Izraelben van egy 14 ezer éves sír, amelyben eltemetett férfi egyik keze egy kutyus 
mellkasán nyugszik, ami ezt a ősi érzelmi köteléket hivatott szimbolizálni (SJM Davis and 
Valla FR (1978) Evidence for domestication of the dog 12,000 years ago in the Natufian 

                                                 
1 Kreiviniene, B. 2011, p.75. 
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of Israel. Nature, 276, 608-610). Az emberi evolúció története szorosan összekapcsolódik 
a kutyafélék fejlődéstörténetével, ami nagy valószínűséggel vezethetett az ősember 
koponyájának formai/szerkezeti változásához is. 

Bonas, McNicolas és Collins (2000) az angliai Warwick egyetemen vizsgálták az 
emberek és állatok közötti interakciókat egy kérdőív segítségével, amely minősítette és 
értékelte az ember-ember és ember-állat kapcsolatokat. A kutatás azt találta, hogy ugyan 
az emberi szociális kapcsolatok érték el a legmagasabb pontszámot az össztársadalmi 
támogatás tekintetében, a kutyák magasabb pontszámot értek el több társadalmi 
kapcsolódás terén, például „megbízható szövetségesként”, „támaszként”, „barátként”. 

Már a középkori Belgiumban alkalmaztak állatokat fogyatékkal élők kezelésére; 
Angliában 1772-ben egy pszichológus háziállatokkal kezdte kezelni az elmebajt. Terápiás 
céllal először 1919-ben a washingtoni Szent Erzsébet kórházban alkalmaztak kutyákat 
olyan betegeken, akik az első Világháború után súlyos depresszióval és skizofréniával 
küzdöttek. 

Az, hogy manapság az orvostudomány és a tudományok folyamatosan vizsgálják 
az ember-állat kapcsolatát, Levinson és Clarson pszichológusoknak köszönhető. 
Leginkább Boris Levinsonnak, akinek sikerült egy autista kisfiú kegyeibe férkőzni, mivel 
Levinson kutyája alkalmanként a kezelőben volt. Ezután Levison már szisztematikusan 
alkalmazott kutyát vagy macskát, attól függően, hogy a betegnek mire volt szüksége, majd 
az 1960-as években kidolgozta elméletét: háziállatok alkalmazása a gyermek 
pszichoterápiában. Két másik pszichiáter, Samuel és Elizabeth Carson is tanulmányozták 
a kapcsolatot fiatal, mentális problémákkal küzdők csoportja és kutyák csoportja között. 
Mérföldkőnek számított az 1977-ben megalapított Delta Társaság az Egyesült 
Államokban, ami egy non-profit szervezet volt. Ennek tagjai háziállat tulajdonosok, 
önkéntesek, oktatók, egészségügyi dolgozók és állatorvosok voltak, akik azt hirdették, 
hogy a háziállatok alkalmazása a terápiában javítja az emberek életminőségét, 
egészségét. 
 

3. A delfinterápia rövid története 2 
 

Köztudott, hogy régen a delfineket az emberhez legközelebbi élőlénynek tartották 
kapcsolatteremtő képessége, intelligenciája és szociális élete miatt. Feljegyzések a 
terápiáról csak a huszadik században kerültek elő. 1960-as években John C Lilly volt az 
első, aki azt állította, hogy az emberek és delfinek közötti kommunikációnak jótékony 
hatása lehet az emberre. Számos kutatás bizonyította, hogy az állatterápia erősíti a 
páciensek mentális, egészségügyi, szociális jólétét. Nathanson professzor a Floridai 
Egyetemről megfigyelte például, hogy a fogyatékkal élő gyerekek jobban reagálnak a 
delfin terápiára, mint bármilyen más állatterápiára. Erre alapozva kezdte meg tudományos 
kutatásait, melyet széles körben tanulmányoztak mind az Egyesült Államokban, mind 
Európában. 

Jelenleg a delfinterápia hatását a kutatók három elméletben fejtik ki: 
• A megerősítés elmélete: a delfineket arra használják, hogy erősítse a páciensek 

motivációját és javítsa a figyelmet (Sokolov, 1963, Zeaman & House, 1963;Lewis & 
Harwitz, 1969, Moskowitz & Lohmann, 1970; Kurtz, 1996; Miller, 1980, Foxx, 1982; Tof, 
1998 all cited in Nathanson et al., 1997, Nathanson, 1998; 2007). 

• • Az agyhullámokra gyakorolt hatás elmélete: az elmélet szerint a 
delfinterápiának pozitív hatása van az agyhullámokra (De Bergerac, 1998, Walter & 
Walter, 1949, De Bergerac, 1998, Robbins, 2002, cited in Brakes, Williamson, 2007 cited 
in Nathanson, 1989; 1998; Nathanson and deFaria, 1993;Nathanson et al., 1997). 

• • A hanghullámok elmélete: a delfinek magas hullámhosszú hangokat 
bocsátanak ki, melyek kívül esnek az ember hallótávolságán, de pozitívan hatnak a 
neuro-hormonokra (Chengwei et al., 2005; Vanderbilt, 2005; Verfuβ, 1996, Au, 1993, 

                                                 
2 Kreiviniene, 2013. 

 



ÁLLAT-ASSZISZTÁLT TERÁPIA (PAT) – VELÜK EGYÜTT TANULUNK 
 

13 

 

Moore and Pawloski, 1990, Foot, 1980, cited in Brensing & Linke, 2003 and Brensing, 
2004; Cole, 1995; 1996; Birch, 1995; 1996). 

Ezen kívül vannak még egyéb elméletek is. Az elméletek mellett számos módszer 
is él a gyakorlatban a delfin-asszisztált terápiában a különböző, ezzel foglalkozó 
intézményekben. 

 

4. Terápia szamarakkal 
 

A szamarak háziasítása alsó Egyiptomban i.e. 4000 körülre datálható, míg 
Európában a Bronz és Vas korra. A szamár a lóval együtt a lószerűek családjába tartozó 
négylábú emlős állat. Kisebb testű, mint a ló és nagyobb a füle. A szőrük szürke, de a 
hasuk, a pofájuk és a szemük környéke fehér. A háziasított fajták között van barna és 
fekete is. A szürke fajták hátán van egy fekete kereszt, amit Szent András keresztnek 
neveznek. A vad fajták színe változatos: a szürkétől a homokszínig, a vöröstől a barnáig. 

A háziasított szamarakat ugyanolyan munkára használták, mint a lovakat, de a 
tartásuk sokkal olcsóbb volt, ezért a szegényebb földművesek jobban kedvelték. Innen 
kapta nevét: a koldus lova. A szamarakkal a hegyi utakon könnyebben boldogultak. 

A szamarak képesek megkönnyíteni a kommunikációt bárkinek, hiszen állandó 
forrásai az érzékszervi stimulációknak, előidézve így verbális és nem verbális reakciókat. 

Olaszországban az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején rájöttek arra, 
hogy a szamarakat a kihalás veszélye fenyegeti. A hír érzelmileg felkavarta az olaszokat, 
hiszen a szamár kultúrájuk és hagyományaik részévé nőtte ki magát. Az 1950-es években 
több mint egy millió, harminc évvel később már csak pár ezer szamár élt Olaszországban. 
Több helyi szervezet összefogásával próbálták megmenteni a populációt, ami mára 
növekedésnek indult. Fontosságuk érezhető a tejtermeléstől az oktatási programokig, a 
szabadidős tevékenységeken át a terápiás rekreációig. 

Több kifejezést használnak a szamárral végzett terápiára: onoterápia, 
szamárterápia, a szamár, mint vezető. A szamár a terápia eszköze, mediátora. A terápia 
részei: a szamár, a páciens, a mozgás, a játék és a kommunikáció minden formája, mely 
lehetővé teszi, hogy a beteg mindvégig aktív legyen a kezelés során. A gyerekek 
intellektuálisan, érzelmileg és szociálisan jól motiválhatóak a terápia során egy képzett 
terapeuta segítségével. 

Franciaországban, az Egyesült Államokban és Svájcban a szamarak alkalmazása 
az állatterápiában széles körben elterjedt, míg Olaszországban még csak most kezdett 
teret nyerni. A módszertan aktív, az oktató fontos szerepet játszik terápia során, de az állat 
adottságaiból adódó részletek (kis termet, puhaság, nyugalom, lassúság) is sokban 
javítják a kommunikációt. Az állatok érintése, különböző gyakorlatok segítik a 
koncentrációt és javítják a beszédkészséget. Bár a szamár nem egy kisállat, empatikus, 
érzékeny és ölelni való, így tökéletes az érzelmek kifejezésének bátorítására. 
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DEFINÍCIÓK  
 

 Állat-asszisztált beavatkozás (Animal Assisted Interventions – AAI): 
Terápiás, rehabilitációs, nevelési és rekreációs értékei miatt használjuk e típusú, a 
háziállatok közreműködésével vezetett foglalkozásokat. A beavatkozás a pszichés, 
szociális, érzelmi és/vagy kognitív fejlesztést hivatott támogatni. 

 

 Állat-asszisztált terápia (Animal Assisted Therapy – AAT): A 

terápiás/rehabilitációs célú terápia célja a résztvevők fizikai, szociális, érzelmi, értelmi 
fejlesztése. Az AAT multidiszciplináris ellátás speciális szakértelmet igényel, amiben az 
állattal bánó személy integrált része a folyamatnak. A beavatkozás lehet egyéni és 
csoportos jellegű és a folyamatot megfelelően dokumentálni, értékelni kell. 

 

 Állat-asszisztált nevelés (Animal Assisted Education – AAE): A 

nevelési/átnevelési foglalkozás egészséges, fogyatékos és magatartási 
rendellenességgel bíró páciensek esetében használatos. E típusú beavatkozásokat lelki, 
fizikai és szociális jóllétet fejlesztő céllal alkalmazzák a résztvevőknél. Szintén több 
tudományágat átfogó, speciális szakértelmet igénylő, amiben az állatot kezelő személy a 
pár integrált tagja. A beavatkozás lehet egyéni és csoportos jellegű és a folyamatot 
megfelelően dokumentálni, értékelni kell. 

 

 Állat-asszisztált tevékenység (Animal Assisted Activity – AAA): 
szabadidős értékű, több alkalom alapú tevékenység egészséges és fogyatékkal élőknek 
megszervezett foglalkozások speciális cél nélküliek. A beavatkozás lehet egyéni és 
csoportos jellegű és a praktizálónak cél-képzettnek kell lennie. 
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MIÉRT VONUNK BE ÁLLATOKAT A TERÁPIÁS MUNKÁBA?  
 

Állatokkal dolgozni csodálatos tapasztalat, minden résztvevő szervezet élvezi ezt a 
projektmunkát. Hisszük, hogy ez az interakció az állatokkal messze hasznosabb, mint 
amennyi problémát jelent. Több tanulmány mutatja, hogy a házi kedvenc tulajdonosoknak 
akár hosszú, akár rövid távon jó hatással vannak a szív-és érrendszerére. 

Altschiller (2011, 11; idéz Kreiviniene & Perttula, 2014) azt írja, vannak különböző 
állatok – mint a nyúl, a kutya, a macska –, amelyekkel végzett terápiában kimutatták a 
módszer pozitív hatását a gyermek páciensekre. Az egyik híres példa a Reading 
Education Assistance Dogs program, amelyben kutyának olvastak a gyerekek. Az 
eredmény szerint nem csak fejlődtek az olvasási képességek, de lelki-érzelmi fejlődésük, 
még inkább a társakkal történő kommunikációjuk, kisebb mértékben a tudatosságuk és 
jelentősebben a magabiztosságuk fejlődött a programban résztvevőknek. Altschiller 
(2011) szerint a fejlődés az orvostudományban és az egészséggondozásban is 
realizálódik és az emberek mindennapi tudatában is tetten érhető a holisztikus 
szemléletben. Leír különböző eseményeket az állattal végzett terápiák történetéből, 
amikor súlyos kommunikáció- és pszichológiai problémákkal rendelkező és stigmatizált 
gyerekek pozitívan változtak állat jelenléte mellett. Egy tanulmányban, amelyet német 
tudósok végeztek (Breitenbach et al., 2009) delfin-asszisztált terápia során felfedték, hogy 
a program az egész család terápiájaként felfogható, mivel pozitív érzelmi tapasztalatokat 
nyújt és fejleszti a családtagok közötti interakciót. 

A hosszú távú tanulmányok az idősebb egyedülálló, állattal rendelkező nők között 
az enyhébb egészségi problémák csökkenését mutatják. A rövidtávú egészségre 
gyakorolt hatást szintén több szerző vizsgálta különböző állatokkal, amelyek közül a 
kutyával történő volt a leggyakoribb a könnyű megvalósíthatóság miatt. 

A kutatók 3 féle beállításban figyelték meg és értékelték az egyén válaszait: 
• Állatok vagy azok képeinek megfigyelése 
Az állatok pozitív hatása a személy lelkiállapotában és érzékelésében a 

paraszimpatikus idegrendszer reakcióiban láthatók, amely lassítja a szívverést, növeli a 
bélflóra és a mirigyek aktivitását és lazítja a záróizmot a béltraktusban, valamint mérsékli 
a stresszhatásokat, növeli a derűt, nyugalmat. A valós állattal történő, gyerekkel végzett 
terápia során a szakember tudja használni elképzeléseit, emelni a pozitív érzelmi szintet 
és növelni a motivációt, ami lehetővé teszi, hogy a szakember lássa az elért pozitív 
eredményeket az állattal végzett terápiában résztvevőknél. 

• Állatok megfigyelése, jelenléte 
Az állatok jelenlétének van egy közvetlen jótékony hatása a pszichés válaszokban 

és a pszichés egészségben, a stresszcsökkenés szintjében. 
• Állatok érintése vagy a velük történő interakció 
Egy állattal lévő jó kapcsolatnak pszichológiai haszna van. Tanulmányok mutatják 

azt, akár tulajdonos, akár nem, a kapcsolat, beszélgetés és simogatás relaxáló hatású és 
enyhíti a stresszt. 
 

A salutogenezis használata, mint egy kezdőpont a páciensekért való 
felelősség vállalásában – C.I.A.O. La Tela di Carlotta 

A salutogenesis koncepcióját Aaron Antonovsky (1923-1994) amerikai-izraeli 
szociológus mint az egészséggondozás kritikáját fejlesztette ki, ami elsődlegesen a 
betegségre fókuszált. Az innovatív kérdés, amit Antonovsky feltett: Mitől egészségesek az 
emberek a stresszes és kritikus események ellenére? A salutogenesis-koncepció az 
emberi forrásokra fókuszál, amit használni tud a kliens a betegséggel szembeni 
ellenálláshoz. 

A koncepció szerint az egészség és betegség nem két állapot, amely kölcsönösen 
kizárja egymást, inkább jel a két ellentétes pólus végén. Antonovsky véleményében az 
egészség nem egy egyensúlyi állapot. Az egészséget újra kell alkotni és karbantartani az 
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élet kihívásain és a napi problémákon keresztül. Ebből a perspektívából adódik az a 
kérdés, hogyan lehetséges jobban szembenézni a problémákkal és legyőzni azokat, 
támogatni a mozgást az egészséges pólus felé. Antonovsky kutatása adott feleletet a 
kérdésre: vannak fizikai, személyes, pszichológiai, interperszonális, szociális, kulturális és 
anyagi forrásaink. Ez egy lehetőség, amivel minden individum rendelkezik, egyfajta 
szakértelem, amely megengedi, hogy konstruktívan foglalkozzunk a feszültségekkel, 
problémákkal. 

 A salutogenezis-perspektíva egy kulcs az egészség támogatásához. 
Mit jelent ez a gyakorlatban? Antonovsky az életet egy veszélyekkel teli folyóhoz 

hasonlítja, amiben úszunk: fel kell fedezni a folyót, azonosítani a kockázatokat, fejleszteni 
az úszó képességeit, jelentősebb önbizalmat szerezni a kockázatok kezelésében.  

 Hogyan kell indítani az állatterápiát a salutogenezis perspektíva alapján? 
A páciensre a fent leírtak alapján tekint a terápia. Az állatterápiát jelenleg 

pszichiátriai és súlyos pszichológiai problémák esetén alkalmazzák. Alkalmazzák továbbá 
olyan pácienseknél is, akik sérülés jeleit mutatják. 

Képeket és videókat nézve az állatterápiáról gyakran találkozunk autista, 
kvadriplégiás, súlyos értelmi elmaradású emberekkel, rákos gyerekekkel stb. Ilyen 
esetekben nehéz a pácienseknek segítséget adni, hiszen ők már próbálhattak sokféle 
rehabilitációt, klinikai, pszichés-nevelés-gondozást, ahol nem volt nyilvánvaló eredmény. 
A személyt, mint individumot kell tekinteni, aki még akkor is tud adni, ha teste-lelke sok 
nehézségen ment keresztül. Az állat jelenléte, melegsége, speciális megközelítése – 
amely annyira különbözik az emberétől – el tudja érni a páciensek azon részét, amelyet 
még nem is-mertünk meg, amely nem zárja ki az én-te kapcsolatot. 

Az ICF (Működés Nemzetközi Osztályozása) tekintetbe veszi az állatokkal való 
kapcsolatot, mint egy kapcsolati minősítőt és szociális támogatást és a kultúra, rekreáció, 
sport egy termékét. Az olasz Egészségügyi Minisztérium elismeri és meghatározza az 
Állat Asszisztált Tevékenység és az állat asszisztált Terápia szabályait. 
 

Hol hasznos az állatokkal végzett munka?  
Szervezett tanulmányok mutatják, hogy az állatok jelenléte fejleszti a kapcsolatot a 

lakók és a szakemberek között az intézetekben. A kutyák képesek bátorítani a lakókat a 
szociális jelenlétre. 

Kórházi tartózkodáskor, antiszociális páciensekkel végzett munka során azt találták, 
hogy a terápiás kutya lenyugtatta a beteget és a kutya riasztotta a terapeutát, mikor 
észlelte a nyugtalan beteget. Az állatok jelenlétét szintén összekapcsolták a betegektől 
jövő lényeges zajszint csökkenéssel. Alzheimer kóros páciensekről végzett tanulmányok 
mutatták az agresszív kitörések és az öntudatlan események csökkenését. 

Nevelési intézményekben az állatok vonzzák és megtartják a figyelemzavaros és a 
hiperaktív gyerekek figyelmét, és a nyugtalanság, agresszió csökkenését eredményezték, 
a nevelési környezetet tökéletesítették. 

A speciális nevelési helyzetekben, ahol élnek állatok, ők támogathatják a terápiás 
szolgálatot, mint pszicho-szociális rehabilitáció, amely magában foglal kommunikációt, 
speciális nevelést, fizikai gyakorlatokat és logopédiát. 
 

Mi a haszna és kinek tud segíteni? 
Az állatterápia számos különböző csoportnak tud segíteni, és ez a sokszínűség csak 

nő a tapasztalatok bővülésével. Fine (2003) a következő területeket mutatja be, ahol az 
AAT hatékonyan használható: 

 börtönökben, fiatalkorúak otthonaiban, 

 szexuális és más bántalmazottaknál, 

 iskolákban, 

 fogyatékosok otthonaiban, 

 HIV fertőzöttek kórházi programjaiban, 

 gondozóotthonokban, 
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 idősebb emberek otthonainak programjaiban. 
Cusack (2008) a következő AAT programokban résztvevő speciális csoportokat 

vizsgálja: idősebb veteránok, gyógytorna-páciensek, mentálisan sérült fiatalok, gyógyító 
otthonok lakói, előzetesben letartóztatottak, kórház-, börtönlakók, érzelmi zavarokkal 
küzdők, bántalmazott gyerekek, fiatalok és diszfunkciós, bántalmazott családok. 

Az AAT folyamatos fejlődése mutatja, hogy az egy nagyon sokoldalú és 
alkalmazkodó területe a gondozásnak. A fejlesztés lehet fizikai, pszichológiai és szociális 
egyaránt. Tudjuk, hogy a lóval, kutyával, szamárral, delfinnel végzett terápia nagyon 
gyümölcsöző többek között fogyatékosoknál, központi idegrendszeri sérülteknél, 
autistáknál, tanulási problémásoknál. A partnerség tagjai lovakkal, kutyákkal, szamarakkal 
és delfinekkel dolgoznak. Számos tanulmány mutatja, hogy a delfin által kibocsátott 
hangok túlmutatnak a beszéden és áthatolnak a mi rendszerünkön a mély idegi 
kapcsolatokig, azokban változást okozva, így segítve új kapcsolatok létrejöttét, ami 
tartalmazhat jelentős fizikai változást, például CP-s gyerekeknél. Munkájukban a 
Lithuanian Sea Museum terapeutái észrevettek néhány neuromuszkuláris relaxációt, ami 
segíti és fejleszti a mozgást. 

Ugyanez játszódik le lovasterápia során: a meleg lótest lazítja az izmokat, a vágta 
általi rezgés szintén módosítja a neuromuszkuláris kapcsolatokat, változtatva a 
tartásmintákat és fejlesztve a mozgást akár hipo-, akár hipertónia szituációban. Ez a 
komplex rehabilitációs terápia segít motiválni a résztvevőket. Kölcsönös kapcsolat alakul 
ló és lovas között, ami nonverbális kommunikációt generál, ez pedig fejleszti a szociális 
készségeket az autizmussal élők, tanulási problémás és más speciális nevelési igényűek 
között. A lovaglás friss levegőn történő fizikai tevékenység, melynek során szabadnak, 
függetlennek érzi magát a lovon ülő, aki élvezi is a tevékenységet. A magas lovon ülve 
nagyobb a magabiztosság, és ez különösen igaz fogyatékosok esetében, akik mindig 
mástól függenek. 

A lovasterápia idegrendszeri hatásai: 

 automatikus mozgásminták kialakulása, 

 egyensúly fejlődése, 

 koordináltabb mozgás, 

 téri orientáció fejlődése, 

 test-szimmetria javulása, 

 haptikus, taktilis észlelés fejlődése, 

 figyelem-terjedelem növekedése, 

 emlékezet fejlődése, 

 beszéd és gondolkodás tökéletesedése, 

 érzelmi, akarati tényezők fejlődése, 

 stressz csökkenése, 

 tudatosság, önkontroll fejlődése, 

 motiváció, szociális integráció, önállóság javulása, 

 együttműködés, felelősségtudat fejlődése. 
A szamarak testbeszéddel, arckifejezéssel, farokpozícióval, bőgéssel, 

testmozgással, lábbal és füllel (alacsony fül rossz jel, magasan tartott fül figyelmet és 
kíváncsiságot jelent) kommunikálnak. A séta a szamáron javítja az izomtónust, oldja a 
feszességet, fejleszti a koordinációt, egyensúlyt, javítja a kognitív képességeket. A 
szamár-projekt puha, meleg, szagos, mozgásos és zajos, így növeli az éberséget. 
Továbbá fejleszti a figyelmet, reakció időt, mert az állat a rajta ülő nem tudatos jeleire előre 
nem tudható módon reagál. A feladatok bátorítják a mozgások előre tervezését, lovagolva 
tréningezi a téri tájékozódást és stimulálja az emlékezetet. 

A szamár erősíteni tudja az érzelmi reakciókat. Lassú és magabiztos állat, nincsenek 
ideges reakciói. Szociális, kíváncsi, türelmes, kis méretű, óvó, vicces, óvatos, hűséges, 
empatikus. Legfontosabb tulajdonsága, hogy keresi a fizikai kontaktust, közelséget, 
ölelést, szükséglete az érzelmi kommunikáció. Ha elhanyagoltnak érzi magát, 
szándékosan meglöki az egész testet, hogy figyeljenek rá. 



ÁLLAT-ASSZISZTÁLT TERÁPIA (PAT) – VELÜK EGYÜTT TANULUNK 
 

19 

 

E karakterjegyeket megfontolva azon fogyatékos emberek javára szolgál, akik 
gyengébb érzelmi stabilitásúak, kapcsolati és kommunikációs problémáik vannak, 
hiperérzékenyek, depresszívek, agresszívek, függők, figyelem- és alvászavarosak, 
különböző tanulási problémával bírnak, pszichiátriai páciensek. 

Míg az állatok megérzik az olyan emberi érzéseket, mint izgalom, öröm vagy 
szomorúság, vannak olyan tanulási problémások, autisták, akik nem képesek ezeket 
érzékelni másokon, de az állat tud segíteni megérteni az érzéseket, és azt tudják 
közvetíteni mások felé. A kutyák és delfinek képesek reagálni a különböző emberi 
lelkiállapotokra, képesek alkalmazkodni azokhoz, továbbá hosszan lehet velük játszani. 
Ezért jelent ez jó lehetőséget nevelni, változtatni, fejleszteni és/vagy magatartási 
modelleket beállítani. Az újonnan fejlesztett szociális interakciót lehet alkalmazni a 
mindennapokban, terápia után, ahol a gyerek az állattal támogatva tanulja a magatartást, 
és ez iskolában is alkalmazható egyenrangú kapcsolatokban. 

Az állatterápia játékterápián alapul, ahol a játék mintegy pozitív környezet speciális 
nevelési célokkal, a szakember felépíti a munkatervet a fő terápiás cél mentén. A játék 
közvetlen munkamódszerként használható, ha bír egy speciális célt, mint például 
kapcsolatépítés, fizikai egészség fejlesztése. Az állat-asszisztált terápiát magas szinten 
képzett terapeuták végzik, de azok szakszerű tréningek nélkül is mutatják a játék értékeit, 
ami érzelmileg pozitív hatást gyakorol. A játék fejlesztése kutyával kialakít egy csokor 
barátságot, ami segíti a fogyatékosok szociális készségeinek fejlesztését. 

Az állatok nem csak fizikai és kognitív rehabilitációban tudnak segíteni, szintén 
támogatni képesek jelentősebb függetlenséget a fizikai fogyatékos embereknél, akár agyi 
vagy neuromuszkuláris eredetű a probléma. Például kutyával, mint személyi 
asszisztenssel dolgozva, aki ki tudja nyitni az ajtót, fel tudja venni a kulcsot. Ez esetben a 
kutya nem csak a rehabilitáció közvetítője, de barát is, fejleszti az életminőséget. 

 

MILYEN MUNKÁT VÉGEZNEK A PROJEKTPARTNEREK?  
 
A következő példák mutatják, miért dolgoznak állattal szervezeteink, támogatva a 
fogyatékos gyermekek és felnőttek fejlődését. 
 

 Centro de Educacion Especial Dr Fernando Arce 
Spanyolország 14 éve használ lovakat és 3 éve kutyákat programjaiban. 

 
 

A.- KUTYA-ASSZISZTÁLT BEAVATKOZÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kutyák (Zar - Golden Retriever; Suri és Nala - 
vízikutya) 
 

A célok:  
 

 Általános cél:  
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A kutyát, mint eszközt használva fejleszteni a tanulók életminőségét, és támogatni az utat 
az iskola szakszerű munkájához.  

 Specifikus célok:  
Ezeket a szakember egyénileg, a tanuló szükségletei szerint határozza meg:  

 a fizikai tevékenység bátorítása, 

 kognitív képességek stimulálása, 

 szenzoros képességek stimulálása, 

 érzelmi kontroll fejlesztése, 

 verbális és nonverbális kommunikáció erősítése, 

 szabadidő támogatása, 

 érzelmek kifejezésének bátorítása, emlékezet használata, 

 kapcsolatok alapjának erősítése, mely magában foglalja a szenvedélyt, szeretetet, 
barátságot, hűséget, toleranciát, bizalmat, felelősséget, 

 csökkenteni a stresszt, félelmet, depressziót, 

 bátorítani a csoportmunkát, 

 erősíteni a magabiztosságot, önbizalmat, 

 megfigyelni és rögzíteni az egyén állatokkal való magatartását, 

 a tevékenységgel erősíteni az állat és a páciens közötti köteléket, 

 az állatot nevelési forrásként használni. 
 

Használjuk a kutyát logopédia és gyógytorna program részeként, egyéni és csoportos 
formában a tanuló karakterétől függően. 

 
- A logopédiai program céljai a következők:  

Általános célok 

 a problémás nyelvterületek fejlesztése, 

 a nyelv használata a kommunikációban és szociális kapcsolatokban, 

 érdeklődést mutatni a nyelvhasználatban és annak különböző megjelenésében, 
beleértve az élvezetes kommunikációt másokkal, 

 kifejezni a véleményt, kívánságot, szükségleteket, kéréseket, kérdéseket az 
információ megszerzéséért, 

 megcélozni több kezdeményezést, önbizalmat, 

 fejleszteni a motivációt a különböző tevékenységek végzésére. 
 
Specifikus célok 

 gyakorlati kommunikáció fejlesztése, 

 a beszéd előfeltételeinek alakítása: figyelem, emlékezet, utánzás, 
szemkontaktus, 

 beszédértés fejlesztése, 

 helyes légzés, légzéskapacitás alakítása, 

 beszédhangok helyes artikulációjának segítése, 

 komplex mondatok használatának fejlesztése, 

 bővülő szókincshasználat ösztönzése, 

 szociális sztenderdek megértetése, 

 ráéreztetés az olvasás-, írás ízére, 

 műveltség tökéletesítése, 

 érzések, vágyak, érdeklődés, ötletek közvetítésének fejlesztése, 

 finommotorika, koordináció javítása. 
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(Down-kóros tanulóval tartott logopédiai foglalkozás) 
 
 

 
 
 
 
 

- A fizioterápiás program céljai a következők: 
 

  a bénult testfél használata, 

 a tanulási problémákra fókuszálás, 

 részvétel a számukra szervezett tevékenységekben, 

 önbizalom, elégedettség növelése a halmozottan 
fogyatékosok illetve családja-ik körében. 
 
 
 
(Fizioterápiás foglalkozás) 

 

 
Módszertan 

A projekt kezdete előtt az iskola vezetése jóváhagyta azt. A szakemberek – 
tanárok, logopédusok, és/vagy gyógytornászok – választják ki a tanulókat egyéni 
szükségleteik szerint, figyelembe véve a várható hatásokat. Ők határozzák meg az 
elérendő célokat is. 

 A kutyák a program különböző szintjein kapcsolódnak be. 
Folyamatosan megfigyeljük, elemezzük a résztvevők 
fejlődését, értékeljük, segít-e a tevékenység a célok 
elérésében. Minden foglalkozást a tanulók előző órai 
megfigyelése alapján terveztünk a szakemberek 
közreműködésével, biztosítva, hogy a munka 
továbbhaladásával elérjük a kitűzött célokat. 
 

A foglalkozások szerkezete alapvetően azonos: bemutatás, téma körüli 
tevékenység, elbocsátás. A szakemberek minden foglalkozás után értékelik, hogy a 
tevékenység közreműködött-e a résztvevő életminőségének javulásában. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         (Suri elment, hogy megkeresse Cristinát az osztályteremben) 
 

Az értékelés szempontjai:  
• a fejlődés direkt megfigyelése, • videofelvételek, fotók a 

foglalkozásokról, 
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• a résztvevő tanulók 
előrehaladása 

• az eredmények elégedettségi 
szintje, a folytonosság 
lehetősége, 

• stressz, aggódás csökkenése, 
relaxálás, 

• a tanulók fejlődésének 
értékelése, 

• finommotoros-, koordináció 
fejlődés, 

• fejlődő képességek az állatok 
gondozásában. 

 
 

B.- LÓ-ASSZISZTÁLT TERÁPIA A C.E.E. FERNANDO ARCE-BAN 
 

Bevezetés  
A terápia része a CEE Fernando Arce nevelési programjának. 
2000. óta október és május között heti egy foglalkozást tartunk. 
Egy nagyon speciális igényű csoport 5-8 tanulóval vesz részt a 
szokásos foglalkozások helyett e tevékenységben, mint kiegészítő 
terápiában. Kezdetektől egy tudományterületeken átívelő 
tevékenységként volt meghatározva, összekötve a tanulók fizikai, 
beszéd, szociális, intellektuális fejlesztésével. 

Módszertan  
A program nagyon jó szervezést igényelt, önkéntes 

segítőkkel, szociális munkásokkal, szülőszervezettel és pénzügyi 
támogatással. Ennek eredményeként a családok gyakorlati és 
pénzügyi segítséget kapnak, így együtt tudtunk dolgozni velük. A résztvevők 
kiválasztásának kritériuma főként a szociális interakció és figyelem-deficit szintjén alapul. 
A csoport kiválasztása után az első szakaszban megfigyeljük a tanulók reakcióit, azon 
alapulva döntöttünk a következőkről:  

 lófajta, 

 nyereg vagy voltizsheveder, 

 használunk-e kengyelt, 

 egyéni vagy csoportos foglalkozás, 

 mely testrészt kell fejleszteni, 

 lóra ülés módja (várakozás, előző tevékenységek, egyszerű utasítások követése). 
Fontos felismerni, hogy egy ilyen nagy, erős állattal való tevékenység, amely a 

szabadban zajlik, tartalmazhat kényelmetlen elemeket is (hideg, eső, szél, erős szagok), 
ami segít elkerülni a fogyatékos tanulókat jellemző túlóvást. 
 

Célok  
A célt és a tevékenység gyakoriságát a tanulók egyéni fejlettsége alapján tűzzük ki, 

a leggyakoribbak a következők:  
• megtapasztaltatni a ritmus, a szimmetrikus mozgás érzését a csípőben, 

gerincben, törzsben, 
• motiválni a tanulót a fizikai és szociális környezetbeli tapasztalatszerzésre, 
• segíteni kicsit kilépni a családoknak a problémáikból a szociálisan értékes 

tevékenység során, 
• segíteni a fogyatékosok inklúzióját, 
• emelni a tanulók önbizalmát, tudatosságukat. 

 
A tevékenységet korlátozó tényezők 

• szállítás a lovascentrumba, 
• az utazás időtartama, 
• időjárás, 
• a lovasközpont költségei, 
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• a leesés rizikója, 
• a ló mérete, súlya, 
• a lovarda személyzetének tudása, tapasztalata. 

 

Következtetések  
 
A program egy kiegészítő tevékenység az általános célok támogatásához, hogy 

erősítsük a tanulók részvételét az értelmes, elégedettséget nyújtó tevékenységekben. 
Azonban a komplexitás és a tevékenység költségei miatt bölcsen kell döntenünk, ki az, 
akinek hasznára van leginkább. Áttekintve a programot, biztosak vagyunk benne, hogy 
munkánk tudományosan megalapozott és költséghatékony. 

 
 
 

 C.I.A.O. La Tela Di Carlotta, Olaszország – Találkozás az állatokkal 

 
A terápia az állatokkal orvosi, nevelési eszköz. Az állattal való találkozás bátorít a 

terapeutával való találkozásra és a terápia folyamatában találkozik a páciens önmagával. 
Az állat egy igazi aktiváló szer, a jelenléte egy igazi energiamozgósító a terapeutával való 
együttműködésre, motorrá tudnak válni a világban. Segíteni tudják a pácienst abban, hogy 
egy más perspektívában nézze magát, értékelje önmagát, higgyen saját képességeiben 
és támogasson egy jobb életminőséget. 

 Találkozás egy szamárral, kutyával, lóval olyan 
tapasztalat, ami nyomot hagy: a világban történő spontán 
útjukon teret nyitnak a „valakihez tartozásra”. Mikor betegség 
aláássa magabiztosságunkat, a testünk mássá tesz 
bennünket, azt inkább lehetőségeink akadályaként éljük 
meg, mint lehetőségként, akkor a kutya, szamár jön, üdvözöl 
minket, kíváncsi, érzékeny és érdeklődő az iránt a test iránt, 
amiről azt érezzük, elárult. 

Az állatok érzéseket közvetítenek, megengedik, hogy hallgassuk magunkat. Ez a 
szavak nélküli kommunikáció ugyanakkor jelentős érzelmi hatás. Borgogna szerint “amiért 
az érzelmi élet és a szeretet minden kezelés előfeltétele az az, hogy ezek mögött mindig 
egy kapcsolat épül fel, habár néha törékeny; a párbeszéd, a hallgatás, a csend és a 
kapcsolat mind egy folyamatos áramlást jelentenek a gondozó és gondozott között” 
(Borgna E., 2002 p. 188). 

 Amikor a páciensünk autista személy és nem 
kommunikál szavakkal, vagy egy drogfüggő kaotikus 
élettel, vagy egy skizofrén tudathasadásos érzelmekkel, 
akinek a magatartása nem működik, nem valószínű, 
főleg egy bizonyos időben, hogy a klasszikus terápia 
működik, mivel probléma a kapcsolat kiépítése és a 
hiteles kommunikáció. Az állat ekkor másik lehetőséget 
képvisel a kommunikációra, kapcsolatteremtésre, ami 
nem tartalmaz mentális és verbális folyamatokat, hanem 

ösztönös és fizikai szinteken működik. Állat jelenlétekor azonnal kapcsolatba kerülünk 
testünkkel, impulzusainkkal, a reakciók belülről jövők a gyengédségtől a félelemig, a 
vágyaktól az érintésig a szükséglet kielégítéséig. Elsődleges folyamataink mozgásban, 
szavakban realizálódnak (Reinger Cantiello P., p. 38). Az állatoknak köszönhetően 
beszélünk a testen keresztül, mivel azok egy mély, ösztönös, archaikus dimenzióban 
létrejövő kapcsolatot engednek, amely aktivizálja az érzelmi és irracionális feleleteket, 
felébreszti a szeretetet és érzékenységet megengedve a páciensnek, hogy megtalálja 
kívánságait, és örömöt ébreszt. Mindezek az aspektusok tisztán láthatók a paciens, 
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terapeuta és állat háromszögében, ezáltal ajánlanak fel fontos lehetőséget a terapeuta 
munkájához. 
 

 Az AAI alkalmazása pszichiátriai pácienseknél – La 
tela di Carlotta 
Az állat-asszisztált beavatkozás, különösen, ha projektekhez, 
nevelési vagy terápiás munkához kapcsolódik a 
páciensekkel, magában foglalja a kezelés megteremtését, 
amely a páciens hasznára válik. Szakemberekkel dolgozunk, 
a csapat tagjai orvosok, gyermekpszichiáterek, 

idősgondozók, pszichológusok, gyógytornászok, kiváló nevelők, logopédusok, 
pszichoterapeuták. Ezért, ha a páciens egy ilyenfajta kezelésben szeretne részt venni, 
már más szakemberek is bevonásra kerülnek a terapeután kívül. A gyógyítási folyamatban 
az állat-asszisztált beavatkozás a személy gondozásának csomópontjává válik. 

 Amikor elkezdjük a munkát a pácienssel, a terápia lépéseit és a munka célját 
megtervezzük: 

• azok a szakemberek találkoznak, akik vezetik a 
páciens gondozását, hogy követhessék a terápiás 
folyamatot, 

• a családi és orvosi részletek történetének 
megismerése, 

• pszichológiai és fizikai értékelés, 
• a célok azonosítása és gondozási terv, 
• folyamatos találkozások a családtagokkal, 
• a tapasztalatok megosztása más szakemberekkel. 

Általában videofekólvételekkel és fotókkal rögzítjük a foglalkozásokat, így azokat 
utólag nyugodtan átnézhetjük. Természetesen csak akkor, ha ehhez rendelkezünk a 
szükséges hozzájárulással. 

 Fontos összegyűjteni a klinikai adatokat, amelyek tudományos 
bizonyítékul szolgálnak az állat-asszisztált beavatkozás 
támogatásához. 
Tanulási fogyatékosok esetén az állat mint egy nevelési 
közvetítő szerepel, hogy kialakuljon a közelebbi kapcsolat a 
terapeuta vagy nevelő és a páciens között. E munka során a 
nonverbális csatornák preferáltabbak és az állatok nem csak 

hatásos közvetítők, lekötik a tanulási problémás ember érzékeit, érzelmeit is, és pozitív 
kognitív folyamatotokat alakítanak ki. 

A másik nagyon fontos aspektusa a fogyatékosságnak, főként paralízis esetén, hogy 
a páciens nem csak elveszti a környezet felfedezésének motivációját, hanem észlelési 
problémái is vannak. Ez gyakran feladást von maga után, amit A. Ferrari így határoz meg: 
az akarat hiánya egy sokkal súlyosabb és nehezebben kezelhető probléma, mint a 
mozgássérültség maga (The dog rescuing man. Proceedings 1999, p. 60 Il cane in aiuto 
all’uomo. Atti del convegno 1999, p. 60). A kutya ilyen esetekben ösztönzi, motiválja a 
pácienst a játékra, a mozgásra, továbbá, hogy a páciens fokozatosan elérjen egy 
tudatosságot az erőforrásait és a korlátait illetően. 
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 The Lithuanian Sea Museum, Litvánia – a családok 

életminőségéért a szociális támogatásoktól a holisztikus megközelítésig 
 

A delfin-asszisztált terápiás program, amelyet kínálunk, az egész család támogatását 
célozza meg. Úgy gondoljuk, egy családtag problémája, főleg, ha az krónikus, növeli a 
stresszt az egész családban, és a család szociális támogatást igényel. A családtagok 
gyakran kimerültek a folyamatos fáradozástól, tevékenykedéstől. Az állat-asszisztált 
terápia egy professzionális csoporttal megadhatja a családnak a legszükségesebb 
támogatást. A delfinterápián való részvétel tele van pozitív érzelmekkel és közös családi 
tapasztalatokkal. A delfin barátként tud cselekedni, támogatva gyereket vagy felnőttet 
pozitív eredmények elérésében, növeli a motivációt a terápiás folyamat céljainak 
eléréséért. Delfinekkel együtt tanulni vidám tevékenység. 

Delfinterápiás programunk, mely a pszichoszociális 
rehabilitációt hivatott segíteni, kutatásalapú. Szorosan 
együttműködünk a Klaipeda Egyetem kutatóival, amely 
lehetővé tette, hogy kidolgozzunk egy egyedileg, 
fogyatékosságtól függően testreszabható általános 
munkaprogramot. Köszönhetően a tudományos 
információknak a delfin-asszisztált terápia egy támogató 

módszernek tekinthető a fogyatékos emberek számára, amely 2013 óta a litván 
Egészségügyi Minisztérium által hivatalosan is jóváhagyott jóllétet javító módszer. Litvánia 
az első ország Európában, amely legalizálta az állatterápia e típusát. Az egészségügyi 
norma szintén ebben az időben volt engedélyezve, ez szabályozza a terápia biztonságát 
és minőségét. 
A program 10 intenzív napra tervezett (két hét az első öt foglalkozás után két nap 
szünettel). A programban résztvevő szakemberek: szociális munkás, pszichológus, 
gyógytornász és delfin-tréner. 

 Új delfin-asszisztált terápiás központunk 2015-ben nyílt, teljesen 
akadálymentesített. A foglalkozások 3 különböző mélységű vizes medencében folynak, 
biztosítva a résztvevők kényelmét. A foglalkozások tarthatók a lépcsőtől a medencén 
belülig. Amikor a szükséges feltételek teljesülnek, a foglalkozás a medencében, úszva 
folyik. De az úszás nem általános kritériuma e terápiának, mivel az mély medencét és jó 
fizikai képességeket igényel. 

A foglalkozások alatt fejlesztett területek: 

 motoros funkciók, 

 pszicho-szociális képességek, 

 pszichológiai elemek, 

 szociális élet. 
A program azon családok életminőségének fejlesztését 

célozza az összetartozás érzését erősítve, amelynek van fogyatékkal élő tagja. 15 
delfinnel dolgozunk, hajlandóságuktól, hangulatuktól és a résztvevő választásától függően 
dől el, mikor melyikkel. Három vezérelve van a delfin-asszisztált terápiának: 

 Delfin-jóllét: a delfint egyenlő partnerként kezeljük a folyamatban, nem erőszakolunk 
rá semmit, elkerüljük a trükköket, biztosítva a résztvevők beleegyezését. 

 Holisztikus megközelítés: azt jelenti, hogy a család fontos része a terápiás 
folyamatnak. Nem csak a fogyatékos gyerek vagy felnőtt a kliens, hanem az egész 
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család. Egyéni szükségletek találkoznak a terápiás folyamatban, amely a fizikai és 
pszichikai összetartozás érzését kutatja a természettel és magunkkal. 

 Etika: az etikai értékek, normák alátámasztják a programot, magukba foglalják a 
bizalmat, elutasítják a bíráskodást, erősítik az elfogadást és a pozitív hozzáállást. 
A program kezdete előtt a terápia résztvevőjének törvényes képviselője aláírásával 

hozzájárulását adja a terápiához egy formanyomtatványon, és bemutatja a kliens 
orvosától kapott leletet. Ez az információ fontos a terapeutának ahhoz, hogy az egyéni 
fejlesztés tervét összeállítsa. Minden foglalkozás 30 perces, amely alatt a páciens egyéni 
kezelésben részesül. A terapeuta a gyerekkel megismerteti a delfin-medencét, megfigyelik 
az ugráló delfineket. Ekkor minden delfin jelen van. Az alkalmazkodás időszaka után a 
résztvevő a terapeutával belép a medence előterébe és megsimogatja a delfin uszonyát. 
Ha a kliens megfelelően reagál, cirógatják a delfint, megszámolhatják a fogait, megérintik 
a delfin légzőnyílását stb. 

A következő foglalkozások során különböző játékokat is lehet használni, például 
gyűrűt, labdát vagy karikát. A betegek először megtanulják a delfinek nevét, majd 
simogatják őket. Utána kezdődik a játék. Mindegyik játék egyéni célokat valósít meg: 
viselkedés, önzetlenség, nyelvhasználat, pozitív érzelmek és gondolatok kialakítása, a 
gyengéd érintés metódusa. Ezeket a játékokat általában a másodiktól a nyolcadik terápiás 
óráig alkalmazzuk. 

Úszás közben a beteg azonnal kapcsolatba kerül a delfinnel, kialakul a kölcsönös 
bizalom, a kommunikáció. Ha ez megvan az első kezelések után, akkor a beteg a vízben 
simogathatja a delfint, együtt úszhat vele az uszonyába kapaszkodva. Néha gyűrűkkel 
játszanak. A legfontosabb a beteg nyugalma és pozitív érzései. Az utolsó kezelés után a 
beteg elbúcsúzik a delfintől. 

Az egyik legfontosabb dolog az egyén igényeinek a felmérése és az egyéni célok 
elérése. Szükség esetén a kezelések után, de minimum egy héten kétszer, hét elején és 
végén, megbeszéléseket tartanunk. A személyre szabott programok lehetővé teszik, hogy 
a betegek kezelés után csatlakozzanak oktatási programokhoz és rendezvényekhez, 

megnézzenek egy delfin show-t, múzeumba menjenek, vagy 
fejlesztő csoportokhoz csatlakozzanak. 

A program lehetőséget nyújt, hogy pozitív élményeket 
éljenek meg a résztvevők, hogy a közös játékok által 
megtanuljanak utasításokat adni a delfineknek, 
megismerhetik azok jellemét, barátság alakulhat ki, illetve 
meghallgathatják a delfinek énekét. 

A terapeuta a moderátor a delfin és a páciens között, 
segíti a köztük lévő kapcsolat kialakulását. A páciens családja felel azért, hogy szállást és 
ellátást intézzen, valamint úszófelszerelést biztosítson, ha az általunk elérhetőek nem 
megfelelőek. 
 

 
ESETTANULMÁNYOK 

Deivydas 
A 10 éves kisfiú azzal a problémával érkezett hozzánk, hogy pszichésen problémát 

okozott neki nyilvánosan megszólalni. Félt hallatni a hangját, és inkább jelekkel 
kommunikált. 7 éves korában mindkét fülébe implantátumot helyeztek el és életében 
először ekkor hallotta az édesanyja hangját. De azóta is csak jelekkel kommunikál, nem 
beszél. A gondok akkor kezdődtek, amikor iskolás lett. Társaival sem tudott kommunikálni, 
pedig néhányan a jelbeszédet is megtanulták, de ő mindig szégyenlős volt. 

A delfinterápia alatt sokat fejlődött, erősödött és már kevésbé stresszes, ha beszélni 
kezd. A szavakkal történő kommunikáció javította kapcsolatát iskolás társaival is. 

A kezelés legfontosabb alapkövei: 

 a családdal történő közös munka, 

 a megnyugtató, stresszmentes közeg és 
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 beszédre ösztönző tanulási környezet. 
 

Julija 
A 12 éves kislány a szüleivel érkezett hozzánk. Julija nem beszélt, nem tudta tartani 

a fejét és ülni sem tudott. Súlyos agyvérzése volt és mind orvosi, mind pszichoszociális 
szempontból súlyos fogyatékosságot állapítottak meg nála. Néha másképp nézett az 
emberekre és hangok segítségével próbált kommunikálni. A család nagyon nagy 
stressznek volt kitéve és kevés segítséget kapott. Többször váltottak iskolát, mivel egyik 
sem tudta elfogadni a gyermeket és nem voltak képesek ellátni a szükségleteit. A delfin 
terápia sem változtatott a kislány állapotán, de jó hatással volt az egész családra. 

Az anyuka így nyilatkozott: „Tudja, a magamfajta anyukák harcedzettek, de túl sokat 
aggódnak ebben a nehéz helyzetben. A delfinek csodálatosak. Végre, életemben először 
tudtam pihenni. És a szívem majd kiugrik a helyéről, miközben figyelem a lányomat a 
medence lépcsőjén ülni, saját nyelvükön beszélgetve a delfinekkel. Senki nem érti meg, 
még mi sem, de látom, hogy a delfinek igen!” 

A kezelés során fontos volt, hogy az egész család együttműködött, a delfinekkel 
történő direkt kommunikációba is belevonták őket. 

A kezelés legfontosabb alapkövei: 

 a családdal történő közös munka, 

 a család bevonása a delfinnel való kommunikációba, 

 szociális támogatás és stressz csökkentése. 
 

Gytis 
Autizmussal diagnosztizálták. 5 évesen jött el delfin terápiára. Akkor egyáltalán nem 

beszélt, nem tudott figyelni, rosszul aludt és agresszív volt. Látogatásai egyre hosszabbra 
és hosszabbra nyúltak, aktívan játszott a delfinekkel és már a második kezelés után 
megszólalt és kiejtette a fókák és delfinek nevét. Az anyuka elmondása szerint a tízedik 
kezelés után a kisfiú jobban aludt, képes volt figyelni, és kevésbé volt agresszív. Majd 
elkezdett folyékonyan beszélni. A kezelések alatt, majd utána még egy évig a család 
felkért egy beszédspecialistát és egy viselkedésspecialistát, hogy fejlesszék a gyermeket, 
így a bekövetkezett javulást nem tudjuk teljes egészében a delfineknek tulajdonítani. 

A kezelés legfontosabb alapkövei: 

 az érzelmi hatás, 

 az aktív konzultáció a családdal, 

 viselkedés-analízis és -fejlesztés, 

 gesztikulációk elkerülése, 

 segítő verbális kommunikáció. 
 

Betegeink véleménye a delfin terápiáról: 
– „ Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, csodálatos élmény.” 
– „ Miután látta a delfineket, rám nézett, de most először az életben más volt a 
tekintete, élet, értelem volt benne.” 
– „ A gyermekem orvosai sok gyógyszert szedetnek vele, hogy lenyugodjon, ami 
nagyon rossz. Miután eljöttünk a delfináriumból, magától elaludt, mivel a delfinek nagyon 
nyugtatóan hatottak rá, nem volt szükség semmilyen gyógyszerre.” 
– „ A gyógyszerektől nem látok javulást, míg a delfin terápia egy természetes 
gyógyszer, kárt nem okoz.” 
– „ A delfin terápia után a gyermekem figyelme javult, a tanárai szerint sokkal 
érdeklődőbb lett az új tantárgyak iránt.” 
– „ Másképp játszik a macskával is, nem piszkálja már.” 
– „ Hangokat ad ki és betűzi a szavakat.” 
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– „ Jobban bírja a gyerekek társaságát, megtanulta, hogy kell kommunikálni velük, 
hogy meg kell dolgokat osztania velük, hogy nem lehet agresszív, reakciói 
kiszámíthatóbbak és befogadóbb az új dolgok iránt.” 
– „ Sokat javult a lányom mozgása, egyedül meg tud csinálni egy csomó dolgot, 
például felmegy a lépcsőn, öltözködik, vagy elmegy WC-re.” 
– „ A gyerekem nagy érzelmi változáson ment keresztül: személyisége erősebb lett, 
sokkal bátrabb és nagyobb hajlandóságot mutat arra, hogy részt vegyen a közösségi 
életben. 
 

A delfin-asszisztált terápia kontraindikációi: 
 allergia (klóros víz), 

 epilepszia, 

 nyitott sérülés, 

 törékeny csontrendszer, 

 sztóma, 

 görcsök, 

 vérzés, 

 érintéssel terjedő betegségek. 
A delfinek nagyon intelligens és szociális állatok, természetes érdeklődéssel az emberrel 
történő interakció iránt, de fontos kiépíteni a kapcsolatot, hogy mindkét részről legyen 
bizalom, és kellemes legyen a találkozás. A terápiás delfin legyen egészséges, élvezze 
az emberekkel a kapcsolatot, ami ne étel-ösztönzött legyen. A delfin motivációja az 
érintés, beszélgetés, gesztusok és szociális kontaktus legyen. 

 
 
 

 Red2Green, Egyesült Királyság: nem kínálunk formális terápiát, de 

számos informális úton bevonunk állatokat a kliensekkel való foglalkozásba. 
 
Az egyik kollégánk behozta a kutyáját Dylant (Dylan Thomas 
után és nem Bob Dylan után kapta a nevét) és megfigyeltük, 
hogy a kutya gondozása, szeretgetése a súlyos autizmussal 
küzdő betegeket lenyugtatja és néhányuk elkezd beszélgetni 
a kutyával, elmesélik neki egy napjukat. 
 

DYLAN 
Mit jelent Dylan a pácienseknek: 

  Andrew: „Nagyon élveztem a tréninget Dylannel, 
teljesen magaménak érzem. Minden kedden és 
csütörtökön az én felelősségem volt odaadni a 
rágósnackjét, ami a fogait tartja rendben.” 

 Donna: „ Dylan meghallgat és feldob, ha rossz 
kedvem van. Nem beszél vissza és megölelhetem.” 

 Becky: „ Nagyon jó társaság.” 

 PAT képző csoport: „ Mindig nagyon hiányzik, ha nincs velünk.” 

 Marc: „Imádni való, elvesznék nélküle. Szeretem sétálni vinni.” 

 Chris: „Jó kutya.” 
 

Foglalkozásaink 
Célok: 

 Bátorítsuk Gemma-t, hogy beszéljen és hogy biztonságban érezze magát. 

 Növeljük Gemma magabiztosságát. 
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 Felkészíteni Dylan-t a következő PAT értékelésre. 

 Megtanítani a diákoknak a kis állatokról való gondoskodás fontosságát, illetve az 
alapvető higiéniát 

 Vegyük rá a diákokat a csapatmunkára például úgy, hogy készítsenek egy 
könyvecskét arról, hogyan kell Dylanről gondoskodni, ha bekerül majd a kutya 
gondozóba, vagy hozzanak létre egy Facebook oldalt (ezt megtalálják, ha rákeresnek 
a dylanthepatdog@hotmail.com email címre). 

 

Esettanulmányok 
Gemma története 

Gemma egy a mentális egészségért felelő kezelőcsoporton keresztül került be a 
Red2Greenhez, de később Asperger-szindrómával diagnosztizálták. Attól fél, hogy ha 
megszólal a rossz szót használja, vagy unalmasnak tartják, ezért választotta a némaságot. 
Dylant arra használtuk a tréning során, hogy bátorítsa Gemmát a beszédben. 

Mostanra Gemma képes utasításokat adni Dylannek és 1-2 mondatos, rövid 
párbeszédekbe bonyolódni. Étkezése nem túl széles skálán mozog, csak tört krumplit és 
kenyeret eszik, de már sikerült elcsábítani a pubba és ebédelt is. Ezek jelentős változások 
Gemma számára. 

Az egyik önkéntesünk, Brain a felelős azért, hogy egy kis, helyi csoporttal képezzék 
ki Dylant az értékelésre. Brain szerint Gemma többé már nem láthatatlan a csoport 
számára, elfogadják, próbálják bevonni a beszélgetésekbe, még akkor is, ha nem jön 
válasz, ha nem reagál. Gemma tudja, hogy jó kezekben van és a maga tempójában 
szépen halad előre. 
 

Kay története 
Kay hónapokon keresztül azzal küzdött, hogy kintről bejöjjön hozzánk. Mikor 

Dylannel először találkozott, mint egy védőpajzsot, úgy használta a kutyát. Mintha a kutya 
elterelte volna a figyelmet róla, amely által sokkal könnyebbé vált számára emberek között 
lenni. Jól viselte azok közeledését, és minden fajta interakció sokkal természetesebbnek 
tűnt. Dylan elterelte Kay figyelmét önmagáról, jobban figyelt a kutyára, törődött a jólétével. 
Dylan segítségével Kay többet fejlődött néhány hét alatt, mint előtte hónapok során. 

Pácienseink, akik egy nagyon hasznos könyvecskét állítanak össze, nagyon 
lelkesek, mindig izgatottan beszélgetnek Dylanről és fotókat cserélgetnek. Dylan áll a 
figyelem középpontjában. 

 
 
 
 
 

 Jó Úton-Lóháton Alapítvány, Magyarország 

A Jó Úton-Lóháton Alapítvány foglalkozásainak legtöbbje gyógypedagógiai lovaglás 
és lovastorna. Sokféle fogyatékossággal élő gyereket fejlesztünk e módszerrel, (autista, 
Down-szindrómás, értelmileg akadályozott, magatartás- és figyelemzavaros) de 
legtöbbjük tanulási problémás, tanulásban illetve értelmileg akadályozott. 

Foglalkozások előtt a ló bemelegítése történik, amelyet vagy a terapeuta vagy egy 
tapasztalt lovas végez. A terápiás lónak szüksége van arra, hogy egészséges, profi lovas 
is dolgozzon vele a terápiás órákon kívül. 

mailto:dylanthepatdog@hotmail.com
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A terápiát a ló ápolásával, 
felszerszámozásával kezdjük 
közösen a gyerekekkel. Utána 
néhány bemelegítő gyakorlat 
következik a lovasoknak. E 
gyakorlatokat nem lóháton, a lovat 
futószáras körön, biztonságos 
távolságban követve végzik. 
Például karikát átadva egymásnak 
helycserével, egymást követve libasorban. 

Amikor a lovas lóra ül, legfontosabb ellenőrizni, beállítani a korrekt ülést, hogy 
biztonságban érezze magát a gyermek. Ha már biztos az ülésük, játékos gyakorlatokat is 
végeznek lóháton: labdával, kis és nagy karikával. 

Kezdetben voltizshevederrel felszerelt lovon dolgozunk, a segítő vezeti a lovat. Ez 
esetben biztosabban tud kapaszkodni a lovas, így jobban meg tudja tartani a helyes 
pozíciót, egyensúlyát a ló hátán. Amikor már biztosabb az ülése a lovon ülőnek, nyerget 
használunk. Még több gyakorlás után szárfogással, önálló lovaglással is próbálkoznak. 

A foglalkozások másik csoportja a gyógypedagógiai lovastorna, amikor torna- 
gyakorlatokat végeznek lóháton a kis lovasok. E gyakorlatokat előbb műlovon (hordóló) 

végzik, hogy védjék Kajás, a terápiás ló hátát. Amikor már 
nagyon ügyesek és 
nehezebb gyakorlatokat 
is tudnak végezni 
lóháton, akkor zenére is 
megpróbálják a 
bemutatást. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 Asociatia Partes, Románia 

Az egyesület nem csak szociális szolgáltatásokat lát el, több annál: egy szervezet a 
közösségért, amelynek célja, hogy közreműködjön a közösség fejlesztésében, javítsa a 
polgárok életminőségét a felelősségen, civil részvételen és szociális összetartáson 
keresztül. 



ÁLLAT-ASSZISZTÁLT TERÁPIA (PAT) – VELÜK EGYÜTT TANULUNK 
 

31 

 

A szervezet szorosan 
együttműködik az Esperando 
Egyesülettel, amely speciális 
szükségletűek és 

fogyatékosok 
szülőszervezete. A Partes 
támogatja az Esperandot az 
állatterápiák fejlesztésében, 

főként ló- és kutya-asszisztált terápiában. 
A lovasterápia egy igazi lószerető segítségével nyújt szolgáltatást, akinek 

lovasfarmja 8 km-re van Nagybányától. A terápiás foglalkozások heti rendszerességűek, 
kivéve a késő őszt és telet, azaz a hideg évszakot.4-6 fogyatékos gyereket vagy fiatalt 
szállít az Esperando minibusza a farmra 3-4 alkalmazottal vagy önkéntessel. 

Néhány tevékenységet csoportosan végeznek a 
fiatalok: a ló-, az istálló előkészítése, a lószerszámok, 
eszközök tisztítása. Azután kezdődik az egyéni lovaglás. Ez 
idő alatt a többi fiatal más tevékenységet végez: 
tanulhatnak a lóról és más állatokról vagy a természetről, 
vagy rajzolnak, színeznek stb. vagy olvasnak, írnak illetve 
körbejárják a környéket, hogy állatokat, növényeket 
lássanak. 

Céljaink a lovasterápiával: 

 tökéletesíteni a testtartást és a fiatalok fizikai állapotát, 

 korrigálni néhány nehézséget (járás, fogás), 

 fejleszteni a fizikai kapacitást, 

 javítani a hangulatot, 

 növelni a motivációt, vágyat a munkában, a tevékenységekben és rehabilitációban 
részvételre, 

 gyarapítani a tudást a természettel, állatokkal kapcsolatos ismeretekkel, 

 erősíteni a bizalmat magukban, saját erejükben, kapacitásukban, 

 növelni a szociális részvétellel, kommunikációval kapcsolatos teljesítményt, 

 pozitív érzéseket, érzelmeket szerezni, jóllétet, boldogságot, 

 erősíteni a kapcsolatot a kollégákkal, szakemberekkel, akik segítenek nekik, 

 javítani az életminőséget. 
A foglalkozás első részében, amikor a fiatalok részt vesznek a ló előkészítésének 

munkálataiban, célkitűzésünk javítani az együttműködés és kommunikációs képességét 
mind a lóval, mind más emberekkel, akik részesei a tevékenységnek. Ez idő alatt szintén 
építjük a felelősségtudatot, a „jól megcsináltam” érzést, a résztudást, ami egy egész 
történetben játszódik. A terápiás területen – egy körülkerített vagy nyitott mezőn – tett séta 
képviseli az utat a második szakaszhoz. Az első periódusban megszerzett tudás újakkal 
egészül ki: a ló magatartásáról, szükségleteiről, karakteréről, hogyan lehet megközelíteni, 
hogyan lépünk vele kapcsolatba, mit szeret vagy nem szeret, hogyan és miért reagál 
bizonyos módon. 



ÁLLAT-ASSZISZTÁLT TERÁPIA (PAT) – VELÜK EGYÜTT TANULUNK 
 

32 

 

A foglalkozás következő lépése a lovaglás. Először nagyon gyengéden, segítséggel, 
erőszak nélkül kell felszállni, közben beszélni a lóhoz, cirógatni, időt adva, hogy megszokja 
a páciens a magasságot, az ülő pozíciót a széles lóháton. Ösztönözzük a helyes pozíciót, 
egyenesen a ló központi tengelyén, korrigálva az oldali egyensúlyt. Amikor a ló elindul, 
abban a pillanatban megkezdődik a csoda: a fiatal a ló lépésére koncentrál elfelejtve a 
sírást és más gondolatokat. Nagyon figyelmes a ló minden lépése során és elkezdi 
harmonizálni – önkéntelenül vagy természetesen – saját egyensúlyát a lóéval. Közben 
bátorítjuk a lóval való kommunikációt és az első körök után nincs más célunk, mint a ló és 
lovas közötti kapcsolat építése. Ezen a ponton hagyjuk a fiatalt lovagolni, utasításokat 
adva és eldöntve, mikor induljon, álljon meg, fejlesztve az önbecsülést, magabiztosságot, 
bizalmat saját erejében és autonómiáját. Valószínűleg életében először a fiatal, akit mindig 
csak védtek és megmondták neki, mit csináljon, most saját maga 
kontrollja alatt van és nem csak ő, hanem a nálánál sokkal 
nagyobb állat is. Az átalakulás és az érzések, amelyek 
megjelennek a fiatalban nehezen elképzelhetőek vagy 
ismételhetőek más szituációban. 

Lépésről-lépésre az első foglalkozások közös munkája után 
növekedő önbizalommal feladatok következnek lóháton. Lehetnek 
gimnasztikai vagy mozgásos feladatok: elengedni egyik kézzel a 
hevedert, integetni egy kézzel vagy mindkettővel egyszerre, 
forgatni a kezet. Idővel ezek lehetnek komplexebb 
mozgásfolyamatok is: egyik lábat átvinni a másik oldalra, egy teljes 
forgás a lovon, feküdni a hátán, vagy nyakán átölelni a lovat. 

Általában heti egy foglakozás van. A néhány óra alatt, amit ott töltünk, a fiatalok 
együtt vannak a lóval, közvetlen tapasztalatokat szereznek róla, a vele való munkáról vagy 
más tevékenységekről. Ezek a tevékenységek a ló által könnyebbé váltak, mert 
várakozással csinálták, hiszen a lovaglás felé tartó lépéseket és a ló körüli jelenlétet 
jelentették. Jó stimulációk és motivációk a fiataloknak, bátorítva őket a részvételre, 
munkára, még több tevékenységben részt venni még tudatosabban. Néhány szülő még 
privát órára is visszahozza gyerekeit. Ők értik e terápia hasznosságát, ezért választanak 
még ráadás foglalkozásokat szabadidejükben. Az első változás, amit láthatunk a tartásban 
észrevehető (egyenes hát, kiemelkedő mellkas), egyensúly és járás (járásuk szélesebb, 
hátuk egyenesebb, az egész tarásuk jobb). Szintén észrevettük a változást 
viszonyulásukban (magabiztosság, együttműködési hajlandóság, nyitottság új dolgok és 
mások iránt), kommunikációban (jobb és korrektebb beszéd, következetesebb 
kapcsolattal, nagyobb hajlandóság maguk kifejezésére) teljesített feladatokban (a ló egy 
jutalom a kemény munkáért), iskolai eredményekben (ahol alkalmazható) és a tanulási 
teljesítményben. Összefoglalva látjuk a fejlődést jóllétükben, boldogságukban, jobb 
életminőségükben, hangulatukban, pozitív hozzáállásukban. 
 
Mit figyeltünk meg lovasterápia foglalkozás után?  

Vannak azonnali, könnyen megfigyelhető változások, vannak hosszabb távon 
jelentkező, de könnyen észlelhető változások és vannak olyanok, amelyek felismeréséhez 
mély figyelem és teljes körű odafigyelés, elemzés szükséges. 

Számos fenti változást kutyával végzett terápia esetén is megfigyelhetünk. Kutya-
asszisztált foglalkozások akkor vannak, amikor a szervezet ezzel foglalkozó partnerei az 
Esperando központba jönnek, hogy a fiatalokkal dolgozzanak. Itt az első lépés szintén az 
ismerkedés a kutyával, az első érintések. Vannak, akik félnek a kutyáktól és akiknek 
hosszabb időre van szükségük, fokozatosabb közeledésre, hogy megismerkedjenek az 
állattal. Ezt követheti egy kis szeretgetés – fésülés, cirógatás, etetés –, majd a közvetlen 
tevékenység, a játék. Mindezek motivációt nyújtanak a fiataloknak a feladatokban, még 
akkor is, ha nehezebbek nekik, mint a szokásos tevékenységek, mert használni kell a 
kezüket, lábukat, futni kell vagy egy tárgyat eldobni, esetleg beszélni, utasítást adni. 

Láttunk néhány váratlan magatartást a fiataloktól. Volt, aki hajlandó volt futni, hogy 
közel legyen a kutyához, elfelejtve szokásos passzivitását. Olyan is volt, aki óriási 
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erőfeszítéssel próbált állva maradni a kutya kedvéért. Néhányan beszéltek a kutyához 
annak ellenére, hogy szinte senkivel sem szoktak beszélni, és voltak, akik szókincse, 
kiejtése fejlődött. És még sok-sok példát hozhatnánk. 

Még bőven van potenciál az állat-asszisztált terápiával történő ellátás fejlesztésére, 
hogy megkönnyítsük az új tanulási tevékenységeket, és a munkához szükséges 
készségeket fejlesszük. A fiatalok mindig izgalomba jönnek, ha állatok vannak 
központunkban, vannak nyulak, amelyekről néhány esetben ők gondoskodnak, 
tengerimalacok, kanárik. Napjainkig nem volt szükség személyes tréningezésre, 
képzésre, hogy dolgozhassunk állatokkal. Ez a terület az, amit szeretnénk fejleszteni a 
jövőben, kezdve azokkal a dolgokkal, amit tanultunk partnereinktől a projekt folyamán. 
 
 
 
 

 Equilibre NGO, Észtország – Ló-asszisztált terápia és természetes 

környezetben való tanulás 
 

Equilibre NPO egy szociális vállalkozás, amely 8 éve azért alakult, hogy 2 fő 
területen fejlesszen: 

 ló-asszisztált terápia, 

 természetes építkezés és fenntartható életmód. 
A két ágazat támogatja és kiegészíti egymást. A két szolgáltatás azonos helyen való 

bevezetése és nagyon sokak érdeklődését felkelti, és a természetes környezet, a közeli 
kapcsolat az állatokkal terápiás atmoszférát teremt. 

Lovasterápia szolgáltatás 2007. óta van Észtországban, mióta az első terapeutákat 
finn szakemberek kiképezték. Ma mintegy 20 lovasterapeuta van az országban, főként 
fizikoterapeuták. Az Equilibre az utóbbi 6 évben kifejlesztette a pszichoszociális 
megközelítésű lovasterápiát. 2010 óta együttműködve a Järvamaa Kórház rehabilitációs 
csoportjával folyik a munka, pszichológiai tanácsadást vagy pszichoterápiát felajánlva 
lovak segítségével. 

A helyszín a Hobukoli Park, amely Észtország közepén található, 1 órai útra a 
legnagyobb városoktól. 8 lovat, 4 pónit és más állatokat – szamarak, nyulak, csirkék, 
macskák és kutyák – is bevonunk a terápiába. Ők mindannyian a kliensek természetes 
kísérőjeként szolgálnak, akinek időre van szükségük az állatok elfogadására. A 
természetes környezet lehetőséget nyújt a visszavonulásra és kapcsolat az ember és 
természet között. 

Itt az állat-asszisztált beavatkozás mindhárom szintje jelen van. 

 AAA: 
különböző csoporttevékenységek gyermekeknek és speciális szükségletűeknek, 

 AAL: 
ló-asszisztált önfejlesztő tanfolyamok, 
csapatépítő és vezetői tanfolyamok, 

 AAT: 
ló-asszisztált tanácsadás és pszichoterápia. 
A célcsoportok és a kliensek kora is széles skálán mozog. 

Mindegyik beavatkozás mögött az általános cél, hogy összhangot teremtsen ember 
és állat között. Ez a kliens aktuális szükségét szolgálja arra, hogy megélje az igazi, mély 
érzéseit, hogy megismerje legbensőbb gondolatait és érzéseit. Több speciális célnak 
köszönhetően tudatosan tudunk dolgozni fizikai, érzelmi és mentális szintekre fókuszálva. 
Általában a terápia egyesíti a különböző technikákat, a lóval való kölcsönhatás csak egy 
része a folyamatnak. A ló több módon használható: néha a földi munkában tud a kliens 
hasznára válni, néha lovagolva. 
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Lovagláshoz speciális hevedert használunk, amely olyan kapaszkodást 
tesz lehetővé, ami nagyobb biztonságot ad a kliensnek. Ez segít a test 
könnyebb ellazításában és követni a ló ritmikus mozgását. A fő cél nem 
a lovaglás tanítása, hanem dolgozni a páciens testi feszültségeivel, 
formálhatóságával és egyensúlyával. Néhányszor szintén dolgozunk 
szőrén, ami az intim melegséggel hat és a ló puha testével. 
A sok alapelv között van néhány vezérfonal a folyamat követésére: a 
változás szükséglete a tettől a létig, amely tereli a figyelmet., 
tapasztalni az „itt és most”-ot és emlékezni , hogy a kevesebb több. 
Mindezek a segítségek a klienst kapcsolatban tartják az ő saját belső 
forrásaival. 

Tapasztalva az energiaköteléket a lóval és játszva az összhanggal, amelyet az emberek 
éreznek, sok változást tesz lehetővé. Tanulva észrevenni és használni saját 
testbeszédünket szintén szemnyitó tapasztalat. A tanácsadás folyamatában gyakran 
használunk video-elemzést, lehetőséget adva a kliensnek a tapasztalatok mélyebb 
visszatükrözésére. 
Alább látható egy fotósorozat szemléltető példája egy önfejlesztő szemináriumról, amely 
az ember és ló közötti nonverbális kommunikációba enged egy futó pillantást. Ez a 15 perc 
segített eloszlatni a kliens elkülönülés-érzését, és egy mély harmónia érzést és hálát kínált 
fel. Halljuk az ő szavaival: 
“A legfontosabb megérzés, amit ebből a tapasztalatból nyertem: nem kötelező 
kötelezettségeket felvállalnunk. Ez a ráébredés esélyt ad nekem arra, hogy olyan dolgokat 
tegyek, amit szeretnék. Azt éreztem, hogy a ló az ő meleg figyelmével kommunikált velem, 
bár én figyelmen kívül hagytam őt. Ez még hálásabbá tett. Hihetetlen, milyen változásokat 
fedezhetünk fel a mindennapi világról érzéseinkben.” 
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KOCKÁZATCSÖKKENTÉS 
 

Gyakran választunk bizonyos állatokat a terápiához az ő edzettségük, szociális 
képességük miatt, pedig sajátos óvatossággal a kockázatot kellene csökkenteni, és 
megteremteni egy biztonságos környezetet úgy az állat, mint a páciens számára. 

Potenciális kockázatok: allergiás reakciók, harapás, karmolás, bolhák. Egy jól 
képzett, előkészített állat alacsony kockázatot jelent. 

A kockázat minimalizálása: 

 az állat védőoltásai aktuálisak, 

 folyamatos állatorvosi ellenőrzés, 

 az állat megfelelően ápolt legyen, 

 megfelelő tápláltság, 

 az állat legyen biztosított, 

 lehetőleg ne hullassa a szőrét, 

 az állat stresszintje legyen ellenőrzött (remegés, fülek, farok helyzete), 

 a terápiás kutya ne nyalogassa, karmolja az embert, 

 a kutya a munka megkezdéséig maradjon pórázon, 

 Kézmosás a terápia előtt és után, 

 időnként a kezek, cipők, ruhák fertőtlenítése is szükséges (delfin), 

 az állatkezelőnek fertőtleníteni kell, ha az állat beteg lesz, 

 meg kell győződni arról, hogy a szervezet korrektül dolgozik, 

 szülői, kísérői engedélyek, ha a résztvevő nem döntésképes, 

 kerülni kell az állat kimerítését.  
Hogy elkerüljük a kliens és az állat sérülését, diszkomfort érzését, a résztvevővel 

meg kell beszélni az interakció legjobb módját, hogyan lehet beszélni az állathoz, 
dédelgetni azt. Az állat kezelőjének mindig figyelmesen kell jelen lenni. 

A lovasterápia kontraindikációi: 

 allergia (lószőr, szénanátha), 

 csípőprobléma, 

 cukorbetegség (5 alatt, 14 felett), 

 csigolya-instabilitás (Down-szindrómánál röntgen), 

 embóliaveszély, 

 fejkontroll hiánya, 

 akadályozott légzés, 

 görcsök, 

 vérzés, 

 nyitott hátgerinc, 

 súlyos gerincferdülés. 
A terápiás lónak megfelelő idegrendszerűnek és tiszta, tökéletes mozgásúnak kell 

lennie.  



ÁLLAT-ASSZISZTÁLT TERÁPIA (PAT) – VELÜK EGYÜTT TANULUNK 
 

36 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMADIK FEJEZET 
 
 
 
 
 
 



ÁLLAT-ASSZISZTÁLT TERÁPIA (PAT) – VELÜK EGYÜTT TANULUNK 
 

37 

 

 

MIT TANULTUNK A PARTNERSÉGBŐL? 
 

 Minden partner szaktudását és perspektíváját fontos megérteni. 

 A legnehezebb talán az egyetértés, főként nagyszámú partnerség esetén, de a 
konstruktív beszélgetések mindig elvezetnek a jó eredményhez. 

 A kulturális sokszínűség megértése, más intézmények, emberek megismerése, 
barátságok alakulása. 

 Vendégül látjuk az embereket, akikkel találkozunk, örülünk, hogy országunkban, 
szervezetünknél látogatásokat tesznek, és mi szintén látogatásokat teszünk 
náluk. 

 Megtanultuk, hogy vannak állatterápiák, ahol az állat másodterapeutaként 
dolgozik. 

 Van állat-asszisztált terápia, ahol az állat csak egy motiváló, segítő a terápiás 
folyamatban. 

 Különböző elnevezést használnak hasonló terápiákra. 

 Néhány országban terápiát csak képesített szakember végezhet. A terapeuta 
lehet orvos, pszichológus, gyógytornász alapú, speciális képzettségű, mely 
megszerzésének feltétele lehet egyszeri, időszakonként megújítandó kötelező 
teszt.  

 Vannak országok, ahol az állatnak is képzettnek kell lennie, engedéllyel 
rendelkezni, ha terápiában használják. 

 Néhány országban szinte bárki végezhet állattal terápiát. (ha van kliense) 

 Terápiák és állat-asszisztált tevékenység sok állattal végezhető, akár hüllőkkel és 
madarakkal is. 

 A szakemberek érdeklődése számottevő. 
 

 

MILYEN EREDMÉNYEKET VÁRHATUNK, AMIKOR ÁLLATOKKAL 
DOLGOZUNK? 
 

Spanyolországban növekszik a csoportos terápián résztvevők száma és változik a 
páciensek magatartása. Szintén észrevettük, hogy a praktikus készségek, mint a higiénia 
vagy az öngondoskodás – főként a súlyos mentális sérülteknél – könnyebbé válnak, 
kevesebb a kényelmetlenség kutyáink jelenlétében. 

Az állat-asszisztált terápia az egyéni képességek fejlődésében is tud segíteni. Segít 
a kliensnek a kívánt magatartás gyakorlásában akár 30, 45 percen túl is, és ezt a 
képességet máshol is tudják alkalmazni. Az állat és a terapeuta közötti kapcsolat szintén 
modell az egészséges kapcsolatra. Maga az állat jelenléte könnyen összhangot tud 
teremteni a terapeuta és a kliens között. Ráadásul a terápiás állatok, főként a lovak és a 
kutyák, a túlélő képességeket is fejlesztik. Ez képessé teszi őket az emberekkel történő 
kapcsolathoz szükséges kényszerítő szociális kulcsok felvételére. A terapeuták tudnak 
segíteni a folyamatban, hogy a kliens megláthassa magatartásának hatását másokra. 

Az értékelési folyamat a következő: 

 a fejlődés, a tevékenységek direkt megfigyelése, 

 videofelvétel és fotók, 

 a tanulók aktuális fejlődése a programot követően, 

 elégedettségi kérdőív, 

 fejlettebb készségek, fókuszálva a csökkenő aggódásra, stresszre, relaxálásra. 
Tanulói tapasztalatok fejlődésének értékelése a külső és belső motivációban, 

 motoros képességek, koordináció, viselkedés fejlődése, 
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 fejlődés az állatok gondozásában, 

 javuló kommunikáció és kommunikációs szándék, 

 pozitív, elfogadó magatartás másokkal, 

 javuló szociális kapcsolat ember és állat között. 
 
 

MIT CSINÁLNAK A PARTNEREK ÁLLATTERÁPIÁKBAN A 
PROGRAM BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN? 
 

Spanyolországban 

Spanyolországban néhány éve kezdődött az AAT, azóta nő a népszerűsége, 
szélesen elfogadott és értékelt. 

A terapeuták, és a potenciális kliensek is rácsodálkoznak arra, hogy 
eredményesebb, mint a tradicionális logopédia. A szkeptikusok talán rákérdezhetnek a 
kutatások hiányára. Mi azt gondoljuk, van sok információ és esettanulmány, de szükség 
van egy szélesebb körű, hosszabb tanulmányra. Dolgozunk is rajta, logopédia és 
gyógytorna foglalkozásokat tartva kutyákkal, cikkeket írunk, konferenciákon előadunk, 
tanítunk logopédusokat, gyógytornászokat az egyetemen, vagy segítjük a hallgatókat a 
diplomamunkában állatterápiák témában. 

A kutatások most szökkennek szárba, növekszik számuk. Sok kutatás említi az 
oxitocint, ezt a nagyon fontos hormont, ami hat az ember-állat interakcióban, és ami oka 
lehet a gyerekek magatartás-fejlődésének, a depresszió csökkenésének az idősebb, 
dementált emberek esetében az állat-asszisztált terápiát követően. 

Az egyik legújítóbb aspektusa intervenciónknak, hogy van speciális asszisztens. 
Foglalkozásaink alatt 5 elem szükséges: specialista, páciens, kutya, kutya-kezelő, 

speciális asszisztens. 3 éve használjuk ezt a modellt, nagyon jók az eredmények, mert a 
munka növeli a páciensek motivációját, önbizalmát, ami nagyon fontos a fejlődéshez. 
 

Észtországban 
AZ Equilibre NGO létrehozott egy kis AAT központot Észtország közepén.  
Bár főként ló-asszisztált terápiával dolgozunk, más állatokat is bevonunk a terápiás 

folyamatba. A pónik és lovak mellett vannak szamaraink, nyulaink, kutyáink és macskáink, 
akik gyakran katalizátorként és „jégtörőként” szolgálnak, felkészítik a klienst a nagyobb 
testű lovakkal való kapcsolatba lépésre. Még a csirkéinknek is szerepe van abban, hogy 
motiváljuk a gyermekeket, és felkeltsük érdeklődésüket. 

A szemléletünk pszichoszociális. A helyi kórházzal együttműködésben dolgozunk, 
terápiánk része a hivatalos rehabilitációs szolgáltatásnak. Tagjai vagyunk az Észt 
Lovasterápiás Szövetségnek, és azon dolgozunk a kollégákkal, hogy ez a terápiás 
módszer a rehabilitációs módszerek közt egyenértékű szolgáltatásként, tisztességes áron 
legyen elfogadva. Jelenleg a lovak terápiás munkába való bevonása lehetséges, de a 
szolgáltatás általános terápiás szolgáltatásnak minősül, amelynek terápiás jellegét a 
terapeuta képzettsége adja. A terapeutát pedig ugyanúgy fizetik, mint bármely más 
irodában dolgozószakembert, a lótartás költsége tehát nincs megtérítve. 

4 éve kidolgoztunk egy bevezető AAT tanfolyamot, és ebből órát is adunk a Tallinn 
Egyetem pedagógiai tanszékén. A képzés elméleti és gyakorlati munkát is magában foglal. 
A kurzus iránti érdeklődés folyamatosan nő, ahogyan Észtországban egyre jobban terjed 
az AAT elismertsége. Mivel a szervezet terapeutája ebben a témában írja PhD-jét, a 
tudományos munka átitatja a szervezet mindennapjait. 
 



ÁLLAT-ASSZISZTÁLT TERÁPIA (PAT) – VELÜK EGYÜTT TANULUNK 
 

39 

 

Magyarországon 
Magyarországon egy jól kidolgozott, eredményes rendszer alapján működik a 

lovasterápia. Mind a terapeutáknak, mind az asszisztenseknek, mind a lovaknak 
képzetteknek kell lenniük. Ez biztosítja a magas színvonalú szolgáltatást. A lovak 
hagyományos módszer szerint képzettek. A projekt egyik jelentős haszna számunkra az 
a lókiképző módszer, amelyet a partnerektől tanultunk. Ez a fajta tréning sokkal 
lóbarátabb, nyitottabb, amelynek eredménye jobb együttműködést biztosít az állattal. 

A lovasterápia Magyarországon több mint 15 éve használatos, mint professzionális 
módszer. A terapeutáknak speciális képzettség szükséges, mely elméleti és gyakorlati 
ismereteket is tartalmaz. Szükséges továbbá ismeret és tapasztalat a különböző 
fogyatékosságokról. 

 
Területei: 

 hippoterápia, 

 gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás, 

 ló-asszisztált pszichoterápia 

 parasport. 
 

A hippoterápia gyógytorna a lovon a mozgássérült embereknek. A terapeutának 
gyógytornász alapdiploma és arra épülő lovasterapeuta képesítés szükséges. 

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna a speciális nevelési igényűek fejlesztése 
lovasterápia által. Nem csak a lovaglást, hanem a lóval végzett egyéb tevékenységeket is 
magában foglalja, mint ápolás, felszerelés. A terápia egyénre szabott a fogyatékosság 
alapján. A terapeuta alapdiplomája gyógypedagógus lovasterapeuta posztgraduális 
képzettséggel. 

Ló-asszisztált pszichoterápia a ló, a páciens és a terapeuta háromszögben zajlik, 
ahol a ló mintegy másod-terapeuta. A szakember pszichoterapeuta alapú lovasterápiás 
képzettségű. 

A parasport sporttevékenység, amelyben a ló és lovas együtt készül a feladatra. 
Ennek területei a versenysport és a rekreáció, ez utóbbi a szabadidő értelmes eltöltését 
célozza meg. 

Alapítványunk is ebbe a rendszerbe illeszkedik. Jelenleg hippoterápia, 
gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna terén nyújtunk szolgáltatásokat.  

A projektben tanultak hatására tervbe vettük, hogy még jobban megismerjük és 
gyakorlatot szerzünk a terápiás ló szabad idomításában. Ennek során nem használunk 
fenyítő eszközöket, csak kérjük az állatot az együttműködésre. S mivel a ló is társas lény, 
türelmes munkával kialakítható a tőle elvárt magatartás pálca, ostor nélkül is. Sokkal 
humánusabb, állatbarátabb e módszer. Mindamellett az így képzett ló megbízhatóbb, a 
sérült lovas is könnyebben bánik vele, valamint a magatartás-problémás gyerekek 
megtapasztalják, erőszak nélkül is elérhetjük céljainkat. További terveink, hogy a ló mellett 
lehetőség szerint egy szamarat is bevonjunk a munkába. 
 

Romániában 
Az állatterápiás foglalkozások alatt és után jelentős pozitív változások voltak 

tanúsíthatók a résztvevőknél. Mindezeknek észlelték, észrevették a terapeuták, a szülők, 
a család és más specialisták is, akik dolgoztak a kliensekkel. 

Néhány ezek közül: 

 tökéletesebb testtartás és jobb állóképesség, járás, 

 a személyes és szociális felelősség fejlődése, 

 jobb beszédkészség, 

 tökéletesebb kommunikációs képesség, 

 nyitottság és vágy másokkal kapcsolatba lépni, 
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 a motiváció jelentős emelkedése és akarat a kijelölt feladatok elvégzésére, 

 jobb hangulat, 

 növekvő érdeklődés, 

 jobb fizikai és mentális kapacitás, 

 jobb iskolai eredmények, 

 pezsgés a magatartásban, főként mikor várják az állat-terápiás foglalkozást, 

 növekvő tanulási képesség. 
 

Olaszországban 
Az utolsó néhány évtizedben az ember és az állat közötti kapcsolat lényegesen 

megváltozott. A gyerekek, idősebb emberek, fogyatékosok aratták le ennek gyümölcsét. 
A kedvenc állatokkal élés hasznos a társadalom számára, fontos szerepet tudnak játszani 
mediátorként a nevelési folyamatban és a rehabilitációban. 

A módszer különböző területeken való terjedése elindította mind a magán-, mind a 
közszférában az állat asszisztált beavatkozásokról az etikai, szakértői és jogi 
visszajelzéseket. Az új tudatosság eredményeként Olaszországban elkészült az AAI-ra 
vonatkozó nemzeti szabályozás, és létrehozták a „Nemzeti Hivatkozási Központot”. Ez 
egy, az Egészségügyi Minisztérium által alapított közintézmény, amelynek céljai a 
következők: 

1. a nemzeti és nemzetközi tudományos tapasztalatok növelése azért, hogy 
felismerjük az állatterápiák fontosságát; 

2. a beavatkozások protokolljának egységesítése, hogy hitelesítse a 
munkamintákat a felhasználókkal és a kliensekkel; 

3. az ismeretek növelése a használatról a speciális páciens-csoportoknál; 
4. a kutatások támogatása, hogy működjön az ellenőrző protokoll a résztvevő állat 

egészségének védelmében. 
A Nemzeti Irányelveket 2015. március 23-án fogadták el, annak érdekében, 

biztosítsák a folyamatok korrektségét az AAI terén – ezzel védve mind az kliens, mind az 
állat jóllétét és egészségét –, különösen: 

5. meghatározni a működési feltételeket, ezáltal biztosítva az AAi megfelelő 
alkalmazását; 

6. azonosítani az orvosi, szakértői feladatokat és felelősségeket; 
7. bevezetni a szakemberek, működtetők tréningjét. 
Hisszük, hogy ezek a vezérelvek ki tudják alakítani a kezdőpontot és további 

reflexiókat a projekt partnerek számára. 
 

Litvániában 
A Lithuanian Sea Museum nonprofit szervezet, amely a litván Kulturális Minisztérium 

alá tartozik. A delfináriumot 1994-ben alapították, 2001-ben kezdődtek az első terápiás 
foglalkozások. Az első szakasz a szülőktől összegyűjtött vélemény alapján azt mutatta, 
hogy a delfin-terápia magas szintű, pozitív hatású súlyos fogyatékosoknál. Ezért 
eldöntötték, hogy tudományos kutatásokat kezdenek kivizsgálva azt, milyen változások 
történnek delfin-asszisztált terápia után. 2004-2006. között az intézmény a Klaipédai 
Seamen’s Kórházzal és a Klaipéda Egyetemmel végzett biomedikális kutatásokat végzett 
“A delfin-asszisztált terápia hatása a gyerekek pszichoszociális rehabilitációjában” 
témában (a Litván Bioetikai Bizottság jóváhagyásával). A Litván Köztársaság 
Környezetvédelmi Múzeuma delfin-részvételt vizsgált a biomedikális kutatásban. A 
kutatások eredményeit ismertették a Litván Bioetikai Bizottsággal. A Bizottság is 
kormányzati intézmény, amelynek célja támogatni és védeni az emberi jogokat és 
méltóságot az egészséggondozás területén. A Bizottságot 1995-ben alapították az 
egészségügyi rendszer jogi felülvizsgálatát követően. 
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E kutatás után hagyták jóvá a kutatás-alapú delfin-asszisztált terápiát, és ezzel 
megvalósult a Sea Museum egyik fő célkitűzése. Fontos volt kutatási programok 
kidolgozása a szokásos DAT-programokkal, mivel a központ fő vezérelve a delfin jólléte, 
valamint, hogy a terápia egy természetes kommunikációt és kapcsolatot jelentsen a delfin 
és az ember között ételjutalom és tréning nélkül. 
 

Szabályozás és újítás 

A Sea Museum célja a DAT központ tudományos státuszának biztosítása, ezért az 
egyik legfontosabb elem e téren a kutatás és az újítás. 

Mivel nemzeti szinten a tudományos ráfordítás jelentős (doktori tézisek, több mint 
30 prezentáció tudományos konferenciákon, tudományos kommunikációs események), a 
DAT az Egészségügyi Minisztérium által hivatalosan jóváhagyott, mint a jóllétet 
elősegítő/segítő módszer. Minden DAT szakasz a Klaipéda Egyetem tudósaival 
együttműködve kerül megszervezésre. 

2014. május 9-én megalakult az Észak-Nyugat Litvánia szervezet azzal a céllal, 
hogy kutassa az innovatív rehabilitációs folyamatokat és módszereket a DAT-ban. 
Partnerek: Lithuanian Sea Museum, "Palangos gintaras" Rehabilitációs Központ, Klaipéda 
Egyetem, Siauliai Egyetem. Két fő vezérelv van: a delfin és az ember jólléte 
megvalósulása. A kutatás a felújított delfináriumunkban történik, amelynek 
rekonstrukcióját az Európai Unió és a Kulturális Minisztérium finanszírozta saját 
forrásokkal kiegészítve. A felújítás 2007-ben indult, és 2015 júliusában fejeződik be, 
költsége több mint 13 millió euro. 

A DAT központ mindig nyitva áll az ösztöndíjasok, diákok, kutatások, 
együttműködések előtt, állatterápia és más kiegészítő terápiák témában. Jelenleg a 
központ szervez: delfin-asszisztált terápiát, nevelési programokat hüllőkkel, homokjáték 
terápiát, művészetterápiát, kerámia programot, relaxációs terápiát, gyógytornát, 
zeneterápiát, szenzoros integrációs terápiát. Van játékszoba a gyerekeknek, 
konferenciáknak, szemináriumoknak, amelyeket belső és külső szakemberek szerveznek 
a témában. 
 

Az Egyesült Királyságban 
Szeretnénk folytatni munkánkat az állatokkal, jobban bevonni Dylant a terápiás 
tevékenységekbe, „PAT-kutyává” képezni. A projektnek köszönhetően tudatosabban 
fogunk dolgozni állatokkal és reméljük, hasznunkra válik minden lehetőség. Továbbá 
célunk a University of Cambridge-dzsel alapítani egy képzést Asperger-szindrómások 
számára. 
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Jogi nyilatkozat 
 

Ezen kiadvány tartalma a szerzők kizárólagos felelősségi körébe tartozik. Az 
Európai Bizottság és a Nemzeti Ügynökségek nem tehetők felelőssé azért, ahogyan a 
kézikönyv információtartalmát használják. 

A szerzői jogok a partnerek és a partnerség tulajdonát képezik. 
Az Európai Bizottság az általa finanszírozott projektek végtermékeit illető 

szabályozásának megfelelően ezen kézikönyv tartalma bárki számára szabadon elérhető. 
Mindazonáltal amennyiben ezen kiadványban szereplő tartalmat szeretne 

felhasználni, kérjük, forduljon a projektpartnerekhez engedélyért, továbbá hivatkozzon a 
forrásra. 

A partnerek rendelkeznek engedéllyel ezen kézikönyvben szereplő képek 
használatára, de kérjük, ne használják őket máshol. 

 
 
 
 


