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DELFINŲ TERAPIJA LIETUVOS IR
TARPTAUTINIAME KONTEKSTE:
MOKSLINIS ĮDIRBIS IR REGLAMENTAVIMAS
Olga ŽALIENĖ
Lietuvos jūrų muziejaus direktorė
Brigita KREIVINIENĖ
Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos skyriaus vedėja

Kleiva 2013 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ve-

mas. Juolab kad kitų šalių patirtis ir atlikti moksliniai tyrimai

terinarijos akademijoje apgynė žemės ūkio mokslų veterina-

šiose, tik kitų gyvūnų terapijos (terapija su asilais, ropliais ir

rinės medicinos daktaro disertaciją „Delfinariume laikomų

pan.), srityse atskleidė, kad tikslingas bendravimas su gyvū-

Juodosios jūros delfinų (Tursiops truncatus ponticus) sveika-

nu klientui yra naudingas, lemia fizinės ir psichosocialinės

tos tyrimų analizė“. Lietuvos jūrų muziejaus darbuotoja Rūta

sričių pokyčius.

Žilienė 2012 m. pradėjo studijuoti Klaipėdos universiteto

2015 metai Lietuvos jūrų muziejuje kupini naujų poty-

ekologijos mokslų doktorantūros programoje ir šiuo metu

rių ir iššūkių delfinų terapijos srityje. Rekonstruotame delfi-

rengia daktaro disertaciją „Uždarose sistemose laikomų Juo-

nariume įsikurs ne tik gyvūnų gerovę palaikantis skyrius, bet

dosios jūros afalinų individualios ir socialinės elgsenos ana-

ir delfinų terapijos komanda. Lietuvos jūrų muziejuje Delfinų

lizė“. Ši disertacija rengiama bendradarbiaujant su Paryžiaus

1

terapijos centras yra struktūrinis muziejaus padalinys, esan-

universiteto mokslinių programų direktore dr. F. Delfour.
994 m. balandžio 31 d. Lietuvos jūrų muziejuje duris

Kitas svarbus etapas buvo 2007–2011 m., kai buvo vyk-

lankytojams atvėrė delfinariumas. Nuo pat pirmųjų įsi-

dytas mokslinis tyrimas, kuriame dalyvavo šeimos, auginan-

kūrimo dienų idėja kada nors pradėti vystyti delfinų terapijos

čios vaikus, turinčius sunkią cerebrinio paralyžiaus negalią.

programą neapleido tuometinio Lietuvos jūrų muziejaus di-

Šis tyrimas buvo sudėtinė 2011 m. Laplandijos universite-

rektoriaus Aloyzo Každailio. Tačiau prabėgo daugelis metų,

te (Suomija) parengtos ir apgintos Lietuvos jūrų muziejaus

kol ši idėja materializavosi. Dar 2001 m. vaiko, turinčio au-

darbuotojos Brigitos Kreivinienės socialinių mokslų daktaro

tizmo sutrikimą, tėvas iš Lenkijos paprašė mėginti taikyti

(socialinis darbas ir sociologija) disertacijos dalis, pavadi-

šį metodą jo vaikui. Taigi pačių tėvelių pastūmėta Lietuvos

nimu: „Šeimų, auginančių vaikus su sunkiu cerebriniu pa-

jūrų muziejaus komanda – edukologai ir treneriai – ėmė mė-

ralyžiumi, ekspektacijų delfinų terapijai sąryšis su tradicine

ginti pačius įvairiausius darbo būdus, kad padėtų vaikams,

pagalbos sistema“. Papildomai buvo renkami duomenys ir

turintiems autizmo sutrikimą, susidraugauti su delfinais.

skelbiami moksliniai straipsniai: 2010 m. pagal surinktus

Jau nuo pirmųjų bandomųjų delfinų terapijos seansų

duomenis ištirti šeimų, esančių negalios situacijoje, vidinės

buvo matyti, kad delfinų terapija nėra vien magiški žodžiai.

darnos pokyčiai, lyginant rezultatus iki dalyvavimo delfinų

Tai, ką vaikų tėveliai ir artimieji pasakojo po delfinų terapi-

terapijoje ir po jos. 2011 m. ištirti šeimų, auginančių vaikus,

jos, pranoko tiek artimųjų, tiek ir tuomet dirbusių specialistų

turinčius negalią, poreikiai po delfinų terapijos.

lūkesčius. Tačiau tai tebuvo pavieniai pasakojimai, juos rei-

Šie tyrinėjimai buvo dokumentuoti, o tyrimai paskelbti

kėjo kažkaip sugrupuoti ir išanalizuoti, pasitelkiant Lietuvo-

moksliniuose straipsniuose. Nuo delfinų terapijos pradžios

je standartizuotas metodikas. Taigi po ilgų diskusijų su mu-

šia tema buvo publikuota apie 10 mokslinių straipsnių Lie-

ziejaus ir universiteto bei ligoninių specialistais buvo nutarta

tuvoje, išleistos dvi monografijos Vokietijoje, parengta vie-

pradėti delfinų terapijos tyrinėjimus. Siekiant reglamentuoti

na metodinė knyga, skaityta per 30 mokslinių pranešimų

ir moksliškai pagrįsti delfinų terapijos veiklą, 2003–2006 m.,

mokslinėse konferencijose Lietuvoje bei užsienyje ir mokslo

bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto mokslininkais

populiarinimo renginiuose. Taip delfinų terapija nuo idėjos

ir Klaipėdos jūrininkų ligoninės specialistais, buvo atliktas

išsivystė iki Lietuvos Respublikos įstatymais įtvirtinto ir

pirmasis mokslinis biomedicininis tyrimas „Delfinų terapi-

mokslu pagrįsto pagalbos šeimoms, esančioms negalios si-

jos įtaka vaikų su autizmo sutrikimu psichosocialinei reabili-

tuacijoje, metodo.

tis unikaliame jūros gamtos ir istorijos pažinimo komplekse

Labai didelį poveikį mokslinei delfinų terapijos plėtrai

Kopgalyje. Delfinų terapijos centras kuriamas įgyvendinant

bei reglamentavimui padarė ir sutartys bei bendri tyrinėji-

projektą „Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo

mai su mokslo institucijomis, ligoninėmis. 2012 m. buvo

paslaugų ir pažinimo parkas Kopgalyje“, finansuojamą ES

pasirašyta trišalė mokslinio bendradarbiavimo sutartis tarp

struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir Lietuvos jūrų mu-

Lietuvos jūrų muziejaus, Klaipėdos universiteto ir Klaipė-

ziejaus lėšomis. Naujai įsteigtame Delfinų terapijos centre

dos jūrininkų ligoninės. Pagal šią sutartį, tęsiami 2003–2006

bus galima atliepti ir itin individualius specialiuosius žmo-

m. vykdyti bendri mokslinės plėtros projektai ir tyrinėjimai

nių, turinčių negalią, poreikius, bus įrengtas keltuvas, spe-

delfinų terapijos srityje. 2014 m. pasirašyta sutartis su Klai-

cialus keltuvas į baseiną. Bus pašalinti fiziniai barjerai, kurie

pėdos kolegija dėl bendrų tyrimų, veiklų ir projektų. 2014

anksčiau trukdė klientams, turintiems fizinę negalią, kurti

m. pasirašyta sutartis dėl VšĮ Šiaurės vakarų Lietuvos vai-

bendravimą su delfinais. Itin daug dirbama tobulinant ir del-

kų reabilitacijos klasterio asociacijos įkūrimo. Ši asociacija

finų terapijos turinį, t. y. kartu su Klaipėdos universiteto Psi-

įkurta 2014 m. gegužės 9 d. Asociacijos steigėjai: Lietuvos

chologijos katedros mokslininkais yra kuriamos metodikos,

jūrų muziejus, Vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gin-

vyksta konsultavimasis, planuojami nauji moksliniai delfinų

taras“, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas. Tiki-

terapijos tyrinėjimai.

masi, kad šis bendradarbiavimas padės plėtoti vaikų reabili-

Paminėtinas ir kitas itin svarbus delfinų terapijos moks-

tacijos inovacijas ir įneš dar didesnį mokslinį indėlį.

linės veiklos, sukauptos patirties sklaidos ir personalo mo-

Lietuvos jūrų muziejaus specialistų patirtis ir daugia-

kymosi etapas, kuris prasidėjo 2013 metais. Pirmą kartą

metis įdirbis delfinų terapijos srityje lėmė, kad 2013 m. Lie-

buvo gautas finansavimas delfinų terapijos metodinei veiklai

tuva tapo pirmąja Europos šalimi, įteisinusia delfinų terapiją

plėtoti ir darbuotojų kompetencijai kelti. 2013 m. prasidė-

kaip sveikatinimo programą – Lietuvos Respublikos svei-

jo tarptautinis gyvūnų terapijos projektas PAT (Pet Assisted

katos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu

Therapy: Learning with them, liet. Gyvūnų terapija. Moky-

Nr. V-374 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 133:2013

masis kartu), finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo

„Delfinariumuose teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavi-

pagal Grundtvig mokymosi partnerystės programą. Šis pro-

nimo paslaugos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
Šis reglamentavimas itin svarbus, siekiant plėtoti delfinų te-

jektas ypač svarbus kuriant unikalų Delfinų terapijos centrą.

rapijos praktinę veiklą ir tyrinėjimus ieškant geriausio darbo

Todėl muziejaus specialistai šiame projekte dalijasi savo

tacijai“. Šis tyrimas patvirtino, kad delfinų terapija nekenkia

Delfinų terapijos srityje svarbu tyrinėti ne vien delfinų

modelio ir metodikos. Šis reglamentavimas yra itin svarbus

delfinų terapijos moksline ir praktine patirtimi, prisideda

vaikams, turintiems negalią, ir kad delfinų terapija turėjo

terapijoje dalyvavusias šeimas. Lygiaverčiai partneriai te-

tiek nacionaliniame, tiek ir tarptautiniame kontekste. Šian-

kuriant metodologinę gyvūnų terapijos knygą specialistams.

teigiamą poveikį daugiau nei 80 proc. dalyvavusių vaikų.

rapijos srityje yra ir delfinai, todėl dabartiniu metu pradėti

dien tik delfinų terapija iš gyvūnų terapijos rūšių yra priski-

Tikimasi, kad ši patirtis bus naudinga ne tik Lietuvos jūrų

Mokslinio tyrimo rezultatai buvo pristatyti Lietuvos bioe-

ir šios srities tyrinėjimai. Planuojama vystyti ne mažesnius

riama sveikatinimo paslaugoms, tačiau kolegos, plėtojantys

muziejui, bet ir paskatins iniciatyvas šalies viduje plėtoti

tikos komitetui, ir buvo patvirtinta, kad delfinų terapija ne

mokslinius tyrinėjimus ir gyvūnų gerovės bei delfinų aplin-

šunų (kaniterapijos) ar arklių (hipoterapijos) programas, taip

įvairių gyvūnų terapiją, siekti taikyti mokslu pagrįstas me-

tik nekenkia, bet turi teigiamą poveikį vaikams, turintiems

kos gerinimo srityse. Lietuvos jūrų muziejaus direktorės

pat tikisi ateityje reglamentuoti, o galbūt ir licencijuoti, savo

todikas bei glaudžiau bendradarbiauti mokslinių tyrimų ir

autizmo sutrikimą.

pavaduotojas vyriausiasis veterinarijos gydytojas Žilvinas

terapijos sritis bei aktyviai plėtoja savo mokslines progra-

praktinių stebėjimų srityse.
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After the first trial sessions of dolphin assisted therapy arranged in the Lithuanian Sea Museum it became evident
that dolphin assisted therapy are not simply magic words. The effect of dolphin assisted therapy sessions, as noted by
children’s parents, exceeded their expectations and expectation of those who worked with children. Still, these were
individual evaluations that had to be somehow grouped and analysed in accordance with standard methods approved in
Lithuania. Thus, after long discussions with the specialists of the Museum, University and hospitals it was decided to
start clinical research in the field of dolphin assisted therapy. In order to regulate and scientifically prove the activities
of dolphin assisted therapy, the first scientific biomedical study “Influence of dolphin assisted therapy for psychosocial rehabilitation of children with autism” was carried out in 2003-2006 in cooperation with the scientists of Klaipėda
University and specialists from Klaipėda Seamen Hospital. The said study proved that dolphin assisted therapy had
no negative impact on children with disability; in fact, it had positive effect for more than 80 percent of children who
participated in the study. The results of scientific study were presented to the Lithuanian Bioethics Committee; it was
approved that dolphin assisted therapy does no harm - instead, it has a positive effect on children with autism.
Another significant stage was the period of 2007-2011, when a scientific study, in which families raising children
with severe cerebral palsy participated, was conducted. The said study was a constituent part of the thesis for the degree of Doctor of Philosophy (social work and sociology) prepared and maintained by Brigita Kreivinienė from the
Lithuanian Sea Museum in Lapland University (Finland) in 2011. The name of the thesis was as follows: “Relationship
of expectations of families raising children with severe cerebral palsy towards dolphin assisted therapy and traditional
support system”. Additionally, data was collected and scientific articles published: in 2010, the changes of internal
harmony of families in disability situation were analysed by comparing results both before and after participation in
dolphin assisted therapy sessions; in 2011, needs of families raising children with disability after dolphin assisted therapy sessions were analysed.
These studies were documented while their results were published in scientific articles. After dolphin assisted
therapy sessions were started to be applied, approximately 10 scientific articles were published in Lithuania, two monographs were published in Germany, one tutorial was prepared and more than 30 scientific reports were presented
in scientific conferences in Lithuania or abroad and during popular science events on dolphin assisted therapy. Thus
dolphin assisted therapy has developed from the idea into the support method for families raising children with disabilities that is protected by the laws of the Republic of Lithuania and scientifically proved.
Not only families participating in dolphin assisted therapy sessions should be studied. Dolphins are equivalent partners as well, therefore respective studies have been recently commenced. Also, studies in the field of animal well-being
and improvement of dolphins’ environment are planned. Žilvinas Kleiva, Chief Vet Deputy Director of the Lithuanian

A. Mažūno nuotrauka. Lietuvos jūrų muziejaus rinkinys

Sea Museum, maintained thesis “Analysis of health examinations of Black Sea Bottlenose Dolphins (Tursiops truncatus
ponticus) kept in the Dolphinarium” in the Veterinary Academy of the Lithuanian University of Health Sciences in 2013
and was awarded the degree of the Doctor of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Rūta Žilienė, the emplo-

DOLPHIN ASSISTED THERAPY IN LITHUANIAN AND INTERNATIONAL CONTEXT:

yee of the Lithuanian Sea Museum, began studying the doctorate program of ecology sciences in Klaipėda University

SCIENTIFIC GROUNDWORK AND REGULATION

in 2012 and in the meantime is preparing thesis “Analysis of individual and social behaviour of Black Sea Bottlenose

Olga ŽALIENĖ
Director of the Lithuanian Sea Museum

Dolphins raised under human care”. The said thesis is being prepared in cooperation with Dr. F. Delfour, the Director of
scientific programs of Paris University.

Dr. Brigita KREIVINIENĖ
Head of the Dolphin Assisted Therapy Department
Dolphinarium in the Lithuanian Sea Museum was opened on 31 April, 1994. Since the very beginning of its operation, the
director Aloyzas Každailis was obsessed with the idea of developing a program of dolphin assisted therapy in there. Finally, many
years later, this idea was brought to life. As far back as 2001, a father of a child with autism from Poland asked us to apply this
method for his child. So, urged by parents themselves, the team of the Lithuanian Sea Museum - educologists and trainers - started
trying various working methods in order to help autistic children make friends with dolphins.
70

Agreements and joint studies with scientific institutions and hospitals had a significant influence on scientific development and regulation of dolphin assisted therapy. In 2012, the Lithuanian Sea Museum concluded a tripartite agreement on scientific cooperation with Klaipėda University and Klaipėda Seamen’s Hospital. The joint projects of scientific development and studies in the field of dolphin assisted therapy, implemented in 2003-2006, are being continued
under the above mentioned Agreement. In 2014, the Agreement with Klaipėda State University of Applied Sciences on
joint studies, activities and projects was concluded. In 2014, the Agreement on the establishment of Public Institution
“Association of Rehabilitation Cluster for Children of North-Western Lithuania” was concluded. The said Association
71
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was founded on 9 May by the following members: the Lithuanian Sea Museum, Children’s Rehabilitation Sanatorium
“Palangos gintaras”, Klaipėda University and Šiauliai University. It is expected that such cooperation would enhance
development of innovations in the field of children’s rehabilitation and increase scientific input.
Due to the experience of the specialists of the Lithuanian Sea Museum and long-term groundwork in the field of
dolphin assisted therapy, Lithuania became the very first country in Europe, where dolphin assisted therapy was officially approved in 2013 as a method of wellness by Order No. V-374 of the Minister of Health of Lithuania dated 15 April,
2013 (hygiene norm HN 133:2013 “Services of psycho-emotional and physical education provided in dolphinariums.
General health and safety requirements”). Such regulation is especially significant for the development of practical

TARPTAUTINĖS GYVŪNŲ TERAPIJOS
KONFERENCIJOS „NEMATOMOS GAMTOS
GALIOS“ LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUJE 2015 05 15
PRANEŠIMAI

activities related to dolphin assisted therapy and for research in seeking the best working model and/or methods. The
said regulation is very important both in national and international context. At present, dolphin-assisted-therapy type of
pet assisted therapy is attributed to wellness services, but our colleagues working with dogs (canine therapy) and horses
(hippo therapy) expect that eventually those types of therapy would be regulated or even certified and pro-actively develop their scientific programs. Moreover, experience of other countries and research conducted in the field of pet assisted
therapy (involving donkeys, reptiles, etc.) revealed that purposive communication with an animal is useful and causes
physical and psychosocial changes.
Year of 2015 brings a lot of new experience and challenges for the Lithuanian Sea Museum in the field of dolphin
assisted therapy. A special department responsible for the well-being of dolphins and the team engaged in dolphin assisted therapy sessions will settle in the reconstructed Dolphinarium. The dolphin assisted therapy centre is a structural
division of the Lithuanian Sea Museum established in a unique complex of sea nature and history cognition in the
Nerija fort. The dolphin assisted centre is founded under the implementation of the project “Nerija fort cognition park

K

onferencija „Nematomos gamtos galios“ yra organizuojama siekiant pasidalinti tarptautine patirtimi gyvūnų terapijos
srityje. Nuo 2013 metų Lietuvos jūrų muziejus įsitraukė į projektą PAT (Pet Assisted Therapy: Learning with them,

liet.– Gyvūnų terapija. Mokymasis kartu.), kuris yra finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo pagal Grundtvig mokymosi partnerystės programą.
Projekto PAT (Pet Assisted Therapy: Learning with them, liet. – Gyvūnų terapija. Mokymasis kartu.) veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja
Europos Komisija. Visi konferencijos pranešimai atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už
bet kokį juose pateikiamos informacijos naudojimą.

for entertainment, rest and wellness services provided by sea” financed by the structural funds of the EU, state budget
and funds of the Lithuanian Sea Museum. The newly founded dolphin assisted therapy centre will satisfy special and
individual needs of disabled people - a lift and a special lift to the water-pool will be arranged. Physical barriers that
previously prevented the disabled people from communicating with dolphins will be removed. The content of dolphin
assisted therapy is being created very responsibly, i.e. methods are developed, on-going consultations are held and new
studies in the field of dolphin assisted therapy are being planned in collaboration with the scientists of Psychology Department of Klaipėda University.
Another and rather significant stage of scientific activities, experience sharing and personnel learning that commenced in 2013, should be mentioned as well. For the first time, funds for methodical activities and development of dolphin
assisted therapy and also for the improvement of employees’ competence were granted. International PAT project “Pet

APLINKOS PRATURTINIMO VAIDMUO UŽDAROSE SISTEMOSE LAIKOMŲ
JUODOSIOS JŪROS AFALINŲ (Tursiops truncatus ponticus) ELGSENAI

Museum participating in the Project share their scientific and practical experience in the field of dolphin assisted the-

Rūta ŽILIENĖ
Lietuvos Jūrų muziejus, Klaipėda, Lietuva
Klaipėdos Universitetas, Klaipėda, Lietuva
ruta.ziliene@jmtc.ku.lt
Fabienne DELFOUR LEEC, Paryžiaus 13 Universitetas, Prancūzija

rapy and contribute in developing a methodological guide on pet assisted therapy for professionals. It is expected that

Jūrinių žinduolių laikymo sąlygos yra nustatomos pagal anatominius ir fiziologinius rūšiai būdingus reikalavimus, tačiau dau-

such experience would be useful not only for the Lithuanian Sea Museum - it would initiate development of various

gelis jūrinių žinduolių, laikomų uždarose sistemose yra socialinėse grupėse gyvenantys gyvūnai, todėl svarbu vertinti ir moksliškai

pet assisted therapies in the country, application of scientifically proven methods and closer cooperation in the fields of

pagrįsti galimus aplinkos sąlygų ir užimtumo pokyčius, remiantis jų natūralia elgsena, siekiant biologinės įvairovės išsaugojimo.

Assisted Therapy: Learning with them” started in 2013.The said project is financed by Education Exchanges Support
Foundation under Learning Partnership Program “Grundtvig”.
The Project is very significant for the foundation of the unique dolphin assisted therapy centre. Specialists of the

research and practical observation.

Šio tyrimo metu, Attica zoologijos sodo delfinariume, kartą per dieną, ramybės metu, šešiems delfinams aplinka buvo
praturtinama aštuoniais jiems pažįstamais ir keturiolika naujų daiktų.
Preliminarūs tyrimo rezultatai rodo, jog aplinkos praturtinimas naujais daiktais skatina bandoje esančių individų socialinę elgseną. Susidomėjimą naujais daiktais delfinai dažniau išreiškia grupėmis, tačiau manipuliuoja daiktais individualiai.
Apibendrinant galima teigti, jog aplinkos praturtinimas daiktais yra svarbus delfinų individualiai ir socialinei elgsenai,
tačiau tyrimo rezultatai yra diskutuotini dėl aplinkos praturtinimo daiktais programos efektyvumo ir tolimesnių delfinų elgsenos pokyčių, aplinką praturtinant įvairiais daiktais.
72
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Užsiėmimų struktūra buvo tokia: pristatymas, pagrindinė veikla ir atsisveikinimas. Po kiekvieno užsiėmimo technikai ir

ARCE PROJEKTAS. UŽSIĖMIMAI SU ŠUNIMIS SPECIALIOSIOSE MOKYKLOSE

padėjėjai paruošdavo pranešimą, o terapijos grupė – įvertinimą, siekiant išsiaiškinti, ar naudojama metodika yra tinkama, ar

Dr. Ana María RIAÑO GALÁN
1
C.E.E. Dr. Fernando Arce /Asociación APETTECE

taikomi veiksmai atitinka tikslus ir kaip jie prisideda prie dalyvių gyvenimo kokybės gerinimo.
Vertinimui buvo naudojamos šios priemonės ir kriterijai:

rianoam@gmail.com

-- tiesioginis veiklos ir tikslų įgyvendinimo stebėjimas;

Užsiėmimai su šunimis tapo svarbia ugdymo priemone, padedančia mokyti specialiųjų poreikių turinčius vaikus ir geri-

-- užsiėmimų vaizdo įrašai ir fotografijos;

nančia jų bendrąjį vystymąsi. Štai kodėl mes stengiamės tobulinti šią darbo metodiką, įtraukdami ją į ugdymo procesą. Užsiėmimai su šunimis mūsų centro kalbos terapijos ir fizioterapijos skyriuose, taip pat poprivalomojo ugdymo programos, pagal
kurias mokiniai yra mokomi prižiūrėti šunis, atspindi tris pagrindines čia pristatomo projekto kryptis. Gyvūnai, padedantys
reabilitacijos procese konkrečiame centre. Užsiėmimų su šunimis metu mokinių motyvacijos, dėmesio ir koncentracijos
laipsnis ženkliai padidėjo, o Suri ir Nala (mūsų gautuotieji padėjėjai) įgavo mokinių pasitikėjimą. O didžiulis susidomėjimas,
kurį parodė kitos socialinės bei ugdymo įstaigos ir žiniasklaida ne tik autonominiame Kantabrijos regione, bet ir už jo ribų,
neabejotinai reiškia daug žadančią šios naujos ugdymo srities ateitį.
Fernando Arce mokykloje buvo išbandyti ugdymo kursai su įvairiais gyvūnais. Čia vyko pamokos su žuvytėmis, vėžliais
ir paukščiais, taip pat gydomojo jojimo seansai, kurie buvo nuolatos tobulinami, ir užsiėmimai su šunimis grupėse.
Tai mus paskatino nuo 2013 m. rimčiau galvoti apie užsiėmimus su gyvūnais mokykloje.
Bendrasis tikslas
Padedant šunims pagerinti mokinių gyvenimo kokybę ir specialistų darbo sąlygas centre.
Specifiniai tikslai
Juos specialistai nustatė kiekvienam atskiram dalyviui. Šiais tikslais siekiama:
-- skatinti fizinį aktyvumą;

-- faktinė projekto dalyvių pažanga;
-- patenkinamų rezultatų lygmuo ir tęstinumo galimybės;
-- pagerėję dalyvių gebėjimai sutelkti dėmesį bei atsipalaiduoti ir sumažėjęs nerimas bei įtampa;
-- dalyvių vidinės ir išorinės motyvacijos įvertinimas;
-- smulkiųjų motorinių įgūdžių ir koordinacijos pagerėjimas;
-- savarankiškumo rūpintis gyvūnu vystymasis;
-- pagerėjęs bendravimas ir noras bendrauti;
-- pozityvus ir pagarbus požiūris į kitus;
-- geresnis socialinis mokinių ir gyvūnų bendravimas.
Šių tikslų buvo siekiama naudojant įvairią veiklą, pritaikytą prie dalyvių gebėjimų. Ši veikla buvo parinkta, atsižvelgiant
į kiekvieno dalyvio būdinguosius bruožus, polinkius ir motyvaciją. Užduotys buvo palaipsniui sunkinamos pačių mokinių
labui, kad jie galėtų pasiekti jiems iškeltus tikslus.
Naudotos veiklos pavyzdžiai:
-- ankstesni mokymai, kaip elgtis su šunimis (išmokti jų vardus, kaip prie jų prieiti, kaip juos paliesti, kaip uždėti ir
nuimti pavadėlį, rūbelius ir pan.);
-- trumpi pasivaikščiojimai su šunimi, siekiant sustiprinti pasitikėjimą, atsikratyti baimės, įgyti savarankiškumo;

-- gerinti pažintines funkcijas;

-- šuns kūno dalių atpažinimas;

-- gerinti jutimų suvokimą;

-- žaidimai su lanku, su kauliukais;

-- išmokti valdyti emocijas;

-- šuns judesių imitavimas;

-- stiprinti emocinį ir betarpišką bendravimą;

-- nesudėtingų komandų šuniui davimas;

-- skatinti laisvalaikio praleidimą;
-- skatinti pokalbius, reiškiant emocijas ir naudojant atmintį;
-- kurti vienybės, užuojautos, meilės, draugystės, ištikimybės, prieraišumo, tolerancijos, pasitikėjimo ir atsakomybės santykius;
-- mažinti įtampą, baimę ir depresiją;

-- atmintį lavinančios užduotys;
-- žaidimai su medinėmis kaladėlėmis ir žodžių sudarymas naudojant medines kaladėles, kurias atneša šuo arba kurios
yra pritvirtintos prie pavadėlio;
-- dėlionės, kai mokinys gauna dėlionės dalį tada, kai įveikia kliūtį su šunimi;

-- skatinti pagarbą įvairovei ir komandinį darbą;

-- žaidimai su statulėlėmis, kurias atneša šunys;

-- gerinti verbalinį ir neverbalinį bendravimą;

-- veiklos, naudotos ankstesniuose užsiėmimuose su šunimis, trūkumų nustatymas;

-- puoselėti savarankiškumą;

-- atsipalaidavimo seansai, kurių metu šunys masažuojami su jausmus stimuliuojančiais objektais;

-- stiprinti savigarbą ir pasitikėjimą savimi;
-- stebėti ir registruoti individo bei grupės elgesį, pagrįstą santykiais su gyvūnais;

-- atsipalaidavimo seansai, kurių metu šunys yra myluojami ir rengiami;
-- mokymo seansai;

-- taikyti įdomią veiklą, stiprinančią vaiko ir gyvūno ryšį;

-- gyvenimiškų situacijų atkūrimas gyvūnų pagalba;

-- naudoti gyvūnus ugdymo veikloje.

-- šunų dėlionės;

Užsiėmimų su šunimis projektas buvo kuriamas keliais etapais. Iš pradžių jis buvo pateiktas mokyklos vadovybei. Jį

-- žodžių žaidimai apie šunis;

turėjo patvirtinti mokymo personalas ir mokyklos taryba. Specialistai (logopedai ir (arba) fizioterapeutai) kartu su mokytojais
atrinko mokinius ir suskirstė juos į grupes, norėdami nustatyti konkrečius kiekvieno mokinio poreikius, kad užsiėmimai būtų
kiek įmanoma veiksmingesni.

-- jutiminius įgūdžius stimuliuojantys žaidimai.
Visi užsiėmimai buvo filmuojami ir analizuojami, siekiant juos tinkamai išnagrinėti. Dar per anksti daryti išvadas. Tačiau šia veikla jau aktyviai domisi žiniasklaida, ji nagrinėjama seminaruose, paskaitose ir konferencijose.

Visus užsiėmimus iš anksto suplanavo gyvūnų terapijos ekspertas, atsižvelgdamas į ankstesnę mokinio patirtį, tiesiogiai

Dar per anksti daryti kiekybines išvadas, tačiau susidomėjimas, kurį sukėlė šis projektas švietimo bendruomenėje, ir pagerė-

dirbančių specialistų įdirbį ir nustatytus tikslus. Projekto įgyvendinimo metu buvo analizuojama dalyvių raida, siekiant įver-

jusi mokinių motyvacija mus skatina žengti tolyn. Šuo gali tapti nauja mokymo metodikos priemone specialiojo ugdymo srityje.

tinti, ar suplanuotoji veikla atitinka nustatytuosius tikslus.

Norime pabrėžti, kad šie keturkojai leido mums naujai suvokti ugdymo sampratą. Mums su jais pakeliui – sekime jų pėdsakais.
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HIPOTERAPIJA IR MOKYMASIS NATŪRALIOJE APLINKOJE

nervų sistema stimuliuoja ir gerina jo veiklą. Tačiau esminis šio metodo ypatumas yra jojimo ir kitų su tuo susijusių veiksmų (žirgo
glostymo, šukavimo) poveikis žmogui. Gydomasis jojimas kiekvienu atveju skiriamas individualiai, atsižvelgiant į paciento būklę ir

Hele ALUSTE, Sven ALUSTE
Equilibre NPO
Koordivillage, Roosna-Alliku apylinkė, Järva rajonas, 73212

poreikius. Užsiėmimai gali vykti ir individualiai, ir grupėse.

hele@myyri.ee, sven@equilibre.ee

patyrimo darbo su įvairiais pacientais srityje.

„Equilibre NPO“ yra prieš 8 metus įsteigta socialinė įmonė, užsiimanti šia veikla:

Mano šalyje šis netradicinis gydymo būdas yra pripažintas ir taikomas jau daugiau kaip 10 metų. Gydomojo jojimo specialistai
turi turėti reikiamą kvalifikaciją. Jie privalo turėti ir teorinių, ir praktinių žinių. Be to, terapeutai privalo turėti reikiamą kvalifikaciją ir
Savo pranešime kalbu apie skirtingas gydomojo jojimo sritis, apie tai, kaip gydomasis jojimas taikomas Vengrijoje, ir apie gydomąjį jojimą reguliuojančią šalies teisę.

-- hipoterapija;

Sritys: hipoterapija, korekcinis jojimas ir voltižiravimas, žirgų psichoterapija, rekreacija, neįgaliųjų sportas.

-- statyba iš natūralių medžiagų ir darnia gyvensena.
Šios sritys papildo viena kitą. Šių dviejų veiklos sričių vykdymas vienoje vietoje sudomina daugiau žmonių ir užtikrina
palankią atmosferą, nes viskas vyksta natūralioje aplinkoje ir glaudžiai bendraujant su gyvūnais.
Hipoterapijos paslaugos Estijoje pradėtos teikti 2007 m. – po to, kai profesionalai iš Suomijos parengė pirmuosius mūsų
hipoterapijos specialistus. Šiuo metu Estijoje yra apie 20 hipoterapijos specialistų, beveik visi jie yra fizioterapeutai. Pastaruosius šešerius metus „Equilibre“ rūpinasi psichosocialiniais hipoterapijos aspektais. Nuo 2010 m., bendradarbiaujant su
Järvamaa ligoninės reabilitacijos skyriumi, siūloma psichologinė pagalba arba psichoterapija su žirgais.
Mes savo veiklą vykdome Hobukooli parke. Šis parkas yra Estijos viduryje, jį per valandą galima pasiekti iš visų pagrindinių Estijos miestų. Be 8 žirgų ir 4 ponių, mes čia turime asilų, triušių, viščiukų, kačių ir šunų. Jie tampa nuoširdžiais
draugais tiems žmonėms, kuriems reikia laiko priprasti prie gyvūnų. Natūrali aplinka suteikia prieglobstį, kuriame žmogus
susilieja su gamta.

Hipoterapija yra fizioterapinis fizinę negalią turinčių žmonių nervų sistemos gydymas. Terapeutas arba padėjėjas veda žirgą, ant
kurio sėdi pacientas. Žirgas padaro nuo 90 iki 110 žingsnių per minutę – tiek pat judėjimo impulsų gauna ant žirgo sėdinčio paciento
stuburas. Toks judėjimas palankiai veikia stuburą.
Hipoterapijos specialistas turi būti fizioterapijos bakalauras ir gydomojo jojimo magistrantas.
Korekcinis jojimas ir voltižiravimas, apimantis jojimą ir kontaktą su žirgu, turi kompleksinį gydomąjį bei edukacinį poveikį
pacientams. Specialistas turi būti korekcinės pedagogikos bakalauras ir gydomojo jojimo magistrantas.
Žirgų psichoterapijos seanse dalyvauja žirgas, pacientas ir terapeutas. Žirgas yra aktyvus gydomojo proceso dalyvis ir gali būti
vadinamas terapeuto asistentu. Specialistas turi būti psichiatrijos bakalauras ir gydomojo jojimo magistrantas. Šis metodas yra taikomas nuo depresijos, sielvarto ar žalingų įpročių kenčiantiems žmonėms, taip pat vaikams, sergantiems autizmu ir turintiems elgesio
sutrikimo, koncentracijos, prieraišumo ar hiperaktyvumo problemų.

Šiame parke užtikrinami visi trys užsiėmimų su gyvūnais lygmenys: veikla su gyvūnais (skirtingos grupinės veiklos
vaikams, žmonėms su specialiais poreikiais ir t. t.), mokymasis su gyvūnais (praktiniai saviugdos, komandos kūrimo ir lyderystės mokymai) ir gyvūnų terapija (psichologinės konsultacijos ir psichoterapija su žirgais). Tikslinė grupė yra ganėtinai
įvairi, dalyvių amžius – labai skirtingas.
Pastaruosius 8 metus Hobukooli parko teritorija po truputį plečiasi – ši vieta buvo suplanuota ir užstatyta, laikantis
permakultūros principų. Šiandien parko teritoriją sudaro 30 hektarų žemės, privatūs miško keliai ir didžiulės žirgų ganyklos.
Visi namai yra pastatyti iš natūralių medžiagų, daugiausiai iš šiaudų ir molio arba perdirbtos medienos. Pastaraisiais metais

„KODĖL ASILAS?“
Dr. Ivano SCORZATO
C.I.A.O. “La Tela di Carlotta”
Centro Interventi Assistiti con gli Animali Olistico
ciao.lateladicarlotta@gmail.com

parke organizuojami praktiniai aplinkos mokymai moksleiviams, studentams ir mokytojams. Be to, mokykloms čia rengiami

Asilas savo išvaizda ir elgsena labai skiriasi nuo arklio, nors abu kilę iš tų pačių protėvių.

edukaciniai užsiėmimai „Žemės namai“ ir „Ekologija“. Šiuose užsiėmimuose kalbama apie tvarųjį švietimą, tradicinę natū-

Asilas yra toks gyvūnas, kuris gali pristabdyti prieš jį stovinčio žmogaus atsiribojimo nuo realybės mechanizmą. Jis nebaugina

ralią statybą, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą ir natūralų vandens valymą.
Parkas savo pavyzdžiu skatina naudoti natūralias statybos medžiagas, siūlo tvarius sprendimus ir yra tapęs puikia praktikos vieta Järva profesinės mokyklos moksleiviams, Talino universiteto studentams bei kitų Estijos mokyklų mokiniams.

savo dydžiu ir nėra lengvai įbauginamas kitų. Jis lengvai prisileidžia žmogų.
Asilas yra labai priimtinas žmogui dėl savo švelnumo, emocionalaus bendravimo, prieraišumo, ramybės, kantrybės ir romumo.
Labai simpatiškas gyvūnas, kuris ir suaugęs žavi savo didele galva ir didžiulėmis akimis.
Optimalaus dydžio, minkštas, šiltas ir prašyte prašantis paglostyti.
Todėl jis itin tinka žmonėms, kenčiantiems nuo emocinių, pažintinių bei socialinių sutrikimų, taip pat vaikams, kuriuos kamuoja

Teisingu keliu – raitomis

nerimas ir priėmimo (įskaitant ir fizinę išvaizdą) problemos.

Iren PITI
Fondas „Teisingu keliu – raitomis“ (JoUton-LohatonAlapitvany)

patikimas, romus, lėtas, kantrus, mėgstantis fizinį kontaktą bei artumą ir noriai leidžiasi liečiamas.

iren.piti@gmail.com

Daugelis asilo savybių tinka kontaktui su žmogumi, asilas itin tinkamas terapijai ir santykiams su žmogumi užmegzti, nes yra
Jis gali tapti puikiu bičiuliu žmonėms, turintiems emocinių sutrikimų, kuriems sunku užmegzti santykius su kitais žmonėmis,
taip pat savigarbą praradusiems žmonėms, socialiai pažeidžiamiems žmonėms ir fizinę ar fiziologinę negalią turintiems žmonėms.

Prieš milijonus metų, kai arklys dar buvo šuns dydžio, žmogus jį prisijaukino dėl ištvermingumo. Ilgainiui arkliai tapo didesni
ir imti naudoti sunkiems kroviniams gabenti. Kartą kažkas atsisėdo ant arklio ir nuo tada prasidėjo jojimo istorija. Ilgą laiką arklys
buvo naudojamas kaip transporto priemonė, tačiau 20-ajame amžiuje, sparčiai vystantis technikai, tokia transporto priemonė prarado

Visko pagrindas yra žmogaus ir gyvūno santykis.
Ankstyvajame augimo etape asilas atlieka tarpininko vaidmenį, jis praturtina jutiminę bei emocinę sritį ir stimuliuoja fizinių
struktūrų sandarą.

savo buvusią svarbą. Bet tai nereiškia, kad savo svarbą prarado arkliai. Jiems buvo rasta nauja niša – rekreacija ir gydymas. Arklių

Kontaktas su asilu „verčia“ asmenį gerinti dėmesio bei reakcijos laiką ir padeda suprasti, kuo asilas skiriasi nuo žmogaus.

naudojimas gydymo tikslais ėmė sparčiai plėstis ir tobulėti.

Bendravimas su asilu padeda atgaivinti tikrą, paprastą ir gilų ryšį, pagrįstą kūnu, spontaniškumu ir žaidimu.

Pagrindinė mūsų organizacijos „Teisingu keliu – raitomis“ veikla yra gydomasis jojimas. Gydomasis jojimas yra žmonių su
specialiaisiais poreikiais gydymo ir ugdymo metodas. Užsiėmimo metu nuolatos stimuliuojamas vestibuliarinis aparatas, nes centrinė
76

Pranešime aprašomas trylikamečio Marko, turinčio stiprų protinį atsilikimą ir kenčiančio nuo elgesio sutrikimų, atvejis, kuomet
bendravimas su asilu padėjo pasiekti svarbių tikslų.
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TERAPINIO JOJIMO POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZMUI
Jurgita RUTKIENĖ
simonyte.j@gmail.com
Agnė SAVE NKOVIENĖ
agne0513@gmail.com
Šiaulių universitetas
Hippos – tai graikų kilmės žodis, reiškiantis arklį. Tai žirgo judesys trimatėje erdvėje (aukštyn – žemyn, pirmyn – atgal, į
kairę – į dešinę): arklio klubų, dubens, galūnių judesys, sukeliantis atsakomuosius raitelio judesius. Jos metu žirgas ir jo judesiai
atveria žmonių psichomotorikai naujų judėjimo ir suvokimo galimybių. Jojimo poveikis yra daugiafunkcinis, o vienareikšmišką
poveikį ar naudą sunku išskirti. Teigiami pokyčiai po hipoterapijos užsiėmimų stebimi tiek fizinėje, tiek psicho-emocinėje srityse.
Terapinis jojimas – tai reabilitacinis, pedagoginis ir sportinis žirgo galimybių panaudojimas ortopedijos, neurologijos,
psichiatrijos, specialiosios pedagogikos ir neįgaliųjų sporto srityse asmenims sergantiems įvairiomis ligomis ar turintiems negalią. Šios gydymo formos pagrindinis tikslas – išsaugoti organizmo fizinius, psichinius ir socialinius gebėjimus bei įgyti naujų
įgūdžių ir patirties.
Terapinio jojimo rūšys:
Reabilitacija: klasikinė hipoterapija, hipoterapija ir psichoterapija su žirgais.
Edukologija: jojimo terapija, specialusis jojimas arba voltižiravimas.
Sportas: kinkinių sportas ir sportinis jojimas.
Žirgo judesių poveikis. Stimuliuojamos trys sensorinės sistemos: vestibiuliarinė, vizualinė ir propriorecepcinė. Neurologinių pažeidimų atveju, žirgas suteikia galimybę judesius išmokti dėl nuolat pasikartojančių dubens ir liemens judesių. Impulsai
perduodami raiteliui 90-110 imp./min dažniu.
Žirgas atkuria žmogaus eisenos įspūdį. Kai žirgas juda, žmogaus kūnas yra priverstas atitinkamai reaguoti judant įvairiomis kryptimis, ritmu ir greičiu dėl nuolat jojimo metu pasikartojančių trimačių judesių.
Raitelio ir žirgo sąveika. Sėdint ant žirgo formuojasi tam tikra kūno fiksavimo schema. Išlaikant kūną vertikalioje padėtyje ypatingą vaidmenį vaidina koordinacinė sistema, dubens ir nugaros raumenų aktyvumas.

Praėję metai buvo lemtingi tiek organizacijai, tiek apskritai šunų įtraukimui į gydymo bei ugdymo procesus Estijoje.
Iš esmės reformavus asociaciją, joje liko tik profesionalios gydymo įstaigos, dirbančios šioje srityje, ir sertifikuotos šunųterapeutų komandos.
Kurdami savo sistemą ir infrastruktūrą, išnagrinėjome daugybę pasaulyje veikiančių sistemų, kad tinkamiausius jų
aspektus galėtume pritaikyti Estijai.
Dėl savo sovietinės praeities mes vis dar susiduriame su daugybe kliūčių ir klaidingų pažiūrų, nors prieš 25 atkūrėme nepriklausomybę ir esame ES nariai. Mūsų šalies naminių gyvūnų auginimo kultūra yra pereinamajame laikotarpyje.
Dauguma estų įsitikinę, kad šuo reikalingas arba namams saugoti, arba kaip „kišeninis šunelis“, galintis atstoti vaiką. Sovietinį mentalitetą pakeitė Vakarų žiniasklaidos įtakos zona. Deja, nė vienas kraštutinumas neatsižvelgia į šunų gerovę ir
poreikius. Šunys nelaikomi gyvūnais ir, deja, Estijos teisė neremia jokių pokyčių šioje srityje.
Plačiai paplitęs požiūris nereikalauja šunų įtraukimo į gydymo ir ugdymo procesus taisyklių ir metodų, kurie būtų
aiškiai nustatyti atsižvelgiant į šiame procese dalyvaujančių gyvūnų poreikius. Diskusijos apie šunų, dalyvaujančių gydymo
ar ugdymo procese, patiriamą stresą ir apie būtinybę šį klausimą spręsti iš esmės yra ganėtinai sudėtingos, kai visuomenė dar
nėra pasiruošusi pripažinti jų teises ir poreikius.
Be to, keičiasi ir šunų mokymo bei dresavimo metodai. Šiuo metu naudojama daugybė prieštaringai vertinamų
metodų ir teorijų.
Estija yra de facto dvikalbė (estų ir rusų) šalis, todėl reikia atsižvelgti į tai, kad daugumoje leidinių rusų kalba yra
vartojama apibrėžtis „kaniterapija“, o šunys vadinami „šunimis-terapeutais“. Anglų kalboje šuo niekada nevadinamas terapeutu; joje vartojama tokia apibrėžtis kaip „šunų įtraukimas į gydymo ir ugdymo procesus“, kuri yra skirstoma į tris lygius
ir apima užsiėmimus su šunimis, švietimą pasitelkiant šunis ir šunų terapiją. Tai mums kelia didžiausią iššūkį, nes privalome
sukurti išsamų ir tikslų žodyną, suprantamą tiek estų, tiek ir rusų kalba, kuriuo būtų galima naudotis vienu metu.
Visi pirma paminėti iššūkiai yra didžiulės galimybės keistis – tereikia viską gerai apsvarstyti ir suplanuoti. Mes
turime galimybę pasinaudoti kitų šalių patirtimi bei gerąja praktika ir sukurti įvairiapusę bei veiksmingą šunų įtraukimo į
gydymo ir ugdymo procesus sistemą, užtikrinančią profesionalią priežiūrą bei dėmesį visoms dalyvaujančioms šalims ir atitinkančią šalies sveikatos priežiūros poreikius bei standartus.
Modernizuodami ir tobulindami Estijos specialiai apmokytų šunų asociaciją bei nustatydami sau naujus tikslus mes
taip pat siekiame padaryti poveikį Estijos visuomenei, t. y. pakeisti įsišaknijusią nuomonę ir pakloti pamatus šiuolaikiškam
bei moksliniam požiūriui į šunis.

Svarbu – tinkamas žirgo parinkimas. Priklausomai nuo žirgo eisenos ritmo, galima aktyvinti žmogaus proprioreceptorius
ir stimuliuoti raumenų tonuso padidėjimą arba, ribojant propriorecepcinės informacijos stimulų greitį, sumažinti raumenų tonusą.
Žirgas žadina teigiamus jausmus. Prisilietimas prie žirgo, įvairios jo spalvos, specifinis kvapas, kanopų keliami garsai
– visa tai stimuliuoja įvairias (motorinę, propriorecepcinę, vestibiulinę, sensorinę, psichinę) organizmo sistemas. Todėl be fizinės

„LINKSMŲJŲ PĖDUČIŲ“ KANITERAPIJA KLAIPĖDOS MIESTE:
PRADŽIA IR PIRMIEJI REZULTATAI

jojimo terapijos metu, galima stimuliuoti vaikų motorinę raidą, mokyti vaikus rankų atramos, vertimosi, šliaužimo, ropojimo ar

Natalia ZUKHBAYA, Laura AŠIROVIENĖ
VšĮ „Linksmosios pėdutės“
craftybengal@gmail.com

sudėtingesnių motorinių funkcijų. Pagyvenusiems pacientams tai taip pat puiki priemonė, skatinanti fizinį ir socialinį aktyvumą,

Mūsų veikla kaniterapijoje prasidėjo ganėtinai neįprastai ir iš kitos, nei įprasta, pusės – tai buvo ne papildoma pagalba

terapinio jojimo naudos, yra ir psichologinė, pedagoginė, socialinė jojimo nauda.
Atsižvelgiant į paciento amžių, galima išsikelti skirtingus gydymo arba ugdymo tikslus. Dėl įvairių padėčių, taikomų

gerinanti emocijas, eiseną, mažinanti griuvimų riziką.

UŽSIĖMIMAI SU ŠUNIMIS ESTIJOJE.
PROBLEMOS IR GALIMYBĖS
Maarja TALI
Estijos specialiai apmokytų šunų asociacijos valdybos narė
teraapiakoer@hotmail.com
Estijos specialiai apmokytų šunų asociacija buvo įkurta 2008 m. Iki 2014 m. asociacija vienijo žmones, besidominčius šunimis-terapeutais.
78

žmogui, pagrindinis klausimas buvo – kaip padėti gyvūnui?
Dirbant praktinį darbą gyvūnų prieglaudoje pastebėjome, jog žmogaus santykis su gyvūnu bei jo bendravimo kultūra gali
būti sudėtingi. Dažnai į mūsų prieglaudą atkeliavę gyvūnai buvo patyrę daug neigiamų išgyvenimų dėl žmogaus veiklos. Šuo
dažnai buvo priimamas kaip daiktas ar žaisliukas, kuriuo galima atsikratyti, jei jis atsibosta, jį galima palikti už durų, arba
tiesiog išmesti. Siekiant pakeisti tokį žmogaus suvokimą apie auginamą gyvūną, mes pradėjome ilgą edukacinį kelią požiūrio
keitimo link. Pirmiausia dirbome su vaikais, mokėme juos atsakomybės. Stebėdami vaikų ir suaugusiųjų reakcijas į šunis,
mes pastebėjome, jog tokie susitikimai nuteikia ypatingai pozityviai.
Kiek vėliau pradėjome galvoti apie platesnę veiklą kaniterapijoje. Taip gimė mintis pasiūlyti savo paslaugas mokykloms,
dienos centrams, kuriuose lankosi vaikai su specialiais poreikiais. Poreikis šioms paslaugoms buvo didelis, institucijos mielai priimdavo mūsų siūlomą veiklą. Taigi, institucijos pradėjo mus kviesti vaikų pabendravimo su šunimis paslaugoms. Šie
užsiėmimai vyko formuluojant konkrečius tikslus. Užsiėmimai buvo tiek individualūs, tiek grupiniai. Pirmieji bandomieji
79
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kaniterapijos užsiėmimai parodė, kad tikrai galima pradėti fiksuoti rezultatus renkant duomenis iš tėvų bei specialistų.
Kaniterapijos užsiėmimai jau vyko bendradarbiaujant su šiomis įstaigomis: Klaipėdos specialiąja mokykla ir daugiafunkciu centru „Svetliačiok“, Klaipėdos „Medeinės“ mokykla, Klaipėdos vaikų lopšeliu-darželiu „Sakalėlis“, Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Versmė,“, kūdikių globos namais, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namais bei vaikų globos namais:
„Smiltelė“, „Danė“. Taip pat susitikimai su šunimis buvo organizuoti ir suaugusiems žmonėms – Klaipėdos miesto Globos
Namuose ir BĮ „Klaipėdos Lakštutė“.
Surinkti duomenys kaniterapijos užsiėmimų su vaikais, turinčiais specialiuosius poreikius, metu atskleidė, jog pastebimi
pokyčiai šiose sferose:
-- socialinėje (santykių palaikymas, bendravimas, gebėjimas užmegzti kontaktą, savikontrolė);
-- fizinėje (motorikos vystymasis, pusiausvyra ir. kt. fizinių savybių vystymas);
-- psichologinėje (emocijų raiška, kalbos raiška, geresnis dėmesio sukaupimas ir pan.
Tęsiant veiklą, organizacijoje „Linksmosios pėdutės“ 2013m. buvo nuspręsta standartizuoti šiuos stebėjimus ir registruoti klientų pokyčius su tikslu suvokti realius pokyčius susijusius su specialiai parengta metodika bendravimu su šunimis.
Pradėda bendradarbiauti su Klaipėdos universiteto mokslininkais, buvo vadovaujamasi sukaupta delfinų terapijos patirtimi ir
pasirinkta žaidybinė metodika. Pradėti vesti individualūs ir grupiniai užsiėmimai. Grupiniuose užsiėmimuose jau yra dalyvavę 628 klientai, individualiuose – 17. Iš viso buvo pravesta 170 individualių užsiėmimų ir 181 grupinis užsiėmimas.
2014 m. buvo parengtas ir išspausdintas pirmasis mokslinis straipsnis: „Kaniterapijos užuomazgos Lietuvoje: vieno atvejo studija“ (autoriai – B. Kreivinienė, N. Zukhbaya, L. Aširovienė). Šiame straipsnyje yra apžvelgiami pirmieji pasiekimai
individualioje kaniterapijoje. Apžvelgto tyrimo rezultatai atskleidė, jog užsiėmimų metu daugiausia pasiekta vaiko socialinės
raidos, kalbinės raiškos ir kognityvinėse sferose. Taip pat, užsiėmimai su šunimis itin teigiamai veikė vaiko emocinį pasaulį
– visų užsiėmimų metu dominavo teigiamos emocijos.
Klientas, bendraudamas su gyvūnu, sukuria ypatingą ryšį, ima labiau pasitikėti aplinka, lavina jutimus, dėmesio sutelkimą, lengviau užmezga socialinius ryšius su bendraamžiais, mokytojais, tėvais.
Šiai dienai kaniterapija Lietuvoje dar nėra oficialiai įteisinta dėl: reglamentavimo mechanizmo nebuvimo, mokslinių
tyrimų stokos, standartizuotos metodikos šunų parinkimui ir testavimui, darbui su klientais metodikos nebuvimo.

DELFINŲ TERAPIJOS POVEIKIS SOCIALINIŲ IR BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ VYSTYMUISI
Filosofijos mokslų daktarė Oksana DĄBROWSKA
FONDO „GERASIS KAIMAS“ Delfinų terapijos projekto vadovė,
Varšuva, Lenkija
oksana@dobrawioska.pl
Mūsų fondo Delfinų terapijos programa jau 7 metus sėkmingai taikoma pagal originalų metodą, kurį aš sukūriau remdamasi dviejų Turkijos delfinariumų („Adaland“, Kušadasis, ir „Sealanya“, Turkleras) veikla. Kiekvienais metais šia programa
pasinaudoja maždaug 120 šeimų iš Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Anglijos ir tolimesnių šalių. Atliekami moksliniai šios
programos tyrimai. Būdama šio metodo autore, aš atlieku tyrimą, sutelktą į psichinių sutrikimų turinčių vaikų socialinių
kontaktų, bendravimo įgūdžių ir kalbos gerinimą.
Delfinų terapijos programos, kurią vykdo fondas „Gerasis kaimas“, įgyvendinimo metu mūsų specialistai (psichologai
ir pedagogai) dirba su vyresniais nei 2 metų vaikais, turinčiais raidos sutrikimų. Dažniausiai pasitaikantys sutrikimai yra
infantilinis autizmas, genetiniai sutrikimai ir cerebrinis paralyžius. Terapijos, kuri trunka dvi savaites, metu vyksta 10 delfinų
terapijos seansų, kurių vienas trunka 25 minutes, ir 10 valandų trukmės grupiniai užsiėmimai (meno terapija, šeimos terapija,
grupinė integracija, relaksacija), skirti tėvams, vaikams ir broliams ar seserims.
Metodo, kurį pagal šią programą taiko mūsų fondas, pagrindinis tikslas yra užmegzti glaudų paciento ir delfino ryšį
padedant terapeutui, kuris naudoja interaktyvaus žaidimo elementus. Įtraukdami į šį procesą kiekvieno paciento šeimos narius mes paruošiame gydymo strategiją, kuri skatintų to vaiko vystymąsi per specialiai jam parengtus žaidimus bei pratimus,
kuriuos pacientas gali atlikti. Privaloma terapijos dalis yra relaksacija su natūraliu delfino sonaru. Jei įmanoma, pacientas turi
gulėti ant nugaros, o jo ausis turi būti vandenyje netoli hidrolokatoriaus, esančio kaktinėje delfino galvos dalyje.
Delfinų terapija turi teigiamos įtakos daugeliui vaikų su psichiniais sutrikimais funkcijų, tačiau savo tyrimo metu pagrindinį dėmesį skiriame šių vaikų bendravimo įgūdžiams gerinti.
Apie tai, kad pagerėjo daugelis funkcijų ir bendravimo įgūdžiai, nurodyta daugiau nei 500 klausimynų, kuriuos pildė
tėvai, o taip pat protokoluose, kuriuose pildė su vaikais dirbantys terapeutai. Kartu su fondo specialistais ir vadovaujama
profesoriaus Čiuprikovo aš atlieku tyrimą, kuris atitinka visus reikalavimus ir mokslines normas.
Po delfinų terapijos kurso jau nemažai metų daugeliu atvejų stebimas bendravimo ir socialinių kontaktų pagerėjimas.
Šie pokyčiai pasireiškia tuo, kad:
-- išauga susidomėjimas socialiniais kontaktais, atsiranda naujos pažangesnės socialinio kontakto formos (pvz., domėjimasis bendraamžiais, naujais žmonėmis bei viešais renginiais, empatijos apraiškos);
-- pastebimas turtingesnis žodynas ir geresni kalbėjimo įgūdžiai;
-- pagerėja dėmesio sukaupimas, kuris yra būtinas bet kokiai socialinei veiklai;
-- pagerėja elgesys (įskaitant sumažėjusį agresyvumą, geresnę motyvaciją ar bent jau kantrybę dalyvauti pamokose).
2013 m. pradėjome vykdyti tiriamąją programą su logopedėmis iš Lenkijos Eva Malachovska ir Malgožata Končanin.
Tyrimui vadovauja profesorius Anatolijus Čiuprikovas iš Kijevo Medicinos akademijos, kuris yra 7 NEMO delfinariumų
Ukrainoje mokslinis konsultantas. Pirmieji rezultatai yra labai efektyvūs.
Pagal šį metodą atlikta delfinų terapija turi teigiamo poveikio jutiminių sistemų veiklai. Pagerėja vaizdinis suvokimas ir
objektų atpažinimas regos lauke, taip pat pagerėja gebėjimas rūšiuoti daiktus pagal dydį ar spalvą. Pagerėjusi klausos funkcija pagerina atminties signalus: - šios srities rezultatas: gerai žinomi signalai. Pagerėjusios lytėjimo, uoslės ir skonio funkcijos,
savęs suvokimas erdvėje ir kūno judesių suvokimas.
Mes ištyrinėjome ir iš esmės pagrindėme teiginį, kad delfinų terapija ir interaktyvūs žaidimai su delfinu skatina ir turi
teigiamos įtakos vaiko (apskritai paciento) raidai ir socialinio bendravimo bei apskritai bendravimo įgūdžių atsiradimui, nes
bendravimo patirtį su delfinais vaikas perkelia į santykius su kitais žmonėmis bendruomenėje, taigi delfinų terapija turi ne tik
gydomąjį poveikį, bet ir padeda vaikui (pacientui) adaptuotis visuomenėje.
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Mes išanalizavome ir įvertinome įvairius bendravimo įgūdžių aspektus, įskaitant:

fizinio lavinimo programą didelis dėmesys skiriamas į tokio vaiko aplinkos pritaikymą ir sutvarkymą. DTC tai vieta, kurioje

1. vaiko reakciją į savo vardą;

psichoemocinio poveikio ir bendravimo su delfinu metu, vaikas su autizmo sutrikimu patiria vadinamąją „ledlaužio“ funkci-

2. klausos reakciją;

ją, ko pasekoje lengviau komunikuojama, išauga pasitikėjimas savimi bei patiriamos teigiamos emocijos. Šių sferų vystymas

3. sąveiką;

yra svarbus tęstinei pagalbai kineziterapijos salėje. Kryptinga kineziterapija gali stimuliuoti teigiamų elgesio rinkinių pasi-

4. gebėjimą perteikti savo poreikius ir norus;

reiškimą ir sumažinti netinkamo elgesio pasireiškimo dažnumą.

5. kalbos vystymosi ypatybes.

Vaikai su autizmo spektro sutrikimais pasižymi žemu raumenų tonusu ar kinestezinio suvokimo sutrikdymu, kitaip

Pastebėjome, kad visos šios funkcijos pagerėjo.

tariant, sunkiai atlieka koordinuotus judesius, paskirsto jėgą ir išlaiko pasirinktą kryptį bei greitį. Retais atvejais, tai pasi-

Taip pat pastebėjome, kad delfino poveikis tampa veiksmingesnis tada, kai tuo pat metu pacientui yra taikomi kiti kūry-

reiškia vestibuliarinio aparato sutrikimais, kurio dėka autizmo sutrikimą turintis vaikas gali suvokti apie savo kūno padėties

biški gydymo būdai. Tarp tokių galima paminėti meno terapiją, smėlio terapiją bei kitus gydymo būdus, kurie yra vis plačiau

pasikeitimus erdvėje. Tokių atvejų metu, fizinio lavinimo programa yra labai naudinga, ne tik fiziniam vaiko kūno stiprinime,

taikomi ir pripažįstami.

bet ir emocijų, pasitikėjimo ir motyvacijos vystyme. Kineziterapeuto užduotis yra sukurti ar atstatyti kliento raumenų jėgą,

Baigę tyrimą ketiname pateikti tarptautinei visuomenei įrodymus apie delfinų terapijos veiksmingumą. Tai labai svarbu

išvystyti motorinius įgūdžius ir mobilumą. Tam įgyvendinti pasitelkiami, baseino teikiami privalumai. Būdamas vandenyje

visoms organizacijoms, vykdančioms delfinų terapijos programas, nes nepaisant šio metodo populiarumo visame pasaulyje,

kūno svoris yra neutralizuojamas, ko pasekoje vaikas atlikdamas judesius su vandens pasipriešinimu, gali formuoti laikyseną

įrodymų apie jo veiksmingumą vis dar nepakanka.

ir atgauti judėjimo funkcijas. Pasikeitusi aplinka, specifiškai veikia vaiko organizmą, ne išimtis ir treniravimasis vandenyje,
todėl taikant kineziterapijos programą tokiomis sąlygomis, plaukimas turi būti ne tik skatinamas, bet ir ugdomas. Plaukiant
pasireiškia daugybė fizinių ypatybių, kurios būtinos fizinės ir psichoemocinės būsenos tobulėjime, tai motoriniai gebėjimai

FIZINIO LAVINIMO POVEIKIS VAIKAMS SU AUTIZMO SUTRIKIMU
Deividas ŽADEIKIS
Lietuvos jūrų muziejaus kineziterapijos specialistas
d.zadeikis@muziejus.lt
Autizmu sergančiųjų vaikų skaičius kasmet didėja visame pasaulyje. Kaip bebūtų gaila šis įvairiapusis raidos sutrikimas
neaplenkia ir Lietuvos. Tokiems vaikams padėti, taikomi įvairūs būdai, kaip terapijos, specialios korekcijos ar metodai kurių
pagalba, pasiekiamas jų gyvenimo kokybės vystymasis ir tobulėjimas. Autizmo sutrikimą turintis vaikas, pasižymi socialinių
įgūdžių, elgesio ir bendravimo nepakankamumu ar vystymosi sulėtėjimu, kurių metu pastebima komunikacijos stoka, socialinių interesų nebuvimas ir pasikartojančios griežtos tvarkos veiksmų sekos. Nors priežastys nėra tiksliai žinomos, manoma,
kad šį smegenų vystymosi sutrikimą sukelia genų mutacijos ar retos genetinių pakitimų sąveikos formos. Gausybė specialistų
aplink pasaulį, stengiasi perprasti šio klastingo sutrikimo šaknis ir vis unikalesniais būdais daro įtaką, tolimesniam tokio
vaiko asmenybės vystymosi etape.
Vienas iš tokių būdų tai – delfinų terapija. Klaipėdoje, naujai susikūrusiame delfinų terapijos centre, teikiama terapinė
pagalba, įvairias negalias ar sutrikimus turintiems vaikams. Nors delfinų terapijos idėja gimė gerokai seniau, jai išpildyti
prireikė laiko. 2013m. balandžio 15d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, delfinų terapijos programa Lietuvos jūrų
muziejuje įteisinta kaip sveikatinimo paslauga (Higienos norma HN 133:2013). Tai pirmoji praktika Europoje, kuomet delfinų terapiją reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentai. Kartu tai itin svarbus pripažinimas delfinų terapijos
praktinei veiklai bei tolesnių mokslinių tyrimų plėtrai. Šiame dokumente delfinų terapija yra apibrėžiama kaip psichoemocinio ir fizinio lavinimo programa, t.y., delfinų terapijoje atsiranda nauja kryptis - fizinė reabilitacija ir kliento gebėjimų stiprinimas per fizinius pratimus panaudojant delfinus.
Delfinų terapija susideda iš psichoemocinio ir fizinio lavinimo programų komplekso, kurių pasekoje čia dirbantys įvairūs savo sričių specialistai ir treneriai padarys viską kas jų kompetencijoje, kad autizmo sutrikimą turintis vaikas, patirtų
kuo daugiau teigiamų išgyvenimų ir emocijų, kurių dėka suteiktų jam gyvenimo pilnatvės jausmą. Delfinų terapijos centre,
dirbant su šią negalią turinčiais vaikais yra taikomos ir papildomos užimtumo veiklos: muzikos, dailės, smėlio, žaidimo,
relaksacijos, sensorinės integracijos, kineziterapijos.

kaip koordinacija, reakcijos laikas ir pusiausvyra, taip pat raumenų jėgos sustiprėjimas ir vystymasis, ištvermė ar lankstumas.
Nors vaiko turinčio autizmo sutrikimą savybės gali būti funkciškai neaktyvios, tobulėjimo, prisitaikymo ir treniravimosi
etape, jos gali keistis.

TERAPIJŲ TEIKIMO BŪDAI, GALIMYBĖS, SVARBA MOKINIAMS,
TURINTIEMS ELGESIO IR/AR EMOCIJŲ SUTRIKIMUS

Aurelija KASPARAVIČIENĖ
Švėkšnos specialiojo ugdymo centro
Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja
a.kasparaviciene@gmail.com
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendindamas 2012 m. projektą „Specialiųjų poreikių asmenų
ugdymo(si) formų plėtra, II etapas. Specialiųjų mokyklų pertvarka, specialiojo ugdymo centrų steigimas“. Įsteigė Švėkšnos
specialiojo ugdymo centrą, kuriame ugdomi mokiniai turintys elgesio ir/ar emocijų sutrikimus. Per mokslo metus Centre
nuolatos gyvena ir mokosi apie 80 vaikų. Mokiniai į Centrą priimami visus mokslo metus (jei yra laisvų vietų klasėje).
Centre vykdomas trumpalaikis mokinių konsultavimas nuo 1 iki 10 dienų, reikalui esant pratęsiant iki 30 dienų. Remiantis
specialistų rekomendacijomis, gavus tėvų sutikimą, vaikas gali būti ugdomas centre. Centras teikia išorinę metodinę pagalbą
mokinių tėvams, teisėtiems vaiko atostovams, pedagogams ir kitiems specialistams.
Emocijų ir/ar elgesio sutrikimus turintiems mokiniams būdinga: vengimas lankyti mokyklą, pamokų trukdymas, mokytojų nurodymų nepaisymas, smurtavimas prieš kitus, pykčio priepuoliai, agresyvumas, melavimas, vagiliavimas, psichotropinių medžiagų vartojimas, neadekvatus savęs vertinimas, savęs žalojimas, suicidinis elgesys ir kt.
Švėkšnos specialiojo ugdymo centre dirbant su vaikais turinčiais emocijų ir/ar elgesio sutrikimų yra taikomos įvairios
terapijos: muzikos terapija, dailės terapija, smėlio terapija, šokio ir judesio terapija, vandens terapija, gydomoji gimnastika.
Terapijos, taikomos centre, dažnai tampa alternatyva medikamentiniam gydymui.
Neatsiejama terapijų dalimi yra sensorinė integracija (begalybės tunelis, burbulų vamzdis, šviečiantys pluoštai, žvaigždėtas kilimas, 8 spalvų belaidis pultas, „super solar 100C”, Fi LED žibintas, šviesos šaltinis, veidrodinis kamuolys, projek-

Fizinio lavinimo programa delfinų terapijoje yra apibrėžiama kaip kineziterapijos metodas, kuriame dalyvauja klientas ir

torius “žvaigždėtas dangus”). Centre naudojama terapinė vandens lova su integruoto masažo ir garso sistema.

DTC dirbantis kineziterapeutas, kuris dirba pagal individualią, kliento poreikius atliepiančią programą. Dalyvavimas fizinėje

Terapijos ir sensorinė integracija gali būti taikoma ne tik dirbant su mokiniais, kurie turi elgesio ir ar emocijų sutrikimus,

veikoje, vaikams su autizmo sutrikimu gali būti sudėtingas dėl: kliento menkesnės motyvacijos, paties specialisto specialių

bet ir vaikams turintiems psichikos sutrikimų, sutrikusių motorinių gebėjimų, neurologinių, autizmo spektro, dėmesio ir ak-

žinių trūkumo, negalėjimo suplanuoti ir įgyvendinti fizinio lavinimo pratimų sistemingai dėl kintančios kliento būklės ir pan.

tyvumo sutrikimų, sergantiems depresija, jaučiantiems lėtinį skausmą ir kt.

Tuo tarpu derinant delfinų terapiją su kineziterapijos metodais galima pasiekti geresnių vaiko reabilitacijos metodų. Taikant
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Terapijų dėka stimuliuojami mokinių pojūčiai, gerinami tarpusavio santykiai, mažinamas nerimas, blaškymasis, agresija
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ir kt. Taikydami terapijas ir sensorinę integraciją pastebime, kad jos padeda vaikams išsivaduoti nuo slogių minčių, stimuliuo-

kuomet kūdikis ima kelti galvą; veblenimo laikotarpis yra susijęs su laikotarpiu, kai kūdikis ima sėdėti. Ekspresijos

ja emocijas, sukelia tam tikras asociacijas, vaizdinius, mokiniai atsipalaiduoja, noriau išsikalba, atsiveria su juo dirbančiam

laikotarpis yra susijęs su vertikalia kūno padėtimi, o savarankiškas atsistojimas ir pradėjimas vaikščioti vyksta tuo pat

specialistui. Vaikai mokosi adekvačiai reaguoti ir tinkamai elgtis, reguliuoti savo būseną, koncentruoti dėmesį, kontroliuoti

metu, kai mokomasi žaisti su žaislais. Aš galiu patvirtinti E. Minčakevič žodžius, kad „žmogaus ir vaiko su įgimtais

emocijas, elgesį ir motoriką. Taip pat terapijų metu dirbantiems specialistams lengviau atpažinti vaiko emocinę būseną ir
nukreipti darbą tikslinga linkme.

trūkumais kalbiniai įgūdžiai priklauso nuo motorinių gebėjimų vystymosi“.
4. Priešgimdyminės patirties įtaka kalbos vystymuisi
Kalbėjimo padargų vystymasis yra glaudžiai susijęs su priešgimdyminiu laikotarpiu. Tuo metu formuojasi organinis vė-

KVĖPAVIMO IR RIJIMO ĮTAKA KALBOS ĮGŪDŽIŲ VYSTYMUISI –
ŠIUOLAIKINIAI GYDYMO BŪDAI, DELFINŲ TERAPIJA
Filosofijos mokslų daktarė Malgožata KONČANIN, logopedė
Lenkijos logopedų asociacijos Komisijos darbui su žiniasklaida
ir užsienio šalimis vadovė
Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji, Varšuva, Lenkija
Centrum Medyczne NSZOS, Olštynas, Lenkija
malgorzata.konczanin@gmail.com
Šio straipsnio tikslas yra atkreipti dėmesį į vaiko kalbinių įgūdžių formavimą, kuris turi įtakos visam žmogaus gyvenimui. Norėdamas dalyvauti pokalbyje žmogus privalo turėti tam tikrų įgūdžių ir gebėjimų. Kalbinis įgūdis yra nesąmoningas
mokėjimas kurti gramatiškai teisingus ir logiškus sakinius. Tam reikia įvaldyti visus tris kalbos sistemos (kodo) lygmenis:
fonologinį, morfologinį ir sintaksinį, o kai kurie įgūdžiai, bent jau tie, susiję su įsisąmoninimo gebėjimais, be anksčiau įgytų
įgūdžių neatsiranda. Autorė sutelkia dėmesį į šiuolaikinius gydymo metodus, galinčius pašalinti kvėpavimo ir rijimo funkcijų

lesnių kalbos funkcijų pagrindas ir vyksta kalbos girdėjimo bei suvokimo, o taip pat ir gėrimo bei valgymo analizatorių
funkcinė koreliacija.
5. Šiuolaikiniai metodai, lengvinantys rijimo ir kvėpavimo funkcijų sutrikimus
NDT/Bobath metodą praėjusio amžiaus penktajame dešimtmetyje sukūrė Berta ir Karlas Bobatai. Nuo tada jis pradėtas
taikyti suaugusiesiems ir vaikams visame pasaulyje. Pirmieji kursai Lenkijoje apie šio metodo taikymą kūdikiams vyko
1988 m., juos vedė Merė Kvinton ir fizioterapeutė bei medicinos mokslų daktarė Elzbet Koeng iš Šveicarijos.
6. Delfinų terapija
Praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje Majamio universiteto mokslininkai ir psichiatrai ėmė tyrinėti delfinų terapiją vaikams, turintiems neurologinių sutrikimų. Šie tyrinėjimai padėjo maždaug 15 tūkstančių vaikų, kurių dauguma –
autistai. Ši terapija ir reabilitacija rekomenduojama vaikams, sergantiems neurologinėmis, psichinėmis ir onkologinėmis
ligomis. Delfinų terapija yra netradicinis gydymo metodas, nors ir tyrinėtas pasaulyje.
7. Vaikų, turinčių neurologinių sutrikimų, tyrimas
Remiantis mano tyrimo, kuriame dalyvavo 30 vaikų nuo 3 iki 10 metų amžiaus, rezultatais, delfinų terapija turėjo įtakos
rijimo ir kvėpavimo funkcijoms. Dėl pagerėjusių rijimo ir kvėpavimo funkcijų pagerėjo bendravimo ir kalbiniai įgūdžiai.

sutrikimus. Tinkamas rijimas ir kvėpavimas turi reikšmingos įtakos kalbinių įgūdžių vystymuisi. Tarp pažangių gydymo
metodų ji išskiria NDT/Bobath (NDT – neurodinaminė terapija) ir delfinų terapiją.
2013–2014 m. Ukrainoje ir Turkijoje buvo atliekami tyrimai, kuriuose dalyvavo 30 vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, infantiliniu autizmu ar genetiniais sutrikimais ir turinčių širdies defektą. Aš atlieku tyrimą, kurio pagrindinis tikslas
yra pagerinti vaikų, turinčių psichinių sutrikimų, bendravimo ir kalbinius įgūdžius.
DAT yra šiuolaikinis gydymo metodas, padedantis pašalinti kvėpavimo ir rijimo funkcijų sutrikimus. Tyrimo rezultatai
yra svarbūs kalbos vystymuisi.

Išvados
Šiuolaikiniuose vaikų su neurologiniais sutrikimais tyrimuose dominuoja NDT/Bobath metodas, Kastiljo Moraleso koncepcija ir delfinų terapija.
Tyrimai rodo, kad delfinų terapija vandenyje ir pagalba ryjant ar kvėpuojant sausumoje vienodai pagerina rijimo ir
kvėpavimo funkcijas. Pilotinių tyrimų išvados. Tyrime dalyvavo 30 vaikų, vienu atveju išnyko seilėtekis, trukdęs tinkamai
kvėpuoti, ir sumažėjusi raumenų įtampa. Kitais 26 atvejais pagerėjo rijimo ir kvėpavimo funkcijos. Tik vienu atveju rijimo
funkcija nebuvo koreguojama. Tai buvo normalaus intelekto mergaitė, kurios kvėpavimas pagerėjo po chirurginio įsikišimo.
Šiuo atveju žaidimas su delfinais vandenyje ir logopedų pratimai turėjo didelės įtakos kvėpavimo funkcijai. Tai sušvelnino

Santrauka

chirurginės operacijos padarinius ir skatino vaiką spontaniškai bei laisvai tarti žodžius.

1. Tarpasmeninis bendravimas
Tarpasmeninio bendravimo sąvoką tyrinėjo nemažai Lenkijos ir užsienio šalių mokslininkų, kaip antai B. DobekOstrovska, A. Antoševski, S. Mika, E. Tiernis.

ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VAIKŲ REABILITACIJOS KLASTERIO FORMAVIMAS:

2. Kalbinio įgūdžio samprata
Šioje dalyje kalbama apie kalbinius ir bendravimo įgūdžius.
Vadovaujantis generatyvine ir transformacine Chomskio teorija, kalbinis įgūdis yra abstrakčių kalbos taisyklių,
susijusių su kalba ir supratimu, žinojimas.
Chomskio teoriją sudaro keturios pagrindinės idėjos:
-- kūrybiškumas;

PROCESAS IR PIRMIEJI REZULTATAI
Dr. Žilvinas MALINAUSKAS
Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“
Rinkodaros tarnybos vadovas
rinkodara@palangosgintaras.lt

-- gramatika;

VšĮ „Palangos gintaro“ sanatorijai formuojant strateginį veiklos planą 2014–2019 metams, suformuluotas pagrindinis tikslas:

-- priimtinumas;

„Palangos gintaro“ sanatorijai 2018 metais tapti lyderiais tarp vaikų sanatorijų Rytų Europoje pagal teikiamų paslaugų kokybę“.

-- interiorizacija.
Bendravimo įgūdis yra mokėjimas naudotis kalba socialinėje grupėje.

Siekiant šio tikslo buvo nuspręsta imtis iniciatyvos kuriant Šiaurės Vakarų Lietuvos vaikų reabilitacijos klasterį.
Prieš formuojant ŠVLVRK buvo atlikta Vakarų Lietuvos viešųjų įstaigų ir privačių organizacijų veiklos analizė. Buvo pasi-

3. Vaiko motoriniai gebėjimai ir kalbos vystymasis
Motoriniai gebėjimai ir kalbos vystymasis yra susiję tarpusavyje. Gugavimo laikotarpis yra susijęs su laikotarpiu,
84

rinktos tokios Lietuvos organizacijos: Klaipėdos universitetas, Šiaulių Universitetas bei Lietuvos jūrų muziejus.
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Pagrindiniai kriterijai, kurias remiantis buvo atrinktos Lietuvos organizacijos pradiniame etape buvo: kokias ES ar Lietuvoje

Didžiąją dienos dalį jis snaudžia, bet mūsų klientai gali jį maudyti, šukuoti arba išsivesti pasivaikščioti. Darbas su Dilanu pa-

unikalias kompetencijas ar/ir išteklius, turi Lietuvos organizacijos, kurių integravimas, suteiktų šioms organizacijoms sinergiją bei

kelia pasitikėjimą, žmonės išmoksta rūpintis gyvūnais ir ateityje gali tuo užsiimti. Be to, yra klientų, kurie kalbasi su Dilanu

galimybę realizuoti savo lūkesčius vaikų reabilitacijos kontekste.

ir išsipasakoja jam visas savo naujienas.

Kaip svarbiausi unikalumai išskirti: Lietuvos jūrų muziejaus – materialinė bazė ir kompetencijos delfinų terapijai teikti; Klaipė-

Atvejo analizė: G baiminasi ką nors ne taip pasakyti arba pasirodyti nuobodžia, todėl dažniausiai tyli. Mes įtraukėme į

dos universiteto – ergoterapijos bei psichoterapeutų kompetencijos; Šiaulių Universiteto - materialinė bazė paauglių fizinės sveikatos

užsiėmimus Dilaną, kad paskatintume ją kalbėti. Dabar ji jau duoda Dilanui nesudėtingas komandas ir pokalbio metu pasako

diagnostikai vykdyti bei kompetencija vaikų kineziterapijai atlikti bei „Palangos gintaro“ turima materialinė bazė ir kompetencijos
vaikų reabilitacijai vykdyti.
Siekiant pusiausvyros tarp viešojo ir privataus intereso, buvo nutarta pirmajame klasterio formavimo etape, steigėjais nekviesti
privačių organizacijų. Be to, kaip valdymo organas pasirinkta asociacija.
2014 m. liepos 4 dieną „Palangos gintaro“ sanatorijoje buvo pasirašyta klasterio steigimo sutartis, įkuriant sekančias sekcijas.
-- Vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų reabilitacijos sekciją
-- Vaikų inovatyviosergoterapijos taikymo sekciją

vieną ar du sakinius. Dažniausiai ji valgo tik trintas bulves ir duoną, bet neseniai pirmą kartą apsilankė kavinėje ir net papietavo joje. Daugumai žmonių tai būtų maži žingsneliai į priekį, bet jai tai yra reikšmingas pokytis.
Atvejo analizė: K jau senokai vargino baimė įeiti į pastatą, kur yra kitų žmonių, todėl jis bet kokiu oru ilgai stoviniuodavo lauke, tačiau jam pavyko pasiekti nors ir nedidelę, bet labai svarbią pergalę. Kai su juo pradėjo dirbti Dilanas, jis šiam
klientui tapo tarsi skydu, nes nukreipdavo nuo K dėmesį, o šis savo ruožtu ėmė geriau jaustis tarp žmonių. Jis nebeišsigąsdavo, kai pamatydavo besiartinantį žmogų, ir ėmė natūraliau bendrauti. Galbūt K sugebėjo nukreipti savo dėmesį Dilanui ir
mažiau galvojo apie save. Jis labai jaudinosi dėl šuns gerovės ir nerimavo, ar pakankamai gerai juo rūpinasi. Esminis dalykas:

-- Vaikų modernios kineziterapijos taikymo sekciją

su Dilano pagalba jis per dvi savaites padarė didesnę pažangą nei per kelis ankstesnius mėnesius.

-- Gyvūnų terapijos taikymo vaikų reabilitacijoje sekcija

Žinoma, tai tinka ne visiems. Pas mus lankėsi žmogus neįgaliojo vežimėlyje, kuris turėjo šunį, padedantį jam atnešti

-- Inovatyvių technologijų taikymas vaikų reabilitacijoje

daiktus ir uždaryti duris. Daugumai žmonių tas šuo patiko, o N labiau patiko elektrinis vežimėlis ir tai, kaip jis įvažiuodavo

-- Vaikų medicininių ir edukacinių kelionių sekciją
Ateinančiais metais planuojama užbaigti spręsti klasterio kūrimo teisinio reglamentavimo klausimus bei tęsti intensyvią kooperaciją tarp partnerių, kuriant ir testuojant inovatyvias mokslu pagrįstas reabilitacijos metodikas bei plėtoti mokslinių tyrimų veiklą.

į mašiną.
Mes kartu su savo klientais matome Dilano dalyvavimo užsiėmimuose privalumus, o pats didžiausias privalumas yra
tas, kad tai nieko nekainuoja. Dilano dalyvavimas yra nemokamas, be to, tai nereikalauja papildomo darbuotojų laiko.
Mūsų dalyvavimas gyvūnų terapijos projekte praplėtė mūsų žinias apie darbą su gyvūnais, dabar mes bandome užmegzti

AUTISTŲ PAŽANGA IR VYSTYMASIS, TAIKANT NEFORMALIUS UŽSIĖMIMUS SU GYVŪNAIS

ryšius su keliomis vietos organizacijomis.

Rut RODŽERS
prezidentė
Red2Green, Harvey’s Barn, Park End, Swaffham Bulbeck

DELFINŲ TERAPIJOS ĮTAKA VAIKO KALBOS VYSTYMUISI.

Kembridžas, JK

TEISINGA DIAGNOZĖ IR VEIKSMINGAS GYDYMO METODAS

info@red2green.org
R2G teikia mokymo, laisvalaikio praleidimo ir darbo galimybes neįgaliems ir nuskriaustiems žmonėms. Tai dienos centrai žmonėms su visiška mokymosi negalia; praktinė pagalba ir socialinė veikla žmonėms su protine negalia; darbo įgūdžių
diegimas ir savarankiškumą skatinanti programa autistams.
Pagrindinį dėmesį skirsiu paslaugoms, kurias teikiame autizmu sergantiems žmonėms, įskaitant protinio atsilikimo neturinčius autistus ir autistus su Aspergerio sindromu.
Protinio atsilikimo neturintys autistai paprastai būna labai protingi, gali puikiai išmanyti informacines technologijas, yra
darbštūs ir sugeba sutelkti dėmesį į atliekamą užduotį. Bilas Geitsas yra sakęs, kad turi Aspergerio sindromą.
Mes bendradarbiaujame su pasauline organizacija, gaminančia lustus mobiliesiems telefonams ir kompiuteriams visame
pasaulyje, kuri teigia, kad pusė jų darbuotojų turi Aspergerio sindromą.
Kai kurie autizmui būdingi sutrikimai apsunkina socialinį bendravimą, pvz., žmogų apninka liguistas noras be paliovos
kalbėti kokia nors tema, kai kuriems žmonėms būna sunku užmegzti akių kontaktą, kiti negali pakęsti triukšmo, kvapų ar
prisilietimų. Kai kurie žmonės turi keistų įpročių: jie gali vaikštinėti ratu, plasnoti rankomis, garsiai šūkčioti ar murmėti sau
po nosimi. Kai kurie nesuvokia asmeninių ribų ir pernelyg arti prisiartina. Autizmas yra vaizdžiai apibūdinamas kaip nusileidimas planetoje, kurioje niekas nekalba ta pačia kalba, o tu nežinai socialinio elgesio taisyklių. Galite tai įsivaizduoti?
Mūsų paslaugos skatina savarankiškumą, nes mes juos mokome saugumo, kaip tvarkyti pinigus, kaip užmegzti ir palaikyti
santykius, kaip gaminti maistą, kaip naudotis visuomeniniu transportu, kaip įgyti darbo įgūdžių, kaip laikytis asmens higienos.

Eva MALACHOVSKA
logopedė, neurologopedė, oligofrenopedagogė
Torūnės Mikalojaus Koperniko universitetas
ewa1.malachowska@gmail.com
Teiginiai
1. Lemiami vaiko kalbos vystymosi veiksniai priklauso nuo priešgimdyminio ir pogimdyminio laikotarpio.
Kalbos vystymąsi lemia daugelis veiksnių, tai priklauso nuo individualaus vaiko raidos. Labai svarbus yra tinkama
vaiko raida priešigimdyminiu ir pogimdyminiu laikotarpiu, kaip ir aplinka, kurioje vaikas auga. Nėštumas, gimimas ir aplinka, kurioje vaikas auga, turi įtakos kalbos vystymuisi. Valgymas, rijimas ir kvėpavimas taip pat atlieka
savo vaidmenį.
2. Vaiko kalbos vystymosi etapų žinojimas leidžia veiksmingai diagnozuoti kalbos neišsivystymą.
Tinkamas vaiko kalbos išsivystymas turi įtakos bendram asmenybės vystymuisi. Vaikas suvokia pasaulį per kalbą,
mokėdamas kalbėti jis gali išreikšti savo pastebėjimus, jausmus ir norus. Tik tinkamas įprastų vaiko kalbos vystymosi etapų žinojimas gali padėti nustatyti kalbos neišsivystymą ir jo laipsnį.
3. Kalbos neišsivystymas nėra diagnozė – statistika, simptomai ir priežastys.

Dieną vienu metu mes galime priimti 14 žmonių, su kuriais dirbame vienoje grupėje, tai padeda užmegzti socialinius

Kalbos neišsivystymas nėra diagnozė – tai sutrikimo, kurį gali lemti įvairios priežastys, nustatymas. Vaikai, ku-

santykius ir suprasti kitų žmonių požiūrį. Dauguma žmonių pas mus ateina kartą ar du kartus per savaitę. Mūsų darbuotoja Še-

rie pradeda vėliau kalbėti, mažiau guguoja ir reaguoja į aplinkos garsus. Kai kurie vaikai būna mažiau judrūs.

ron atsiveda savo šunį – spanielį Dilaną. Šuo yra švelnus ir ramus, jis buvo išmokytas dalyvauti gyvūnų terapijos seansuose.

Lenkijoje kalbos neišsivystymas diagnozuotas 60–70 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų.
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4. Gydymas priklauso nuo kalbos neišsivystymo priežasties.

Žirgų terapijos seansų metu pastebėjome, kad pagerėjo jų laikysena, jie visuomet stengėsi teisingai sėdėti ant žirgo. Jie

Gydymas priklauso nuo kalbos neišsivystymo priežasties. Veikimas yra dvejopas: farmakologinis ir skatinantis

ėmė geriau vaikščioti, lengviau ir greičiau atlikinėti tam tikrus nedidelius darbus, noriai bendrauti su treneriais, specialistais

korekciją. Jo tikslas yra išmokyti vaiką daryti tai, ko jis nemoka, arba patobulinti ar pakoreguoti netinkamai su-

ir savo tėvais.

siformavusią funkciją. Gydymo tikslas yra skatinti kalbos vystymąsi, gerinti kalbos funkcijas, formuoti kalbą ir

Gyvūnų terapijos seansai motyvavo vaikus. Labai dažnai vaikai pageidavo daugiau užsiėmimų su gyvūnais, todėl kai
kurie tėvai dalyvavo privačiuose gyvūnų terapijos seansuose, o kai kurie tiesiog nupirko savo vaikui šunį.

skatinti kalbėjimą.
5. Metodai, naudojami vystant vaiko kalbą, turi įtakos gydymo veiksmingumui.

Esame įsitikinę, kad gyvūnų terapija buvo naudinga visiems: vaikų būklė pastebimai gerėjo, jie džiaugėsi kiekvienu

Kalbos terapijos metodas priklauso nuo sutrikimo priežasties. Tinkamai parinktas metodas skatina vaiko kalbos

seansu; specialistai džiaugėsi matydami, kad žirgai ir šunys padeda jiems dirbti; tėvai džiaugėsi matydami savo vaikus lai-

vystymąsi. Kalbos terapijos metodų tikslas yra pagerinti pakenktas funkcijas, kad būtų sužadinta „smegenų vei-

mingus ir aktyvius.

kla“, sustiprinti gydymo veiksmingumą ir pagreitinti laukiamą rezultatą.

Nuo tada mes nuolatos ieškome galimybių, kaip pagerinti gyvūnų terapiją. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su viena
puikia šeima, laikančia žirgyną ir turinčia du žirgus, puikiai tinkančius terapijai. Prašėme žmonių, kurie augina šunis, ateiti

6. Jausmų vystymasis turi įtakos bendravimui.
Jausmai atlieka svarbų vaidmenį bendravimo procese. Vaikas ima bendrauti su išoriniu pasauliu neverbaliniais

su jais į mūsų dienos centrą ir padirbėti su mūsų vaikais – kiekvienas toks vizitas nudžiugino mūsų vaikus ir buvo jiems

signalais – ašaromis, šypsena ar prisilietimais. Jutiminiai sutrikimai turi įtakos bendravimui arba jo nebuvimui.

naudingas. Savo vaikams esame nupirkę keletą naminių gyvūnėlių, o keletą esame gavę dovanų iš kitų žmonių: jūrų kiaulytę,

7. Vertinimo priemonių pasirinktis yra labai svarbi, norint gauti patikimas pilotinių tyrimų išvadas apie delfinų terapijos
poveikį kalbos vystymuisi.
Atliekant pilotinius tyrimus buvo naudojami klausimynai vaikų su neišsivysčiusia kalba bendravimo įgūdžiams
įvertinti ir klausimynas jutiminėms funkcijoms ištirti.
8. Delfinų terapija pagerina bendravimo įgūdžius ir jutiminių funkcijų vystymąsi.
Atlikti pilotiniai tyrimai suteikė patikimų įrodymų apie tai, kaip delfinų terapija pagerino sutrikusios raidos vaikų,
įskaitant vaikus su neišsivysčiusia kalba, bendravimo įgūdžius. Klausimynuose ir apklausose, kurias pildė vaikų tėvai
delfinų terapijos seansų metu ir po jų, apstu pastabų apie pagerėjusius vaikų bendravimo įgūdžius ir jutimines funkcijas.

kanarėlę, kelis triušius (bet neketiname ties tuo sustoti!).
Manome toliau dirbti šioje srityje ir galbūt pasisamdyti kelis šios sritis specialistus. Galbūt, kai jau turėsime nuosavą
pastatą su sodu ir pakankamai vietos gyvūnams, apmokysime savo darbuotoją, kad jis galėtų dirbti gyvūnų terapijos srityje.
Mums labai malonu matyti, kad kitos organizacijos ir kiti žmonės pasinaudojo šia mūsų idėja ir dabar rengia savo vaikams gyvūnų terapijos seansus. Mūsų mieste veikianti Autistų asociacija šiuo metu rengia užsiėmimus su žirgais, kartais – su
šunimis. Šiuo tikslu jie parengė kelis projektus. Daugelis tėvų mielai lankosi žirgyne, kuriame vyksta žirgų terapijos seansai
jų vaikams su specialiaisiais poreikiais ar sutrikusia sveikata.
Mums svarbiausia yra tai, kad užsiėmimuose su gyvūnais mūsų vaikai jaučiasi labai laimingi. Jiems patinka jodinėti.
Jiems patinka žaisti su šunimi. Jiems patinka myluoti bet kokį gyvūną. Pagerėja jų psichika, jutiminės reakcijos, nuotaika ir
darbas. Už visa tai reikia dėkoti gyvūnams. Pagerėja vaikų gyvenimo kokybė, o tai mums svarbiausia, būtent to mes kasdien

GYVŪNŲ TERAPIJOS SEANSAI ASOCIACIJOJE „ESPERANDO“,
BAJA MARĖ, RUMUNIJA

savo darbu siekiame asociacijoje „Esperando“.
Mes turėjome progą stebėti, kaip dirba profesionalai su gyvūnais Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Ispanijoje, Vengrijoje ir Turkijoje. Mes turėjome progą plaukioti baseine kartu su delfinais. Mes, suaugusieji, esame sužavėti

Danielius FILIPAS

gyvūnais ir jų bendravimu. Nieko nuostabaus, kad jais žavisi ir taip nori su jais būti mūsų vaikai.

Asociacijos „Esperando“ generalinis direktorius

Būdami su gyvūnais jie tampa kitais žmonėmis. Jie tobulėja visais atžvilgiais. O mums, tėvams, turintiems vaikų su
negalia, džiugu, kad gyvūnų terapija ir užsiėmimai su gyvūnais pagerino mūsų vaikų gyvenimo kokybę.

office@esp erando.ro
2008 m. „Esperando“ kartu su 4 partneriais iš Italijos, Vengrijos ir Turkijosdalyvavo įgyvendinant gyvūnų terapijos projektą
„Grundtvig“. Šis projektas mus išmokė, kaip taikyti gyvūnų terapiją neįgaliems vaikams ir jaunimui. Tai buvo puiki patirtis!

Neabejojame, kad ateityje gyvūnų terapija ir užsiėmimai su gyvūnais taps svarbia gydymo dalimi, o mes ją rekomenduojame visiems – ir sveikiems, ir sergantiems.

Projekto įgyvendinimo metu rengėme gyvūnų terapijos seansus su žirgais ir šunimis.
Mes dirbome su vaikais, sergančiais cerebriniu paralyžiumi, turinčiais dauno sindromą ir raumenų distrofiją.
Iš pradžių žirgų terapijos seansai vyko Oradioje – apie 180 km nuo Baja Marės, vėliau Vengrijoje (Senteše) ir taip pat
Satu Marėje (60 km nuo Baja Marės). Bet daugiausia terapijos seansų vyko šalia Baju Marės.
Šunų terapijos seansai vyko mūsų dienos centre. Mes turime labai gerų draugų, kurie ateina pas mus su šunimis ir dirba
su mūsų vaikais.
Rengdami žirgų ir šunų terapijos seansus tikėjomės pagerinti gydymo, kurį atlieka fizioterapeutai ir psichologai, rezultatus.
Šia veikla ypač džiaugėsi mūsų vaikai – o tai mums svarbiausia.
Dalyvaudami užsiėmimuose su gyvūnais vaikais buvo labai laimingi. Jie labai norėjo su jais dirbti net tada, kai atsisakydavo dirbti dienos centre su kitais mūsų specialistais! Jie mielai vaikščiojo su šunimis, bėgiojo su jais, juos glostė ir net mėtė
jiems daiktus silpnesne ranka, kuria jie naudojasi itin retais atvejais.
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REPORTS OF INTERNATIONAL CONFERENCE OF ANIMAL ASSISTED THERAPY
„INVISIBLE POWERS OF NATURE“ IN LITHUANIAN SEA MUSEUM ON 15.05.2014
The aim of the conference „Invisible Powers of Nature“ is to share international experience in the field of pet assisted
therapy. Starting with 2013, Lithuanian Sea Museum started participating in PAT project (Pet Assisted Therapy: Learning
with them) which is financed by Education Exchanges Support Foundation under Learning Partnership Program “Grundtvig”.
Activities of PAT project (Pet Assisted Therapy: Learning with them) are financed from the Lifelong Learning Program
administrated in Lithuania by Education Exchanges Support Foundation and financed by the European Commission.All reports presented in the conference represent authors’ point of view only, therefore the Commission is not liable for any use of
information contained herein.

complementary to our teaching. The intervention in the speech therapy and physiotherapy departments of our center, as well
as the training of students in post-compulsory programs as technical assistants in the handling of the dogs, represent the three
reference axes of the project presented here. Animals that help in the rehabilitation process in a Specific Center. The degree
of motivation, attention and concentration of the students during the sessions has gone in crescendo while Suri and Nala (our
furry co - therapists) have been gaining prominence throughout the course. If we add to this the high interest showed by other
social and educational institutions inside and outside the Autonomous Community of Cantabria and the media coverage a
promising future in this emerging field in education seems guaranteed.
For several courses in Fernando Arce´s school there have been different experiences in which animals have had their
role. So, there have been classes in which fish, turtles and birds have had their moment as pets , not forgetting the hippotherapy sessions, which periodically have been developing for several courses, or the inclusion of some dogs in the development
of certain group activities.
This encouraged us to develop at the school the animal-assisted interventions more formally from the year 2013.
The OBJECTIVES to attain throughout the year were mainly:
General Objective:
Improving the quality of life of clients using dogs as a tool and channel to support the work of professionals in the center.
Specific Objectives:
They have been marked by specialists for each of the clients involved. But all of them are intended to:

INTRODUCTION OF FAMILIAR AND NOVEL OBJECTS FOR Tursiops truncatus ponticus
UNDER HUMAN CARE

-- Encourage physical activity.
-- Improve cognitive stimulation.
-- Work “ sensory stimulation.

Rūta Žilienė
Lithuanian Sea museum, Klaipeda Lithuania

-- Work “ the control of emotions.

Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania
Fabienne Delfour
LEEC, Paris 13 university, France

-- Promote leisure time.

-- Strengthen affective and playful communication.
-- Promote the use of conversation, favoring the expression of emotions and memory usage.

Scientific studies on the welfare of marine mammals under human care are deeply needed to better respect them. Studies
usually focus on various parameters, such as group composition, number of individuals, medical care or diet of these marine
mammals. Nevertheless, more studies on individual and social behaviors of marine mammals are needed, for instance serious
assessments of enriching programs.
During the present study 8 familiar and 14 novel objects were provided to 6 Black Sea bottlenose dolphins (Tursiops
truncatus ponticus) in Attica zoological park once a day during their free time.
Preliminary results show a group interest for novel objects: the introduction of novel objects seems to enhance social
behaviors. When not manipulating the objects, dolphins display visual interest towards the introduced objects. However this
activity is meanly individual (not social).
To conclude, results are discussed in terms of effectiveness of enrichment programs and behavioral changes in the animals subsequent to the introduction of various objects.

-- Establish relationships of solidarity, compassion, love, friendship, loyalty, affection, tolerance, trust, and responsibility, among others.
-- Reduce stress, fear , and depression.
-- Encourage respect for difference and teamwork.
-- Improve verbal and nonverbal communication.
-- Foster autonomy.
-- Improve self-esteem and self-confidence.
-- Observe and record individual and group behavior based on the relationship with pets.
-- Make fun activities to promote child - pet bond.
-- Use pets as an educational resource.
The dog assisted intervention project was developed at different stages. Initially it was presented to the school management, and approved at the faculty meeting and school council. The professionals involved (speech therapists and / or physiotherapists) and together with their tutors performed the selection of the clients and put them into groups to define the needs of

ARCE PROJECT. DOG ASSISTED INTERVENTION AT SPECIAL SCHOOLS

each client and proceed to intervene with them to become more effective
At the same time, they have provided working goals for each of the clients. Each session was designed in advance by
an expert ATT based on the the clients experiences in previous ones, the contributions of professionals working directly with

Dr. Ana María RIAÑO GALÁN
1
C.E.E. Dr. Fernando Arce/Asociación APETTECE
rianoam@gmail.com

them and the objectives established goals. Throughout the implementation process of the project an attempt has been made to
analyze the evolution of the participants, trying to see if the type of activities designed met the objectives.

Dog Assisted Intervention has become an important tool in education as it helps us to train our students with special

The structure of the sessions was basically: Presentation / Central activity around a theme / Farewell. After each session,

needs, while improving their overall development. This is the reason why we try to develop it as a working methodology

technicians and assistants produced a memorandum, as well as a small internal assessment by the therapy team in order to
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check whether the methodology used was adequate, if the proposed activities have met the targets, and checking to what
extent the activity is contributing to improve the quality of life of the participating students.
The evaluation process has used the following instruments and parameters:

It is too early to draw conclusions quantitatively but qualitatively we can advance that the interest generated by this project in the educational community as well as the high level of student motivation encourages us to move forward. Likewise,
the dog starts to consolidate itself as a new resource to consider in the teaching methodology in the field of special education.

-- Direct observation of the development of activities and the degree of achievement of objectives.

We can conclude that these four-legged co-therapists have given us a new way of understanding education and they have

-- Recording of video and photographic sessions.

offered us their paw to work in the same direction, we just have to follow their footprints.

-- Actual progress of users who follow the project.
-- Level of overall satisfaction with the results and possibilities of continuity.
-- Improved ability to focus and relax and decreased anxiety and stress of users.
-- Assessment of the user experience improvement in its intrinsic and extrinsic motivation.
-- Attitude of improvement in aspects related to fine motor skills and coordination.
-- Development of autonomy habits towards animal care.
-- Improved communication and communicative intention.
-- Positive and respectful attitude toward others.
-- Improved social relationships between students and animals.
All objectives have been worked through various activities that have been tried to be adapted to the possibilities of users.
These activities have been proposed seeking the greatest degree of adjustment to the characteristics, tastes and motivations
of each participant. Likewise, the tasks have been raised gradually, giving the students that what was within their interest to
achieve targets set for them.
Examples of activities undertaken:
-- Previous activities of approaching dogs (learning their names, approaching them, touching them, applying and removing their belts, harnesses, overalls...).
-- Short walks with the dog in order to increase confidence, avoid fears, and gain autonomy...
-- Identify body parts of dogs.
-- Work quantities through hoop games, with dice...
-- Imitate the dog’s movements.
-- Issue simple commands for the dog to locate and match objects.
-- Memory exercises such as searching for clues.

EQUINE ASSISTED THERAPY AND LEARNING IN NATURAL ENVIRONMENT

-- Games with wooden tiles and word construction using those tiles, brought by the dog either voluntarily or attached

Hele ALUSTE, Sven ALUSTE
Equilibre NPO
Koordivillage, Roosna-Alliku parish, Järva county, 73212
hele@myyri.ee, sven@equilibre.ee

to their breastplates.
-- Building puzzles, obtaining pieces after the student overcomes obstacles with the dog.
-- Symbolic games with figurines brought by the dogs.
-- Troubleshooting contextualized in activities previously conducted in circuits in the session with dogs.

Equilibre NPO is a social enterprise created 8 years ago to develop two main fields:

-- Troubleshooting in the context of the circuit activities previously carried out in the session with dogs.

-- equine assisted therapy

-- Relax sessions massaging dogs with sensory stimulation objects.

-- natural building and sustainable lifestyle.
Both branches support and complement each other. Introducing and practicing two fields at the same place raises interest

-- Relax sessions petting and clothing dogs.
-- Training sessions.

in a greater number of people and provides therapeutic atmosphere for all activities through natural surroundings and close

-- Drama activities: recreating life experiences using the pets.

contact with animals.
Riding therapy has been provided as service in Estonia since 2007 after Finnish professionals trained our first therapists.

-- Dog puzzles.
-- Dog word games.

Today there are approximately 20 riding therapists in Estonia, mainly physiotherapists. During last six years Equilibre has

-- Sensory stimulation games.

been developing the psychosocial approach of riding therapy. Since 2010 it has been done in cooperation with the rehabilita-

Throughout the whole year video sessions are being collected and are being analyzed to include it in an investigation. It
is too early to draw conclusions. However, these activities are generating a lot of media coverage, in the press, as well as in
the radio, television, and through seminars, lectures, conferences...
92

tion team of Järvamaa hospital, offered as a psychological counseling or psychotherapy with the help of horses.
Hobukooli Park is the place where our activities with horses take place. It is located in the middle of Estonia, 1h drive
from most of the bigger cities. There are more farm animals included in work beside 8 horses and 4 ponies, including don93
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keys, rabits, chicken, cats and dogs. They all serve the cause as friendly companions for clients who need the time to adapt
with animals. Natural environment provides retreat and rejoins human and nature.
All three levels of Animal Assisted Interventions are represented there – Animal Assisted Activities (different group
activities for children, people with special needs etc), Animal Assisted Learning (practical courses in self-development, teambuilding and leadership) Animal Assisted Therapy – horse assisted counseling and psychotherapy. Target group is wide
and age of the clients can differ a lot.
With last 8 years the area of the Hobukooli Park has been slowly growing, place has been planned and built according
to Perma culture Principles. Today there are 30 hectars of land, private forest routes and big pastures for horses. All houses
are from natural materials, most of these are from straw and clay or out of reused wood Practical environmental education for
pupils, students and teachers has been provided in the Park over last years.
Production of educational kits for schools - “Home from Earth” and “Ecokit” – is one of the activities in the Park. Su-

(Photo: FerencVidovics)

stainable education, traditional natural building, usage of renewable energy and natural water cleaning issues are integrated
in these Kits.
Today the Park itself promotes today natural building techniques and sustainable solutions and the place has been used as
site for experiential learning for Järva Vocational school and University students from Tallinn and other pupils from Estonia.

On the Right Way on Horseback
Iren PITI
On the Right Way on Horseback Foundation (JoUton-LohatonAlapitvany)
iren.piti@gmail.com
Millions of years ago, when horse was dog-sized, man chose them as companion because of their vigilance. Many, many

(Photo: FerencVidovics)

years later, horses increased in size, and as such became able to carry heavy loads. Then one day somebody got on its’ back
and that was the start of the history of horse riding. For a long while it only served as a mode of transportation, however in
the 20th century with the quick technical development this role started to lose its former importance. It did not lead to the end
of horse riding but rather opened the way for new „uses” such as recreation and healing. Therapeutic use of horses started to
spread under a growing number of continuously improving methods.
Our organization, On the Right Way on Horseback works mostly in the field of riding therapy. Riding therapy is a the-

(Photo: Judit Végh)

Horse-assisted psychotherapy takes place in the triangle of the horse, the patient and the therapist, where the horse
facilitates the therapeutic process as a co-therapist. Specialists are phychiatric therapists holding a postgraduate degree in
horsetherapy. This method is used to deal with depressive, distressed, addictive people, children with autizm, behavior, concentration, affection problems and hyperactivity.

rapeutic method that is used to prevent, to cure, to develop as well as to educate people with special needs. During the lesson
the vestibulation-system has a permanent stimulus, having extensive contacts with the central nervous system which stimulates and improves its’ operation. However the main point of this method is the effect of horse riding on the patient’s body,

“WHY THE DONKEY?”

it includes all riding related activities, such as cleaning and preparing the horse. The therapy should be personal, worked out

PhD. Ivano SCORZATO

based on the challenges, the development needs the patient faces. Lessons can be both individual and in group.

C.I.A.O. “La Tela di Carlotta”

This nonconventional therapy has been used as a professional method for more than 10 years in my country. Specialists
need to hold specific qualification. Education includes theory and practice too. Therapists also need to be qualified and expe-

Centro Interventi Assistiti con gli Animali Olistico, Italy
ciao.lateladicarlotta@gmail.com

rienced in the different types of challenges the patients may have.
In my lecture I describe the different fields of horse therapy specially focusing on the Hungarian way of making it and

The donkey is very different from the horse even though both descend from the same ancestor, in terms of physical and
behavioral.

the related national regulation.
Fields: Hyppotherapy, special needs riding and voultin, horse-assisted psychotherapy, recreation, parasport.
Hyppotherapy is a physiotherapy treatment for the neuro-physiological system for physically handicapped people. The
therapist or a helper leads the horse, whilst the patient sits on it. The horse walks at 90-110 steps per minute, the rider has the
same amount of movement-impulses acting on her or his spatial column during this time. This movement acts on the riding

The donkey is an animal that with its “stay” can slow down the escape mechanism of the person in front of him. It does
not intimidate with his size and at the same time it is not intimidated by the other. Its availability calls back availability or at
least focus on the “here and now”.
The donkey is an animal very close to the man for its affection, the depth of the communication on the emotional level,
the intensity of the relationship it offers, its quality of quietness, patience and docility.

therapy via the spine.
Specialists doing hyppotherapy have to hold a degree in physiotherapy and a postgraduate in riding therapy.
Special needs riding and vaulting which incorporate riding and contact with the horse, has a complex effect which helps to
improve and educate the riders. The specialist has to have a degree as a special needs teacher and a postgraduate in riding therapy.
94

Strongly empathetic animal: large head and large eyes, characteristics that remain in the adult donkey.
Relational and body impact for its size, for the softness of the hair, the heat of its body and its great inclination to be
touched and stroked all over its body.
95
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This makes it particularly suitable for individuals with affectivity disorders, personality cognitive and social disorders,
children with anxiety stress and acceptance (also related to the physical appearance) problems.
Many are the characteristics of the donkey that are helpful in the interventions; these features make it particularly suitable for therapeutic and relational work, because it offers security ensuring quietness and slowness of movement, patience and
availability, looking for physical contact and proximity, it needs to be touched and involved.
The activities where it has a leading role, are addressed to people who have special needs in the emotional-relational,

EFFECTS OF THERAPEUTIC HORSEBACK RIDING ON HUMAN BODY
Jurgita RUTKIENE
simonyte.j@gmail.com
Agnė SAVENKOVIENE

affective sphere, people who have lost their self-esteem, socially disadvantaged and with physical and / or psychological

agne0513@gmail.com

disabilities.

ŠiauliaiUniversity

At the base of everything is the relationship between man and animal.
In this light the donkey serves as a mediator in the early stages of growth, enriching the sensory and emotional area and
stimulates the organization of psychic structures.
The contact with the donkey “forces” the person to improve his/her attention and reaction spans accompanying him/her
to recognize what is different from himself/herself.
The activity with the donkey helps us to recover an authentic, simple and deep communication, based on the body, the
spontaneity, the game.

Hippos is a word of Greek origin meaning “a horse”. This is a horse’s movement in a three-dimensional space
(up and down, forwards and backwards, to the left and to the right): movements of a horse’s hips, pelvis and limbs provoking rider’s movements of a kind. Horses and their movement provide new possibilities of movement and cognitive
functions for psychomotor skills of people. The effect of riding is multifunctional, therefore it is difficult to mark out
a single effect or benefit. After therapeutic riding sessions, positive changes in physical and psycho-emotional status
are noticed.

The report presents the case of Mark, 13 years old, with severe mental retardation with behavioral disorders and how the
activity with the donkey was able to achieve important goals.

Therapeutic horseback riding is utilisation of a horse’s possibilities for rehabilitation, pedagogical and sports purposes for people with various illnesses and/or disabled people in the fields of orthopaedics, neurology, psychiatry, special education and parasport. The main purpose of this therapeutic method is to maintain physical, psychical or social
skills of people and to acquire new competences and/or experience.
The types of therapeutic horseback riding:
Rehabilitation: classical hippotherapy, hippotherapy and equine-assisted psychotherapy.
Education: riding therapy, special riding or vaulting.
Sports: carriage driving and horse racing.
Effect of horse movements. Three sensory systems are being stimulated: vestibular, visual and proprioception. For
people with neurological disorders horses provide possibilities to learn movements due to constant and repetitive movements of pelvis and body. The rate of movement impulses communicated to a rider makes 90-100 impulses per minute.
Horse’s movements mimic human gait. When a horse is moving, a human body is forced to move accordingly into
different directions and with different rhythm or speed due to constant and repetitive three-dimensional movements
during riding.
Rider’s and horse’s interaction. A certain body fixing scheme is being formed when riding a horse. When a body is
maintained in a vertical position, a coordination system and activity of pelvis and back muscles play a significant role.
A proper choice of a horse is very important. Depending on the rhythm of a horse’s gait, it is possible to stimulate
human proprioreceptors and to increase the muscle tone or to reduce the muscle tone by limiting the speed of stimuli
of information from proprioception.
Horses arouse positive emotions. Touching a horse, different horse colours, specific smell and sounds of hooves
stimulate various body systems (motor, proprioception, vestibular, sensory and psychic). Therefore therapeutic riding
provides psychological, educational and social benefits, apart from a physical one.
Taking into consideration the age of individual patients it is possible to establish different therapeutic or educational goals. Due to different positions applied during therapeutic riding sessions, it is possible to stimulate the
development of children’s motor skills, to teach them how to make support with arms, to roll over, to crawl, to creep
or to perform more complicated motor functions. Therapeutic riding is advantageous for elderly patients as well as it
stimulates physical and social activity, improves emotions and gait and reduces the risk of falling down.
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DOG ASSISTED INTERVENTIONS IN ESTONIA.
CHALLENGES AND POSSIBILITIES
Maarja TALI
Member of the board
The Estonian Assistance and Therapy Dogs Association
teraapiakoer@hotmail.com
The Estonian Assistance and Therapy Dogs Association was founded in 2008. Until 2014 the association united people
interested in therapy dogs.
Last year was the turning point for both the organization and for dog assisted interventions in Estonia in general. After
radical reforms the association represents solely professional therapist, health organizations practicing in the field and certified therapy dog teams.
Whilst developing our system and infrastructure we have researched numerous systems applied around the world to
adopt and adapt the most suitable aspects for Estonia.

DOG ASSISTED THERAPY OF “LINKSMOSIOS PĖDUTĖS” IN KLAIPĖDA:
BEGINNING AND FIRST RESULTS
Natalia ZUKHBAYA, Laura AŠIROVIENĖ,
Public Institution „Linksmosios pėdutės“

Due to our Soviet past we still, after 25 years of re-independence and joining the EU, face many obstacles and misconceptions in the field. Our pet-keeping culture is in transition. Today the general view in Estonia is that the dogs sole purpose
is either to be a guardian of our property or to serve as companion “pocket dog” substituting babies. We have transitioned
from Soviet mentality to Western media influence zone. Unfortunately neither extremes take in count the welfare and needs
of dogs. Dogs are not regarded as animals and sadly Estonian law doesn’t support any paradigm change in this regard.
This widespread attitude doesn’t support implementing rules and practices in dog assisted interventions that clearly state
and consider the needs of the animal participating in such processes. Discussing measuring the stress of working dogs in
interventions and the need to address the issue with care and consideration is difficult when society as a whole is not ready
to acknowledge their rights and needs.

craftybengal@gmail.com
Our involvement in dog assisted therapy started rather unusually – our goal was to help animals, not people.
While working in a nursing home for animals we noticed that a person’s interaction with an animal could be quite complicated, including his/her communication style. Usually animals that turn up in our nursing home have experienced a lot of
negative emotions due to human activity. A dog is usually treated like a thing or a toy that could be deserted, left outside or
simply thrown out. In order to change such attitude towards pets we started a long educational journey. First of all we worked
with children and taught them how to take proper responsibility. While observing reaction of children and grown-ups towards
dogs we noticed that such interactions have a positive effect.
Later on we started thinking about wider activities in the sphere of dog assisted therapy. So we decided to offer our

Additionally, our practices to train and communicate with dogs are changing. Currently we see many contradicting
methods and theories in use.

services for schools, day care centres etc., where children with special needs are taken care of and educated. Demand for
such services was huge, institutions kindly accepted our idea. Thus institutions started inviting us for dog assisted activities.

Estonia as a de facto bilingual (Estonian and Russian) country also needs to consider that most literature in Russian uses

These activities were conducted in accordance with the established specific goals. Activities were conducted individually and

the term “canistherapy” referring to the dog as “dog-therapist”. In English, where the dog is never referred to as the thera-

in groups. First trial dog assisted activities showed that it is possible to start recording results by collecting data from parents

pist, the terms “dog assisted interventions (AAI)”, with its subdivisions “dog

and professionals.

assisted activities (AAA)”, “dog assisted learning (AAL)” and “dog assisted

Dog assisted activities were conducted in cooperation with the following institutions: Klaipėda Special School and

therapy” are used. This presents us with our greatest challenge to develop a

Multifunctional Centre “Svetliačiok”, Klaipėda “Medeinė” school, Klaipėda kindergarten “Sakalėlis”, Klaipėda kindergarten

comprehensible vocabulary accurate and understandable both in Estonian and

“Versmė”, nursing home for babies, Klaipėda nursing home for babies with impaired development and nursing homes for

in Russian that could be used simultaneously.

children “Smiltelė” and “Danė”. Also, dog assisted activities were arranged for grown-ups in Klaipėda nursing home and

All the challenges mentioned above are also great opportunities for change if well thought through and constructive. We have an opportunity to use the
knowledge and best practices from different countries and in doing so to create
a well-rounded and effective system of dog assisted interventions which could
give the best professional care and consideration to all participating parties and
would fit well with our healthcare needs and standards.
By modernizing and developing The Estonian Assistance and Therapy
Dogs Association, and by re-defining our goals we also aim to have a more
general impact on the Estonian society – to help shift some engrained perceptions and to lay a foundation for contemporary and scientific approach to how
all dogs are viewed and treated.

budget institution “Klaipėdos lakštutė”.
Data collected during the sessions of dog assisted activities for children with special needs showed improvement in the
following spheres:
-- social (interaction, communication, ability to make a contact, self-control);
-- physical (development of motor skills, balance and other physical skills);
-- psychological (expression of emotions, development of language skills, improved concentration, etc.).
“Linksmosios pėdutės” continued its activities and in 2013 decided to standardize these observations and to register
clients’ changes in order to understand real changes related to the method specifically prepared for dog assisted activities.
We started cooperating with Klaipėda University scientists and worked in accordance with the experience accumulated in the
field of dolphin assisted therapy and the selected play-related method. We started delivering group and individual activities.
628 clients have already participated in group activities and 17 clients - in individual activities. 170 individual sessions and
181 group sessions were arranged.
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In 2014 the first scientific article “Introduction of dog assisted therapy in Lithuania: case study” was prepared and pu-

-- The emergence of new words or new language skills noted

blished (authors: - B. Kreivinienė, N. Zukhbaya and L. Aširovienė). This article reviews individual achievements in the field

-- Improvement of concentration, which is the basis for all social action

of individual dog assisted therapy. Results of the research revealed that during the sessions of dog assisted therapy a child’s

-- Improvement in the regulation of behavior (including reduced aggression, increased motivation, or at least the pa-

social development, language skills and cognition improved. Also, dog assisted activities had positive effect on a child’s
emotional world – only positive emotions prevailed during sessions.
A client interacting with an animal creates a special bond, better accepts environment, develops senses and concentration
and more easily socializes with his/her peers, teachers and parents.

tience to participate in the classes)
We started research program with speech therapists from Poland Ewa Malachowska and Malgorzata Konczanin at 2013.
The research is supervised by professor Anatolii Chuprikov from Medical Academy in Kiev in Ukraine, who is the scientific
consultant in the group of 7 NEMO dolphinariums in Ukraine. First results are very efficient.

In the meantime dog assisted therapy is not legally recognized in Lithuania because of absence of regulation mechanism,

Dolphin therapy carried out according to the method brings positive changes in the functioning of the sensory systems.

lack of scientific research, absence of standard methods related to dog selection and tests and absence of methods applied for

Improves visual perception, which is shown to improve the recognition of objects in the field of vision, improve the ability

work with clients.

to sort items by their size, color. Improving the functioning of the auditory perception is shown to improve memory signals:
- improvement in the area: the well-known signals. Better functioning tactile perception, smell, flavor perception, propriocep-

THE INFLUENCE OF DOLPHIN ASSISTED THERAPY ON THE DEVELOPMENT OF SOCIAL AND
COMMUNICATION SKILLS

tion, perception of body movements.
We have studied and justified in general statement of principle that dolphin therapy stimulates and positively contributes

Ph.D. Oksana DĄBROWSKA
Head of Dolphin Assisted Therapy Project in FUNDACJA “DOBRA WIOSKA”
(”Good Village” Foundation), Warsaw, Poland
oksana@dobrawioska.pl
Our foundation’s Dolphin Assisted Therapy program has been successfully applied since 7 years according to the origi-

to the development of the child (the patient at all) the skills of social interaction and communicative competence through a
natural interactive game with the dolphin, which subsequently transferred to the relationships with other people in the community and thus contributes not only to the successful treatment but also productive of social adaptation of the child (patient).
In particular, we analyzed and evaluated various aspects of communication skills, including:
1. Reaction of the child to his name;

nal method I have developed on the basis of two dolphinariums in Turkey: Adaland, Kusadasi and Sealanya, Turkler. Every

2. Hearing reaction;

year we provide the program to almost 120 families from Poland, Russia, Germany, England and further countries. The pro-

3. Interaction;

gram is under scientific research. As an author of this method I am developing the research which focuses on improving social

4. Ability to signal their needs and interests;

contacts and communication competence as well as the speech of children with mental impairment.

5. Features of the development of speech

Within the framework of Dolphin Assisted program conducted by Foundation “Good Village” our specialized therapists

In all of these areas we noted better functioning.

(psychologists and pedagogues) work with children who reached 2 years of age and have developmental disorders. Most

It is also observed that the efficiency of the dolphin is significantly increased in the event that it is logically comple-

common disorders of our proteges are infantile autism, genetic disorders and cerebral palsy. During the two week therapy

mented by other creative methods of therapy of patients. It is an art therapy, sand therapy and other treatments receiving

participants take 10 sessions of dolphin assisted therapy, each lasting 25 minutes and additionally 10 hours of group sessions

increasing development and distribution.

(art-therapy, family therapy, group integration, relaxation) designated for parents, children and their siblings.
In the method realized within the Foundation’s program the primary focus is on building close relations between the
patient and dolphin by means of the therapist implementing elements of interactive play. By involving each patient’s family

Upon the finalization of the research we intend to present to the international society the proof for effectiveness of
dolphin assisted therapy. This is highly important to all organizations providing the programs based on Dolphin Assisted
Therapy, as despite the popularity of this method worldwide there’s still inefficient amount of proof for it’s effectiveness.

members we prepare therapeutic strategy in such way to stimulate development of that child through individually prepared
set of games and exercise from wide range of exercises and possible for the patient to perform. The compulsory part of therapy is relaxation combined with the influence of natural dolphin’s sonar. If possible the patient’s position should be on the
back with his/her hear in the water close to hydro-locator, situated in the forehead part of dolphin’s head.
Dolphin Assisted Therapy positively influences multiple spheres of functioning of children with mental impairment,
whereas during the research that is being conducted we focus on communication competence improvement of these children.
Positive effects in multiple spheres of functioning together with communication competence improvement have been
noted in over 500 questionnaires filled by parents and the protocols filed by the therapists working with children. Together
with other specialized therapists from the Foundation and under professor Chuprikov’s supervision I am conducting the research, which fulfills all the requirements and scientific norms.
For many years we noted an improvement in communication and social contacts in most of cases after dolphin therapy
course.
That changes are manifesting like:
-- The growth of interest in social contacts, the emergence of new, more advanced forms of social contact (eg.: interest
in peers, interest in new people, interest in public events, manifestations of empathy)
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EFFECT OF PHYSICAL EXERCISES ON CHILDREN WITH AUTISM

condition, but for the development of his/her emotions, self-confidence and motivation as well. Kinesitherapist’s task is to
create or restore the client’s muscle tone and to develop his/her motor skills and mobility. A swimming pool is very useful
for that purpose. When being in water, body’s weight is neutralized, therefore a child performing movements with water

Deividas ŽADEIKIS

resistance can shape his/her stance and restore movement functions. A different environment, including training in water,

Kinesitherapist

has a specific effect on a child, therefore swimming should be stimulated and developed at the same time when applying the

of Lithuanian Sea Museum

program of kinesitherapy. During swimming a great number of physical properties, necessary for the development of physical

d.zadeikis@muziejus.lt
The number of children with autism is constantly increasing all over the world. Unfortunately, this complex disorder
of development occurs in Lithuania as well. Various therapies, behavioural interventions and other methods are applied for
such children that bring about substantial improvement to their quality of life and/or development. Autism is characterized by

and psycho-emotional condition, are improved, i.e. motor skills such as coordination, reaction span and balance, as well as
muscular strength and development, endurance and flexibility. Though autistic child’s characteristics may be functionally
inactive, they can change during the stage of development, adaptation and training.

social impairments, behavioural and communication difficulties and delay in development distinguished by lack of communication, absence of social interest and restricted, repetitive and stereotyped patterns of behaviour. Scientists are not certain
about what causes autism, but it is thought that such disorder of brain development is caused by gene mutation or rare forms
of interactions of genetic changes. A lot of specialists around the world are trying to comprehend the roots of that insidious
disorder and to influence further development of children with autism in most unique ways.
One of such ways is dolphin assisted therapy. Therapeutic assistance for children with various disabilities and disorders
is provided in a recently established Dolphin Assisted Therapy Centre in Klaipėda. Though the idea of dolphin assisted therapy occurred long ago, its putting into practice required some time. On 15 April, 2013 the program of dolphin assisted therapy

METHODS, POSSIBILITIES AND NECESSITY OF THERAPIES FOR CHILDREN
WITH EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS
Aurelija KASPARAVIČIENĖ
Head of the Department of Educational Assistance and Consultations
of Švėkšna Special Education Centre
a.kasparaviciene@gmail.com

in Lithuanian Sea Museum was officially approved as a method of wellness by the Ministry of Health of Lithuania (hygiene

Švėkšna Special Education Centre for children with emotional and behavioural disorders was founded by Special Edu-

norm HN 133:2013). This is for the first time in Europe, when dolphin assisted therapy is regulated by the documents of the

cation and Psychology Centre within the framework of project of 2012 “Development of educational forms for/of children

Ministry of Health. It is a very significant recognition for the practical activities of dolphin assisted therapy and for further de-

with special needs. Stage II. Reorganization of special schools and establishment of special education centres”. About 80

velopment of scientific research. In this document dolphin assisted therapy is described as the program of psycho-emotional
and physical development, i.e. dolphin assisted therapy includes a new constituent – physical rehabilitation and improvement
of client’s skills through physical exercises with the help of dolphins.
Dolphin assisted therapy includes a combination of psycho-emotional and physical development programs to be applied by professionals and trainers so that children with autism could experience more positive emotions and fullness of life.
Activities in Dolphin Assisted Therapy Centre designated for children with autism are complemented by other methods of
therapy, such as music therapy, art therapy, sand therapy, playing therapy, relaxation, sensory integration and kinesitherapy.
Physical training program in dolphin assisted therapy is described as a method of kinesitherapy for a client provided by
a kinesitherapist of Dolphin Assisted Therapy Centre working in accordance with an individual program specifically designed for a client taking into consideration his/her needs. Participation of children with autism in physical activities may be
complicated because of client’s poor motivation, lack of professional’s knowledge, impossibility to plan and systematically
implement physical exercises due to a changing client’s condition, etc. But if dolphin assisted therapy and methods of kninesitherapy are combined, it is possible to achieve better rehabilitation results. When a physical training program is applied,
it is significant to adapt and arrange necessary environment for such children. Dolphin Assisted Therapy Centre is a place

children continuously live and learn in the Centre during a school-year. Children are admitted to the Centre during a whole
term of a school-year (if vacancies are available in the class). Short-term consultations (from 1 to 10 days) are provided in
the Centre which could be extended up to 30 days, if required. A child could be educated in the Centre if recommended by
specialists and if parents agree. The Centre provides external methodical assistance for children’s parents, legal representatives, educators and/or other specialists.
Some of the typical behaviours of children with emotional or behavioural disorders include: repeated truancy, disturbances during lessons, frequent refusal to obey teachers, bullying, frequent temper tantrums, aggression, lying, stealing, tendency
to use drugs, inadequate self-esteem, self-injury, suicidal tendencies, etc.
Various methods of therapy are applied in Švėkšna Special Education Centre for children with emotional and/or behavioural disorders, including music therapy, art therapy, sand therapy, dance and movement therapy, water therapy and remedial gymnastics. The therapies applied in the Centre are alternative to medical treatment.
Sensory integration makes the integral part of therapies (infinity tunnels, bubble pipe, lighting fibres, star-lit carpet,
wireless controller with 8 colours, “super solar 100C”, Fi LED lantern, light source, mirror ball, projector “star-lit sky”). A
water bed with integrated massage and sound system is used in the Centre as well.
Therapies and sensory integration could be applied not only for children with emotional and/or behavioural disorders,

where due to psycho-emotional effect when communicating with a dolphin, a child with autism experiences the so-called

but also for children with psychological disorders, disturbed motor skills, neurological disorders, autism, attention deficit and

“ice-breaking” function that improves communication, develops self-confidence and arouses positive emotions. The develo-

hyperactivity disorders, depression, chronic pain, etc.

pment of these fields is very important for further help in a kinesitheraphy hall. Purposeful kinesitherapy may stimulate better
behaviour and reduce the frequency of improper behaviour.

Therapies stimulate children’s senses, improve relationship and reduce anxiety, attention deficit, aggression, etc. When
applying therapies and sensory integration we notice that they help children to get rid of oppressive thoughts, stimulate

Children with autism have poor muscle tone or kinesthetic sense disorders; in other words, it is difficult for them to

emotions and arouse certain associations or images, therefore children relax and willingly and frankly talk with the specia-

perform coordinated movements, to distribute strength and to maintain the selected direction and/or speed. In rare cases it is

lists working with them. Children learn how to adequately respond, properly behave, regulate their condition, concentrate

manifested by vestibular disorders due to which a child with autism can perceive the changes of the position of his/her body

attention and control emotions, behaviour and motor skills. Besides, it is easier for therapy specialists to identify a child’s

in space. If this is the case, a physical training program is very useful not only for the improvement of a child’s physical

emotional status and to plan their work accordingly.
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THE EFFECT OF BREATHING AND SWALLOWING ON THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC
COMPETENCIES – CONTEMPORARY METHODS OF THERAPY, DOLPHIN ASSISTED THERAPY

4. The influence of the prenatal experience on the development of the speech
The development beginning of movement basis of speech act is indissoluble tied to prenatal period. In this time not
only the organic base of later speech functions is formed but also functional correlation of analyzers taking place
in listening and realisation of the speech as well drinking and taking food happen.

Ph.D. Małgorzata KONCZANIN

5. The contemporary methods leveling the swallowing and breathing dysfunctions

Speech therapist
Head of the Commission for Cooperation with Media

The method of NDT Bobath was created in the forties of 20th century by Berta and Karl Bobath. Since then it

and Foreign Countries of Polish Speech Therapists Association

is employed to adults and children around the world. The first course in Poland happened in 1988 hold by Mary

Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji , Warsaw ,Poland

Quinton, physiotherapist and medical doctor Elsbeth Koeng (Switzerland) prepared for the infants.

Centrum M edyczne NSZOS , Olsztyn, Poland

6. Dolphin Assisted Therapy

malgorzata.konczanin@gmail.com

In the seventies of 20th century the scientists and psychiatrists of Miami University started the research on dolphin

The aim of this article is to draw attention to the shaping of child’s linguistic competencies, which affect the whole

assisted therapy of children with neurological disorders. Thanks to this surveys about 15 thousand children espe-

life of an adult. In order to participate in linguistic communication, a person has to possess certain competencies and skills.

cially with autism were helped. Recommendation to the assistance of the treatment and rehabilitation includes

A linguistic competency is subconscious knowledge about creating grammatically correct and logical sentences. It is con-

several illnesses, especially neurological, psychical and oncological . The dolphin assisted therapy is the uncon-

ditioned by mastering a linguistic system (code) on its three levels: phonological, morphological, and syntactic, while some

ventional method of therapy even though there are researches hold around the world.

skills, at least the ones which assume the form of realisation skills, do not appear without previously acquired competencies.

7. The surveys on the children with neurological disorders

The author concentrates on contemporary methods of therapy, which eliminate the breathing and swallowing dysfunctions.

On the base of my research on 30 children aged 3 to 10, the influence of the dolphin assisted therapy is observed on

A proper swallowing and breathing action has a significant effect on the development of linguistic competencies. Among

the swallowing and breathing function. Both of them improve communication and influence linguistic competence

the innovative therapeutic methods she distinguishes the NDT-Bobath method (Neurodevelopmental Treatment – NDT) and

very much.

Dolphin Assisted Therapy.
30 children with cerebral palsy, infantile autism, genetic disorders, by the standard intellectual with heart defect, participated in the research in Ukraine, Turkey (2013-2014).I am developing the research which focuses on improving contacts and
communication competence as well as the speech of children with mental impairment.
DAT is contemporary method of therapy which eliminates breathing and swallowing dysfunctions. The research results
are important in developing speech.

Conclusions
Among contemporary surveys concerning children with neurological disorders, the NDT Bobath therapy, Castillo Morales and dolphin assisted therapy play the main role.
The researches show that influence of the therapy with dolphin in the water and assistance at the swallowing and breathing on the land improves swallowing and breathing act to some extent. These pilot studies indicate this. 30 children were
examined, in one case the salivation which was unproper way of breathing and decreased muscles tension was leveled. In the
other 26 cases the swallowing and breathing function were improved. Only in one case the swallowing act was not corrected.

Summary

This concerns the girl with intellectual norm whose breathing act after the surgery trauma got better. In this case playing with

1. The interpersonal communication

dolphins in the water and speech therapists exercises influenced the breathing function very much. It leveled trauma connec-

The conception of interpersonal communication was researched by many Polish and foreign scientists like B. Do-

ted with the surgery and encouraged the child to spontaneous and free pronouncements.

bek- Ostrowska, A. Antoszewski, S. Mika, E. Tierney.
2. The notion of linguistic competence
This chapter has referred to linguistic and communication competence.
According to the generative and transformative Chomsky’s theory the linguistic competence is the knowledge
about abstract language regulations responsible for as well speech as understanding.
There are four main ideas in the Chomsky’s theory
-- creativity
-- grammar

FORMATION OF REHABILITATION CLUSTER FOR CHILDREN OF NORTH-WESTERN LITHUANIA.
PROCESS AND INITIAL RESULTS
Dr. Žilvinas MALINAUSKAS
Marketing Manager of Palanga Children’s Rehabilitation Sanatorium “Palangos gintaras”
rinkodara@palangosgintaras.lt
When developing a strategic action plan for the period of 2014-2019, Public Institution “Palangos gintaras” formulated

-- acceptability

the main target: “In 2018 to become leaders among children’s sanatoriums in East Europe according to the quality of the

-- interiorization
Communication competence is the knowledge of the language use in the social group.
3. The motor skills and speech development of a child
The motor skills and speech development are interdependent. The phase of coo is accompanied by the phase of

provided services”.
In order to reach the said target it was decided to initiate establishment of rehabilitation cluster for children of northwestern Lithuania.

head raising, the phase of babbling takes place together with the phase of sitting. The period of expression is tied

Before establishment of the said cluster, the analysis of the activities of public and private institutions of north-western

to body vertical phase, and independent standing up and walking go on together with playing with toys. I have

Lithuania was carried out. The following institutions were selected: Klaipėda University, Šiauliai University and Lithuanian

confirmed the words of E. Minczakiewicz that ,, language abilities of a human and also a child with birth disorders

Sea Museum.
The main criteria for the selection of institutions during the initial stage were as follows: what competences and/or re-

are dependent of the motor skills development”.
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sources, unique for EU or Lithuania, are possessed by Lithuanian institutions, integration of which could ensure synergy and

has been described as landing on a planet

possibility to realize expectations within the context of children’s rehabilitation.

where no-on speaks the same language
and you don’t know the social rules – can

The following unique competences and/or resources were distinguished as most important: material basis and competen-

you imagine it?

cies in the field of dolphin assisted therapy of the Lithuanian Sea Museum; ergo-therapy and psychoterapists’ competencies of
Klaipėda University; material basis for diagnosing teenagers’ physical health and competencies in the field of kinesitherapy

Our service supports independence

for children of Šiauliai University and material basis and competencies in the sphere of children’s rehabilitation of “Palangos

through learning about staying safe, mo-

gintaras”.

ney management, relationships, cooking
and eating, using public transport, job

In order to reach the balance between public and private interests it was decided to exclude private institutions during

skills, personal hygiene.

the first stage of establishment of the cluster. The managing body of the cluster is association.

We have places for up to 14 people a

Cluster Establishment Agreement was signed in Sanatorium “Palangos gintaras” on 4 July, 2014. The following sections

day to meet and work together as a group –

were formed:
-- Rehabilitation of children with mental and behavioural disorders;

this helps to build social relationships

-- Innovative ergo-therapy for children;

and an understanding of the views of ot-

-- Modern kinesitherapy for children;

hers. Most clients come one or two days

-- Animal assisted therapy for children’s rehabilitation;

a week. Sharon, a member of staff brings

-- Innovative technologies in children’s rehabilitation;

Dylan, her King Charles spaniel Dylan is
a gentle and placid dog who has had some

-- Children’s medical and educational journeys.

Grooming Dylan, Photo Red2Green

It is planned to complete legal regulation issues of cluster establishment next year and to continue proactive cooperation

training as a PAT dog. He may spend
much of the day asleep but clients may

among partners by creating and testing innovative scientifically based rehabilitation methods and by expanding research

wash and groom him or take him for a walk. Working with Dylan builds confidence, people learn about the care of animals

activities.

which could lead to a job. One of the benefits we find is that some clients will talk to Dylan and tell him their news and stories.
THE PROGRESSION AND DEVELOPMENT OF PEOPLE WITH AUTISM
THROUGH INFORMAL ACTIVITIES INVOLVING ANIMALS

Case study: G is afraid of saying the wrong thing or being judged as boring and as a result is an elective mute. We
have used training Dylan to be a PAT dog as a means of encouraging her to talk. She is now confidently giving Dylan simple
instructions and engaging in conversations consisting one or two sentences. She has a very limited diet consisting of mashed

Ruth ROGERS
Chief Executive
Red2Green, Harvey’s Barn, Park End, Swaffham Bulbeck
Cambridge UK
info@red2green.org

potato or bread but recently enjoyed her first trip to a pub and even had lunch. These are small steps forward for most people

R2G provides learning, leisure and work opportunities for people with disability and disadvantage. Particularly day

student and the dog deflected attention from K, which made it easier to cope with being around people. He was able to have

activities for people with profound learning disability, practical support and social activities for people with mental illness,

people approach without freezing up, and personal interaction looked more natural. PerhapsK was able to direct his own

job skills coaching and a programme supporting independence for people with autism.

attention toward Dylan instead looking inwardly. He seemed concerned about the dog’s well-being and wondered if he was

I am going to concentrate on our service for people with autism, generally high functioning autism including Asperger’s
syndrome.

but significant changes for her
Case study: K struggled for months to progress from standing outside in all weathers to coming into the building where
people are, important-yet-modest gains had been made. When Dylan was introduced, it was as if he became a shield for the

taking care of him adequately enough. The bottom line is: Dylan helped the student progress more in a few weeks than he
had in the months prior this this.

People with high functioning autism are often very intelligent and may do well in jobs working with information technology, they often work hard and are able to focus on the task in hand. Bill Gates has said he has Asperger’s.
We work with a global organization that develops microchips that go into almost every mobile phone and many computers in the world and they believe 50% of their workforce has Asperger’s.
However some aspects of autism can make social communication very difficult – a strong focus can result in obsessive
behavior – talking endlessly about the subject, some people find it difficult to make eye contact, some find noise, smells and
touch almost impossible to bear. Some people have physical habits that can seem strange such as walking round, flapping
hands, talking out loud or muttering. Some have no sense of personal boundaries and will get too close. Having autism
106

However it doesn’t suit everyone, we had a visit from someone in a wheelchair who has a support dog that picks up and
brings things and closes doors. Most people loved the dog, N was fascinated by the electric wheelchair and how it moved
into the car.
We and the clients see positive benefits of the involvement with Dylan and perhaps we need to be realistic about one of
the biggest benefits – it’s cheap. There is no cost to Dylan coming in and no additional staff time needed to support activities
with Dylan.
Our involvement in the PAT project has developed our knowledge about working with animals and we are making links
with several local organisations.
107

Dabarties pulsas

Muziejininkų darbai ir įvykių kronika. 2015, 4

THE DEVELOPMENT OF THE CHILD’S SPEECH UNDER THE INFLUENCE DELFINOTERAPII-

8. Delphinotheraphy improves communication skills and the development of sensory functions.
Conducted pilot research gave promising evidence of the impact of the delphinotherapy which caused increase in

CORRECT DIAGNOSIS AND EFFECTIVE THERAPEUTIC METHODS

communication competence in children with delayed development, including the development of speech. In the

Ewa MAŁACHOWSKA
speech therapist, neurologopeda, oligofrenopedagog,
Nicolaus Copernicus University in Toruń

questionnaires and surveys completed by parents of children in the course of delphinotherapy and after its completion there are often comments on improving the skills of children in terms of communicative competence and
improve the functioning of the senses.

ewa1.malachowska@gmail.com
Theses
1. Determinants of the child’s speech development depend on the course of the prenatal and postnatal period.
Speech development is conditioned multifaceted and dependent on individual development of the child. Of great
importance is its right development during the pre and postnatal period, as well as the environment in which the
child is functioning. Both pregnancy, childbirth and the environment in which the child grows up affect the speech
development. The method of feeding, swallowing and breathing should also be taken into account.
2. Knowledge of the stages of development of the child’s speech allows for effective diagnosis of speech delays.
Proper development of the child’s speech affects the global development of its personality. A child learns the
meaning of the world through speech, and the ability to speak allows him to express his observations, feelings,
desires. Only the knowledge of the normal stages of development of the child’s speech can properly diagnose both
underdevelopment and its degree.
3. Delayed speech development is not a diagnosis - statistics, symptoms, causes.
Delayed speech development is not a diagnosis, lecz określeniem pewnego stanu but the determination of a state
of disorder that may be caused by various reasons. Children who start later to speak, less grugle and less respond
to ambient sounds. Some have impaired motility. In Poland, DSD has been diagnosed in 60-70% of children of
preschool age.

ANIMAL THERAPIES AND ANIMAL ASSISTED THERAPIES
FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES
Daniel FILIPAS
General Manager of Esperando Association, Romania
office@esperando.ro
In 2008, Esperando has made a Grundtvig project about therapies with animals, together with other 4 partners from Italy,
Hungary and Turkey. We have made the project to learn how to use these special therapies with our children and youth with
disabilities. And it was a great step for us and our work!
During that project, we have started to work with horses and dogs in animal therapy sessions.
We worked with kids with cerebral palsy with down syndrome wood with muscular dystrophy we spastically name
sweet policies quite a lot of problems.
Most of the horse therapies were done first Oradea,about180 km away from Baia Mare,than in Hungary - in Szentes,and
also in Satu Mare(60 km away from Baia Mare). And, of course, Most of the therapy was made near Baia Mare.
The dog therapy was made in our day care center. We have some very good friends coming with dogs and working with
our kids.

4. Therapeutic depends on the cause of delayed speech development.
Therapeutic depends on the cause of delayed speech development. There are two types of effects: pharmacological

What we wanted to do with the horse and dogstherapy was to get some additional results for the work done by the physical therapist and psychologists.

and stimulating the development of the correction. These are intended to develop the teaching the child’s not exis-

We have seen quite a lot of goods results and happiness in our kids, which is the most important thing for us.

ting operations, or improvement, correction of the imperfectly formed function. The goal of therapy is to stimulate

What we have seen was that first the kids were very happy all the time with the animals. They were willing to work with

language development and improvement of speech functions, shaping of speech and stimulating talk.

them, even at times when they were not so eager to work in the day care center with other specialists! They were willing to

5. Methods used in the work on the development of the child’s speech influence the effectiveness of the therapy.

walk the dogs, to run with them, to pet them, to give them things or throw them things even with the hand which was in a

The use of different methods of speech therapy must be dependent on the reasons that caused the delay. Well-cho-

worse condition and they didn’t usually use.

sen method stimulates the development of the child’s speech. Speech therapy methods are designed to improve

During the horse sessions we have seen improvements in the posture, the position on the horse was always perfect their

impaired functions so as to streamline „the machinery of the brain” could increase the effectiveness of therapy and

specificity wasn’t improved they relaxed? Then, they walked better, they were able to do small things that otherwise took a

accelerate the expected improvement.

lot of work; they became willing to cooperate with the trainers, with the specialists and their parents.

6. Senses development affects communication.

The animal therapy sessions became a motivational factor for the children. Most of the times children asked for more

The senses play an important role in communication. The child begins to communicate with the outside world

sessions with animals and some of the parents took them, in their spare time, for private sessions. Some of the parents bought

by transmitting signals nonverbal - cry, smile, touch is the beginning of communication. Within sensory disorder

dogs at home for the kids.

affects the communication or lack of it.

We just think that animal therapies work quite fantastic for everybody: the kids saw improvements and enjoyed every

7. The choice of diagnostic tools is important in obtaining the correct results of the pilot studies to determine the impact
of the delphinotherapy on the development of speech.
In the pilot study, were used a questionnaire assessment and communication skills of children with language delay
or lack of speech development and a questionnaire to study sensory functions.
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session; the specialists work better and saw that their work is completed and facilitated by the horse and dog therapy sessions;
the parents where happy to see that their kids do something that make joy and want to do more things.
Since the project, we have continued to look for opportunities to improve our therapies. We have a very good cooperation with a very dedicated family who runs a horse stable and have two good horses for therapy. We have asked people whom
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own dogs to come to our day care center with them and work with our kids and every encounter was a perfect opportunity for
the kids to have fun at work in a pleasant way. We have bought ourselves some small pets for our kids and we have got some
pets as presents from other people: guinea pig, canary, rabbits (and we don’t think we have finished all the possibilities!).
We think that we could improve our work in this field and we could maybe specialize some people in therapies with
animals or assisted by animals. Probably when we will have our own building, with a garden and enough space for animals,
we will specialize one of our professionals in this area of animal therapies and animal assisted therapies.
It is however a great joy for us to see that other organizations and other people have learned and taken this idea from
us, and many of them are now taking animal therapy sessions and they’re doing a great job for their kids, also. The Autism
Association in our city works now with horses, sometimes with dogs. They’ve made some projects for this purpose. Many
parents are going now to the horse stables where we go and have sessions with their kids, some of them with special needs,
some of them with some medical conditions.
For us, the most important thing is that our kids are happy when animals are there. They’re happy to be on a horse.
They’re happy to have a dog near them. There’re happy to pet any animal. They improve their state of mind, they improve
their sensorial reactions, they improve their mood and also they improve their work. All in the presence of, and due to the
animals. They improve their quality of life, and this is the most important thing for us, and this is why we work in Esperando
Association everyday and what we’re trying to achieve.
We had the chance to see professionals working with animals in France, in UK, in Italy, in Spain, in Hungary, in Turkey.
We had the chance to be in the pool with dolphins. We, as adults, are thrilled about the animals, and about the possibility to be
in this kind of companionship with them. So it’s no wonder the kids are so excited and they enjoy so much being with animals.
They become other persons in the presence of animals. They improve in every way. And for us, as an organization made
by parents of children with disabilities, the animal therapies and animal assisted therapies/ interventions have brought a better
quality of life for our kids.
For sure, it will be a very important kind of therapy and activity for us the future and we will recommend it to everybody,
weather they have or don’t have a disability.
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