


Testi hatások:

- nyugtat: a kutya jelenléte, simogatása normalizálja a vérnyomást, a 

légzésszámot, szabályozza a szívritmust

- a foglalkozás során ellazul az izomzat, a mozgás kontrolláltabbá válik

- Az érzékszervek használata automatikussá válik 

- a folyamatos érintés, simogatás, ölelés során endorfin termelődik a 
szervezetben



Pszichés hatások:
- csökken a szorongás, a stressz
- növeli az önértékelést
- pozitív általános érzelmi jólétet biztosít
- biztonságot ad
- a kutya engedelmessége növeli a kompetenciaérzést
- önbizalmat ad

Kognitív hatások:
- elősegíti a különböző kognitív funkciók használatát, pl.: tervezés, 
problémamegoldás, emlékezet, figyelem stb.
- motiváció: a pozitív érzelmi töltés miatt a tanult dolgok gyorsabban, 
mélyebben bevésődnek

Szociális hatások:
- kommunikációs szakadék áthidalása
- növeli a szociális interakciók mennyiségét, minőségét
- szociális láthatóságot eredményez



Az állat-asszisztált programok folyamán először az ember-állat, majd 

fokozatosan az ember-ember kapcsolat javulása várható, ez 

megjelenik mind a kommunikációban, mind a kötődés mértékében, 

mind az egymás iránt kifejezett érzelem-megnyilvánulásokban. 

A kutya segítségével a legvisszahúzódóbb, legkevesebb motivációval 

bíró résztvevő is bevonható a feladathelyzetbe.



 Az állatok emberekre gyakorolt jótékony hatása már az ókorban is 

ismeretes volt.

 Az egyik első, dokumentált terápiás program a IX.sz-ban Gheel-ben zajlott, 

ahol sérült embereket vontak be az állatokról való gondoskodásba.

 Sikeres gyógykezeléses programokat valósítottak meg 1790-ben Yorkshire-

ban,1867-ben Bielefeld-ben, 1919 és 1940-ben Amerikában.

 Az igazi áttörést az állatasszisztált terápiában Boris Levinson amerikai 

gyermekpszichológusnak köszönhetjük.

 Az 1960-as évektől vált egyre ismertebbé ez a módszer, ma már hazánkban 

is egyre elterjedtebb, bár még mindig „gyermekcipőben” jár. 



Segítő kutyák típusai (717): 

- Személyi segítő (49)

- Vakvezető (196)

- Mozgássérült segítő (24)

- Halló kutyák (9)

- Rohamjelző (3)

- Terápiás (436)



 Magyarországon a 90-es évekre tehetjük a kutyák terápiás céllal történő 

alkalmazását.   

 A Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség (MATESZE) 2006-ban azzal a céllal 

alakult, hogy érdekvédelmi és szakmai „ernyőszervezetként” összefogja azokat a 

civil kezdeményezéseket, melyek segítő kutyák képzésével és rászorultakhoz való 

eljuttatásával foglalkoznak. Elsődleges céljuk, hogy a szakmai standardok 

kidolgozásával és érvényesítésével olyan egységes szakmai hátteret alakítsanak ki, 

amely biztosítéka lehet annak, hogy a társadalom elfogadja a kutyát, mint 

„rehabilitációs eszközt”, hogy azok valóban jó hatásfokkal és széles körű elfogadásra 

találva fejthessék ki a fogyatékos-rehabilitáció területén munkájukat. 

 A 27/2009. (12.03.) számú SZMM rendelet szabályozza a segítő kutyák képzését, 

alkalmazását.



 Kutya

 Ló

 Nyúl

 Macska

 Tengerimalac

 Teknősbéka

 Madár

 Halak

 Kecske

 Törpemalac



 A legtöbben a kutyához vonzódnak, továbbá a kisállattartók elsősorban 

kutyát választanak társnak. A kutya könnyen tanítható, jó az 

alkalmazkodóképessége az új helyzetekhez, gazdájával szoros a 

kapcsolata, jobban irányítható és kontrollálható, mint a többi kedvenc. 

Okos, engedelmes, szívesen játszik, sokoldalú, megbízható,fejlett a 

kommunikációs készsége, és igényli a foglalkozást.

 A kutyának az érzelmi megnyitásban, a kötődés  kialakításában van 

hatalmas szerepe.

 A kutya un. pedagógiai érzékenysége még az emberekét is felülmúlja. 

Magas fokú együttműködésre képesek.



 Szeressen interakcióba lépni az emberrel.

 Kontrollálható legyen.

 Emberrel szemben ne legyen domináns.

 Mindenkivel szívesen dolgozzon,ne csak a gazdával.



 Egy terápiás kutya képzése 1-1,5 évet vesz igénybe.

 Az alkalmasság megállapítása során soha nem a fajtát,hanem az

egyedet vizsgálják.

 A kutyának és gazdájának két körös vizsgán (temperamentum vizsga,

és záró vizsga valós csoporthelyzetben) kell együtt megfelelniük, hogy

megkaphassák a terápiás páros címet.

 A terápiás kutyáknak évente egyszer orvosi szűrő vizsgálaton kell részt

venniük.



 Állatasszisztált aktivitás (AAA): 

Elsősorban pihentető vagy oktató célú közös tevékenység a terápiás állattal. Célja 

az általános kedélyállapot fokozása, az örömszerzés, az életminőség javítása, a 

szociális kapcsolatok ápolása. Nincs konkrét fejlesztési cél, a program általában 

spontán módon alakul.

 Állatasszisztált pedagógia (AAE):

Osztálytermi interakciókra, tanórai feladatokra specializálódott alkalmazás, 

vagyis a tanórán konkrétan az előírt tananyag elsajátítását segítik az állat 

bevonásával végzett feladatok.



Állatasszisztált terápia (AAT):

Ez már magasabb szintű és összetettebb formája a kutyával végezhető

interakcióknak. Az ebben résztvevő kutyának magasabb elvárásokat kell

teljesítenie. Ebben az esetben az a cél, hogy valamilyen szakember (orvos,

pszichológus, gyógytornász, logopédus, gyógypedagógus, pedagógus) segítségével, a

terápia meghatározott idejét követően a résztvevő érzelmi, fizikai, kognitív vagy

szociális állapotában egyértelműen bizonyítható vagy mérhető pozitív változások

következzenek be.



 Mindig teamben történik.

Meghatározzuk: 

 a csoport összetételét, 

 a fejlesztési célt, 

 az alkalmazott módszereket, 

 a cél elérésének dátumát.



A Matemedik 97. Bt. párosaként 2015. októberében kezdtük el a munkánkat 

Ginoval az oviban, mint gyakorló, vizsgára készülő páros. Azóta is rendszeresen 

járunk terápiás foglalkozások megtartására.





 Többszörösen hátrányos helyzetű,

 többségében roma származású,

 a társadalom perifériáján élő,

 esetenként Családok Átmeneti Otthonában élő,

 SNI-s (tanulási, figyelem – vagy
magatartásszabályozási zavarral küzdő) gyermekek.



 A foglalkozások mindig kiscsoportos formában valósulnak 

meg, egy csoportfoglalkozáson 6-8 fő vesz részt maximum.

 A foglalkozás időtartama 25-30 perc.

 A terápiás foglalkozások mindig az élményeken alapulnak.

 A résztvevők önkéntes alapon végzik a feladatokat.

 A foglalkozás során folyamatos a pozitív megerősítés, nincs 

rosszul elvégzett feladat.

 Minden foglalkozás sikerélménnyel zárul.



▪ Egészséges életmód

▪ Érzelmi, akarati, szocializációs képességek

▪ Anyanyelvi képességek

▪ Testi, motoros képességek, mozgás

▪ Értelmi képességek



 A kutya érintésének, mozgásának, szagának 
megismerése.



































http://www.szolnoktv.hu/musorok/liturgia/
?article_hid=41651

http://www.szolnoktv.hu/musorok/liturgia/?article_hid=41651


 Munkánk során a következő 4 alapelvet tartjuk 
fontosnak:

 fokozatosság

 folyamatosság

 következetesség

 partnerség



Enid

Buborék



 Mindenkit szeret.

 Nem tesz különbséget a résztvevők között.

 Mindenkit elfogad.

 Kiszámítható a viselkedése.

 Az adott pillanatban él.

 Mindig arra az emberre figyel, akivel dolgozik.



4 éve dolgozunk együtt. Lassan 4 éve nap, mint nap látom a csodát. Látom a 
csodát a szemekben, a mozdulatokban, egy-egy mosolyban, egy óvatos 
érintésben.

Nem tudom, hogyan csinálja. Pedig le sem veszem róla a szemem, 
folyamatosan figyelem. Olyan természetes, annyira magabiztos, egyszerű, 
mindenféle sallangtól mentes.  Csak odakocog, felnéz az arcra, megkeresi a 
tekintetet, fogva tartja és már meg is van a kapcsolat. A kapcsolat, ami nekünk 
felnőtteknek valahogy nem mindig megy, vagy nem ilyen könnyen, ilyen 
magától értetődően.  Neki sikerül. Mindig sikerül. És néhány perc múlva már 
az összhang is meg van, összekapcsolódnak és teljesen értik egymást. Értik és 
elfogadják. És boldogok. Annyira boldogok. Itt és most boldogok, nincs előtte 
és nincs utána, csak ketten vannak. Együtt vannak, teljes lényükkel együtt 
vannak és mindent tudnak a másikról, amit tudniuk kell. Nem is akarnak 
többet, nem is akarnak mást. Ez pontosan így tökéletes. 

Én pedig csak nézem őket és azon gondolkodom, honnan ez a tudás, ez az 
ősbizalom? Aztán a foglalkozás végén mikor farkcsóválva hozzám kocog, és az 
én szemembe néz, velem kapcsolódik össze, és mi kerülünk együtt bele az itt és 
mostba, megértem: ő csak szeret, elfogad és arra a kicsi időre csak rád figyel. 
Ennyi a titka. 



Köszönöm a figyelmet!

Flasch Péterné

Szociálpedagógus, terápiás 

kutyafelvezető

Budapest, 2019. 10. 28.


