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GC, AAI a CF ich význam v projekte 

Green Care  Animal Assisted Intervention  

Stručný popis 
Zastrešujúci pojem, ktorý zahŕňa všetky prístupy, v 
ktorých sú prírodné zdroje (rastliny, plodiny, zvieratá, 
príroda) a poskytujú ľuďom zdravie a  pohodu. 

Zelená starostlivosť  
Zahŕňa všetky prístupy, v ktorých sú 
prírodné zdroje (rastliny, plodiny, zvieratá, 
príroda) a poskytujú ľuďom zdravie 
a pohodu. 
 

Intervencie so zvieratami AAI 
Jedna oblasť, ktorú tento pojem zastrešuje 
je AAI.  Zvyčajne považuje za samostatnú, 
pretože jej vývoj a profesionalizácia začala 
v 60. r. 20. st. Borisom Levinsonom. 

 
 

Green Care, Animal Assisted 
intervention a Care Farms 

GC a AAI sú uznávané postupy, ktoré zlepšujú pohodu ľudí 
prostredníctvom interakcie s rastlinami a zvieratami.  
 
 Realizované môžu byť v  rôznych prostrediach .  
My sa zameriame na prostredie farmy. 
 
Chceli by sme objasniť vzájomné prepojenie medzi GC, 
CF a AAI,  s akým druhom zvierat sa AAI vykonávajú v 
kontexte GC CF ,  so zameraním na používateľov, 
nastavenia a zapojené druhy. 
 
 

 
 

Stručný popis 
Cielené a štruktúrované intervencie, do ktorých 
zahŕňame zvieratá za účelom podpory zdravia, 
vzdelávania a  sociálnych služieb u ľudí. 

Stručný popis 
Terapeutické využitie poľnohospodárskych postupov  -
niekedy sa tomu hovorí aj sociálne poľnohospodárstvo.  

Animal Assisted Intervention 
AAI 
Intervencie s asistenciou zvierat 
 
 
 
 
Care Farms 
CF 
Farmy starostlivosti 

Green Care 
GC 
Zelená starostlivosť  
 



  

Care Farms -Farmy starostlivosti 
pre tých, ktorí sa zaujímajú o založenie , alebo ktorí chcú vedieť, čo to obnáša .  

  

Zvieratá a ľudia navzájom o.z . - 

realizátor projektu T6_2019_017     Fond 
Bilaterálnej spolupráce . 

 
Realizujeme odborné intervencie so 
zvieratami AAI, najmä  pre zraniteľné a 
znevýhodnené skupiny ľudí (všetky vek. 
kategórie).  
Terapeutický prístup so zahrnutím 
hospodárskych zvierat ako i služby tzv. 
Care Farms -Farmách starostlivosti , nie sú  
Slovensku veľmi známe.  
Počas projektu chceme prezentovať 
benefity spolužitia a interakcií ľudí so  
zvieratami, ktoré pozitívne ovplyvňujú 
ľudské správanie, individuálny rozvoj 
jednotlivca a kvalitu jeho života .  
Najnovšie výskumy preukázali 
mnohostranný priaznivý vplyv zvierat na 
spokojnosť, vývoj osobnosti a kvalitu života 
človeka. 

Dyrebar Omsorg AS 
Dr. Christine Olsen 

International Center of Anthrozoology 
www. icofa-aai.com 

NOR 

Active Citizens Fund 
www.acfslovakia.sk 
www.facebook.com/acfslovakia/ 
 

ACF 

Active Citizens Fund je grantový 
program zameraný na posilnenie 
občianskej spoločnosti, podporu 
aktívneho občianstva a zlepšenie 
postavenia zraniteľných skupín na 
Slovensku. 

Kódex postupov 
poskytne potenciálnym a novým farmárom v oblasti 
starostlivosti kontrolný zoznam toho, čo je potrebné zabepečiť 
predtým, ako otvoria svoje brány používateľom služieb 
(vrátane zmlúv, poistenia, správy, ochrany, zdravia a 
bezpečnosti atď.) 
 

Práca so špecifickými skupinami klientov 
informácie o tom, ako môžu Farmy starostlivosti napĺňať 
potreby týchto skupín, plus hodnotenie miestneho dopytu, 
nadväzovanie vzťahov s potenciálnymi sprostredkovateľmi, 
špecifické výhody Fariem starostlivosti pre túto skupinu 
používateľov služieb a ďalšie – vrátane rozvoja vašej farmy, 
aby bola prístupná a kompatibilná pre aktivity a 
používateľov. 

SLOVENSKO Bilaterálny partner 

Ľudia s definovanými potrebami 
úvod do práce na Farmách starostlivosti , pravidelné, 
štruktúrované služby mladým ľuďom s poruchami učenia , 
autistického spektra, duševnými ochoreniami  ako súčasť 
programu zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo 
vzdelávacieho programu.  
 

Príklady dobre praxe na Farmách starostlivosti  
pre detí školského veku, ktoré vyžadujú alternatívy k 
bežnému vzdelávaniu , využívajúce zmysluplnú fyzickú 
aktivitu, s možnosťou dopracovať sa k odbornej kvalifikácii.  

Kódex postupov  

Príklady dobre praxe  

Práca so špecifickými skupinami klientov 
 
Farmy starostlivosti pre ľudí s definovanými potrebami 

http://www.farmgarden.org.uk/gcf/introduction-care-farming-code


 

Odborné poradenstvo Nórskym partnerom  
prostredníctvom školení a aktivít v rámci projektu. 

Kontaktujte nás, ak s nami chcete diskutovať 

Kontakt 

DE S C RIPT ION  A MOUNT  

Concept of Design & Prototype $2.350 

Application Development & 
Testing 

$3.150 

Marketing Company & Promotion $4.240 

Maintenance For Finial Product $1.980 

TOTAL $10.589 

Payment Info 
 
Seed ut perspiciatissantium totam 
rem aperiam 

Golden Bank 
 
Barklay Road, New Stareet 
Hall 296 Australia. 

Bank Account 
 
Bank #685-3652-9554 
Bank Code 12-3695 

Máme informácie, 
ktoré vám pomôžu, či už ste existujúci farmár, ktorý chce diverzifikovať  svoje služby , alebo 
niekto, kto už pracuje v oblasti vzdelávania/starostlivosti/sociálnej práce, intervencií s 
asistenciou zvierat (na Slovensku známe najmä pod pojmom canisterapia alebo 
hipoterapia). 

Zvieratá a ľudia navzájom,  
Nová Polhora 145, 044 44 

www.animalpartners.sk 
slavka@animalpartners.sk 

Tel. + 421 949-177-110 
Slavomíra Dupláková 


