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ONLINE vzdelávanie 01.01 – 30.04.2022
Nielen psy, mačky a kone sú vhodné na prácu v Intervenciách s asistenciou
zvierat!
Na farme neovplyvní účastníka len kontakt so zvieratami, ale aj kontakt s
farmárom, ostatnými účastníkmi, prírodným prostredím, fyzická práca a rutiny
patria medzi prvky, ktoré môžu pozitívne prispieť.
Zahrnutie hospodárskych zvierat do intervencií – terapie, edukácie, aktivít.
Výskumy ukazujú, že tento typ opatrení môže viesť k štruktúre a zmysluplnosti,
zvládaniu záťaže, pocitu dôstojnosti, pozitívnym účinkom na duševné zdravie,
pozitívnym sociálnym účinkom a zvýšenej fyzickej aktivite.

Teoretické rámce pre intervencií za asistencie hospodárskych zvierat sme počas
4 mesiacov študovali na platforme:
https://dyrebar-s-school.thinkific.com/courses/slovakian-introduction-coursefarm-animals-inaai?fbclid=IwAR2besKExRHofEK2B7kFHAjsQnf_76PIITjP95uWwLTWVrX8
2E0AYvvyDKE
Zvieratá podporujú ľudskú prirodzenosť tým, že nás zapájajú do
multizmyslového zážitku, ktorý spája myseľ, telo a ducha – prírodný spôsob
liečenia .
Počas online vzdelávania sme sa naučili, ako spolupracovať s hospodárskymi
zvieratami pri rôznych činnostiach v oblasti starostlivosti o ľudí a ich
blahobytu.
Toto online školenie nám pomohlo objasniť a zamerať vašu víziu, podporilo nás
pri kritickom hodnotení našich súčasných zručností a poskytlo nám príležitosť
na interakciu so širokou škálou hospodárskych zvierat.
Sme pripravení na praktické workshopy v rámci projektu. Počas štyroch
mesiacov online teoretickej prípravy bola pozornosť venovaná základným
aspektom, ktoré sú pre túto prácu (Intervencie s asistenciou zvierat na farmách)
dôležité; aké teórie a vplyvy formovali túto prácu; a "ako" robiť túto prácu.
Boli nnám ponúknuté možnosti ako:
•

•
•
•

Učenie sa o správaní zvierat a zručnostiach odborníka, ktoré podporujú
dôveru a prispôsobivosť ľudí ako účastníkov intervencií so zvieratami
(AAI).
Posúdenie, ktoré služby AAI sú najvhodnejšie pre účastníkov.
Navrhovanie intervencií, ktoré zvyšujú terapeutický / vzdelávací vplyv na
účastníkov.
Hodnotenie vplyvu služieb AAI na účastníkov.
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Všetci partneri sme mali možnosť aktívne sa pripravovať a vzdelávať pod
vedením nášho nórskeho partnera Dyrebar Omsorg, pretože ...
„Farmy majú jedinečnú a všestrannú ponuku pre široké spektrum skupín
užívateľov. Na farme je často niekoľko druhov zvierat a veľa rôznych príležitostí
na cielené aktivity a interakcie so zvieratami. Existuje tiež veľký potenciál pre
variácie počas dňa, ale aj počas celej doby zásahu užívateľa. Interakcia nemusí
byť len so zvieratami, ale aj s inými ľuďmi, ktorí pracujú alebo pri vlastných
zásahoch na farme“.

