Organizace canisterapie
Jak je dnes již rozšířeno, za canisterapii považujeme pozitivní působení psa na
zdraví člověka. Účinnost canisterapie dokládá řada výzkumů z různých oblastí
jejího praktikování. Pro canisterapeutického pracovníka, i organizaci sdružující
dobrovolníky se psem, a v neposlední řadě pro přijímací zařízení, je však velmi
důležitá také kvalitní organizace canisterapie.
Pravidla a podmínky realizace
canisterapie
Před prvním kontaktem klienta s canisterapeutickým psem je nutné stanovení základních pravidel a podmínek, a to jak ze
strany přijímajícího zařízení, tak i ze strany canisterapeutického týmu (popř. vysílající organizace). Nejvhodnějším způsobem stanovení výše zmíněných kritérií
je uskutečnění informační schůzky mezi
vedením, personálem a canisterapeutickým týmem (popř. organizací zaštiťující
výkon canisterapie). Na tomto setkání by
měly být řešeny následující oblasti:
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l očekávání a reálné možnosti praktiko-

l

l
l
l

vání canisterapie u vybrané cílové skupiny klientů,
výběr vhodné metody a formy realizace canisterapie (aktivity, terapie či edukace za přítomnosti psa, forma skupinová nebo individuální),
časové možnosti obou zúčastněných
stran (stanovení intervalu návštěv),
stanovení vhodných prostorů setkávání (vnitřních, venkovních),
určení kontaktní osoby ze strany zařízení.

14.01.2020 9:53:45

Doporučené dokumenty

Povinnosti přijímajícího zařízení

Před samotným započetím docházení na
pravidelnou canisterapii by měl být canisterapeutickým pracovníkem (případně
organizací, která výkon canisterapie zajišťuje), doložen následující soubor dokumentů:
l certifikát dokládající odbornou přípravu v oblasti canisterapie a absolvování
canisterapeutických zkoušek, včetně
rozsahu a délky trvání této přípravy,
případně rozsahu přípravy teoretické
a praktické,
l očkovací průkaz psa,
l doklad o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou psem,
l doklad o právní bezúhonnosti canisterapeutického pracovníka (doporučuje
se zejména, dochází-li se k dětskému
klientovi).

l včasné informování o skutečnostech

Práva a povinnosti účastníků
canisterapie
Na základě domluvy všech zúčastněných stran by měla být sepsána smlouva
o praktikování canisterapie. Nedílnou
součástí této smlouvy by měly být následující dokumenty:
l mlčenlivost,
l souhlasy klientů s praktikováním canisterapie,
l souhlasy s fotodokumentací, popř. videodokumentací (dle podmínek GDPR),
l kopie certifikátu o absolvování canisterapeutických zkoušek
l kopie očkovacího průkazu.

l

l
l
l

l

neumožňujících realizaci canisterapie
(např. výskyt závažného či nakažlivého
onemocnění, omezený nebo přerušený
chod organizace),
zajištění, aby se canisterapie účastnili
pouze klienti, kteří netrpí alergiemi vyplývajícími ze setkání se psem či jinými
kontraindikacemi,
přítomnost personálu na každé canisterapeutické jednotce,
za klienty má v průběhu canisterapie
zodpovědnost přítomný personál,
v době realizace canisterapie nebude
přítomen žádný jiný pes, který nesplňuje podmínky pro praktikování odborné canisterapie,
canisterapeutické jednotky se účastní pouze klienti, canisterapeutický tým
a personál zařízení (přítomnost návštěv, praxí a jiných osob je nežádoucí!).

Povinnosti canisterapeutického týmu
l canisterapeutický pes bude vždy ozna-

čen tak, aby bylo zcela jasně identifikovatelné, že se jedná o terapeutického
psa (popř. která organizace zaštiťuje
jeho činnost),
l dobrovolník zodpovídá za zdravotní
stav svého psa a v případě jeho indispozice je povinen neprodleně kontaktovat přijímající zařízení a domluvit si
náhradní termín schůzky,
l při výkonu canisterapie je dobrovolník
zodpovědný za sebe a svého psa.

Tento informační materiál byl vydán
Výcvikovým canisterapeutickým sdružením
Hafík, z.s. za podpory Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky
v rámci projektu Haf bez obav - aktivity za
přítomnosti psa a miniponíka.

www.canisterapie.org
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