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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je predstavljeno posredovanje s pomočjo psa, bolj natančno, kakšen 

pomen ima posredovanje s pomočjo psa pri krepitvi socialnih veščin. Teoretični del zajema 

podrobno predstavitev prednosti terapevtskega psa pri delu z ranljivo populacijo. V 

nadaljevanju sem se osredotočila tudi na razmejitev termina posredovanje s pomočjo psa, ki 

zajema terapijo in aktivnost s pomočjo psa ter razlike in podobnosti med njima. Nadaljevala 

sem s temo o terapevtski koristnosti živali. Kljub mnogim pozitivnim vplivom posredovanja s 

pomočjo psa, sem se v naslednjem poglavju posvetila težavam in oviram, s katerimi se lahko 

soočamo pri tem delu. Zadnji del teoretičnega dela se nanaša na socialne veščine in kakšen 

pomen ima posredovanje s pomočjo psa pri njihovi krepitvi. V empiričnem delu sem 

uporabila kvalitativno raziskovalno metodologijo in s tehnikami polstrukturiranega intervjuja 

ter opazovanja z udeležbo ugotavljala, kakšna je vloga posredovanja s pomočjo psa pri 

krepitvi socialnih veščin pri otrocih s težavami v socialni integraciji. Rezultati kažejo, da ima 

posredovanje s pomočjo psa veliko vlogo pri razvoju socialne opremljenosti uporabnika. 

Prisotnost terapevtskega psa vpliva na večjo odprtost uporabnikov za pridobivanje novih 

izkušenj, ki jih lahko generalizirajo v svoje vsakdanje življenje.  

 

Ključne besede: posredovanje s pomočjo psa, terapija s pomočjo psa, aktivnosti s pomočjo 

psa, socialne veščine 
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ABSTRACT 

 

The diploma thesis describe animal-assisted interventions, more precisely, the significance of 

animal-assisted interventions for strengthening of social skills. Theoretical part includes a 

detailed presentation of the benefits of therapeutic dog in work with vulnerable populations. I 

focused on delimitation of the term animal-assisted interventions which includes animal-

assisted therapy and animal-assisted activity and the differences and similarities between 

them. I continued with therapeutic benefits of animals. Despite many positive effects of 

animal-assisted interventions I devoted the next chapter to the problems and possible 

obstacles which we may face in animal-assisted intervention. The last part of the theoretical 

work relates to social skills and the significance of the animal-assisted interventions for their 

strengthening. In the empirical part I used qualitative research, a semi-structured interview 

which I substantiated by participant observation with the aim to find out what is the role of 

animal-assisted interventions in strengthening social skills of children with difficulties in 

social integration. Results indicate that animal-assisted interventions have a big role in 

developing social accomplishments. The presence of therapeutic dogs increase openness of 

users to gain new experiences that can be generalised in their everyday lives.  

 

Keywords: animal-assisted intervention, animal-assisted therapy, animal-assisted activity, 

social skills 
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1 UVOD 

Izbira teme za diplomsko delo mi ni predstavljala težav. V tretjem letniku so se na Pedagoški 

fakulteti na stojnici prostovoljnih del predstavili Zavod PET s svojimi terapevtskimi pari in 

njihovo delo me je takoj prevzelo. Prav tako je na mojo odločitev zelo vplivalo prostovoljno 

delo v društvu Hrtji svet Slovenije, zato sem vedela, da želim v svojem diplomskem delu 

predstaviti vidik posredovanja s pomočjo psa pri socialni integraciji.  

 

Že v zgodovini je veljalo, da imajo živali pozitiven vpliv na človekovo zdravje in delovanje 

(McConnel, 2002, v Nimmer in Lundahl, 2007). Začetki terapije s pomočjo živali segajo vse 

do Anglije, v pozno 18. stoletje, čeprav takrat to še ni bila priznana praksa (Chandler, 2005). 

Otroški psiholog Boris Levinson je bil prvi, ki je uradno uporabil svojega psa pri eni izmed 

svojih terapij (Chandler, 2005, v Chitic, Rusus in Szamoskozi, 2012).  

 

Cilj mojega dela je predstaviti, kaj je posredovanje s pomočjo psa in raziskati, kakšno vlogo 

ima pri krepitvi socialnih veščin.  Mnogi avtorji menijo, da lahko terapevtski par z vsemi 

svojimi prednostmi močno prispeva pri razvoju le-teh. Raziskave so pokazale, da imajo živali 

pomembno vlogo pri zagotavljanju socialne podpore (Nagengast, Baun, Megel in Liebowitz, 

1997, v Esposito idr., 2011) in čustvene opore (Allen, 1997, v Esposito idr., 2011; Garrity in 

Stallones, 1998, v Esposito idr., 2011). Prisotnost terapevtske živali zagotovi posameznikom 

neobsojajoče sprejemanje in pozornost s strani živali, uporabnikom omogoča izboljšanje 

samozavesti ter socialnih in komunikacijskih spretnosti (Arkow, 2010). V skladu s teoretskimi 

podlagami sem v diplomskem delu razmejila pojem posredovanje s pomočjo psa, ki se deli na 

terapijo s pomočjo psa in na aktivnost s pomočjo psa (Fredrickson-MacNamara in Butler, 

2010).  

 

Čeprav področje posredovanja s pomočjo živali še ni dobro raziskano, se pojavlja vedno več 

raziskav iz tega področja. Vse več ljudi se zaveda učinkovitosti interakcije uporabnika z 

živaljo in kakšno vlogo imajo živali pri razvoju socialnih veščin, zato menim, da bi socialni 

pedagogi lahko izkoristili posredovanje s pomočjo psa kot eno izmed pomembnih oblik dela z 

uporabniki.
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2 TEORETIČNI DEL 

 
Wohlfarth, Mutschler, Beetr, Kreuser in Korsten-Reck (2013) pravijo, da so živali že v 

zgodovini imele pomembno vlogo v človekovem življenju in da ima interakcija z živalmi 

pozitiven učinek na zdravje. Splošno sprejeto je dejstvo, da imajo živali veliko vlogo pri 

fizičnem in socialnem zdravju pri ljudeh. Prav tako Fine in Beck (2010) poudarjata 

pomembnost naveze človeka in živali. Avtorja nadaljujeta, da je njun odnos vzajemno 

koristen in ravno ta dinamičen odnos vpliva na vedenje posameznika, ki je bistveno za 

njegovo zdravje in dobro počutje. Posredovanja s pomočjo živali (angl. animal-assisted 

interventions) se poslužujejo za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi že mnogo let 

(Stern in Chur-Hansen, 2013), saj, kot dodajajo avtorji Wohlfarth idr. (2013), je vrednost 

posredovanja s pomočjo živali ravno v njihovi neobsojajoči naravi. 

 

Posredovanje s pomočjo živali je učinkovito v raznolikih okoljih in pri osebah vseh starosti 

(Reed, Ferrer, Villegas, 2012). Večina raziskav, ki sem jih zasledila, se nanaša predvsem na 

terapijo s pomočjo živali, ne toliko na aktivnost. Za boljše razumevanje besedila, bralca 

opominjam, da kadar bom govorila izrecno o terapiji s pomočjo živali, se povedano nanaša le 

na terapijo, sicer pa velja za oboje. Prav tako mnogi avtorji govorijo o posredovanju s 

pomočjo živali, ne toliko specifično o psih. Določeni članki so se nanašali samo na 

posredovanje s pomočjo psa, zato bom tam uporabila ta termin. Kjer so avtorji govorili o 

širšem pojmu, in sicer o posredovanju s pomočjo živali, se je potrebno zavedati, da ta izraz 

zajema tudi ugotovitve, ki se nanašajo tako na druge živali kot na pse, zato bo takrat 

uporabljen izraz žival. 

 

2.1 ZAKAJ PES? 

 

Stern in Chur-Hansen (2013) pravita, da so psi najbolj pogoste živali, ki sodelujejo pri 

terapijah in aktivnostih
1
 prav zaradi njihovih značilnosti. Psi so dostopni, lahko jih je trenirati, 

kar posledično pomeni, da so tudi bolj predvidljivi. Na ugotovitve avtoric Stern in Chur-

Hansen se nanašajo tudi avtorji Wohlfarth idr. (2013), saj menijo, da psi zlasti nudijo prednost 

                                         
1
 Avtorici poimenujeta terapijo s pomočjo psa canine-assisted therapy in aktivnosti s pomočjo psa canine-assisted 

activity. 
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v različnih okoljih, kot so posredovanja s pomočjo psa v razredih, pri otrocih s posebnimi 

potrebami … Prav tako pa poudarjajo pomemben pozitiven učinek interakcije s pomočjo psa 

na fiziološkem področju, ki je povezano s stresom, na čustvenem in socialnem področju, kot 

je na primer izboljšanje razpoloženja, pozitivnih socialnih interakcij, vedenja in nazadnje še 

na fizičnem področju, kot je izboljšanje motoričnih sposobnosti, koncentracije in pozornosti. 

Avtorji nadaljujejo, da ima posredovanje s pomočjo psa svoje prednosti predvsem v lastnostih 

psov, saj s svojo nedvoličnostjo, vedenjem ter jasno in neovirano komunikacijo učinkovito 

vplivajo na dosego ciljev. Ker psi večinoma komunicirajo skozi telo in niso sposobni dajanja 

dvojnih sporočil (angl. double-blind communication), so kot veliko ogledalo, v katerem se 

zrcali naše vedenje.  

 

Hare (2007, v Fine in Beck, 2010) in Hare, Brown, Williamson in Tomasello (2002, v Fine in 

Beck, 2010) pravijo, da je morda ravno spoznanje sposobnosti psa, da razume naše vedenje, 

razlog za razširjeno vključevanje posredovanja s pomočjo psa. Horowitz (2009, v Fine in 

Beck, 2010) pa pojasni, da je prednost psov ravno v komunikaciji z ljudmi, saj z naših 

obrazov razbirajo pomembne informacije in veljajo za dobre opazovalce. 

 

Sockalingam, Li, Krishnadev, Hanson in Balaban (2008) so prav tako mnenja, da je pes 

najbolj priljubljena žival za posredovanje v različnih okoljih, predvsem zaradi svoje 

enostavnosti treniranja in njegovega temperamenta, kot sta že omenili Stern in Chur-Hansen 

(2013). Sockalingam idr. (2008) nadaljujejo, da je v primerjavi z drugimi živalmi spremstvo, 

prijateljstvo psa povezano z večjo stopnjo povezanosti in zmanjšanjem vplivov stresa na 

uporabnika. Z zapisanim se strinjata tudi Nimer in Lundahl (2007), ki zaključita, da so 

opazovanja strokovnjakov potrdila, da imajo psi bolj pomemben vpliv pri aktivnostih kot 

druge živali. Kljub temu da meta analiza raziskav, ki sta jih opravila na področju terapije s 

pomočjo živali, ni odgovorila na vprašanje, zakaj je temu tako, sta avtorja razširila izraz »pes 

je človekov najboljši prijatelj« v »pes je strokovnjakova najboljša odločitev« (prav tam, 2007, 

str. 253). 

V preteklosti sem imela določene predsodke, da so nekatere pasme psov bolj primerne za 

terapevte kot druge. Ta stereotip razbijejo Nordgren in Engström (2012) ter Chandler (2005), 

ki trdijo, da ne obstaja posebna pasma psov, ki bi bila bolj primerna za terapevtsko delo. 

Avtorica Chandler (2005) nadaljuje, da so nekateri psi bolj poznani po njihovi poslušnosti, 

učljivosti, mirnem karakterju kot drugi. Skladno z njihovimi ugotovitvami zaključujem, da so 
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vse pasme psov, ne glede na to, ali so posvojeni ali prihajajo iz zavetišča, lahko terapevtski 

psi, seveda če ustrezajo določenim kriterijem, ki bodo predstavljeni v eni izmed naslednjih 

točk. 

Leta 1969 je Levinson predstavil prednosti interakcije človeka in živali na področju 

psihoterapije. Od njegovih začetkov so živali vključili v terapijo pacienta na dva načina, in 

sicer kot terapijo s pomočjo živali in aktivnosti s pomočjo živali. Fredrickson-MacNamara in 

Butler (2010) sta povezala pojme posredovanja, terapijo in aktivnost s pomočjo psa. 

Posredovanje s pomočjo psa je termin, ki zajema dve različni obliki interakcije ljudi in živali, 

in sicer terapijo s pomočjo živali in aktivnost s pomočjo živali. Prav zato menim, da je v tej 

točki pomembno razmejiti in definirati razlike med terapijo in aktivnostjo s pomočjo živali. V 

nadaljevanju bom najprej razložila pomen posredovanja s pomočjo psa, nato terapijo in še 

aktivnost s pomočjo psa.  

 

2.2 POSREDOVANJE S POMOČJO PSA 

 

Kruger in Serpell (2006, v O'Callaghan in Chandler, 2011) posredovanje s pomočjo živali 

opredelita kot kakršno koli posredovanje v terapevtskem procesu ali drugih dejavnostih, ki 

namenoma vključuje žival, ki ustreza določenim merilom. 

 

2.2.1 Terapija s pomočjo psa 

 

Terapijo s pomočjo živali (angl. animal-assisted therapy) Kruger in Serpell (2010, str. 34) 

definirata kot »ciljno usmerjeno intervencijo, v kateri je sestavni del procesa žival, ki ustreza 

določenih merilom« (prev. av.). Izvajana je s strani strokovnjakov, ki so usposobljeni na 

področju posredovanja s pomočjo psa in izvajajo tako posredovanje v okviru svoje stroke 

(prav tam, 2010). Medtem ko se avtorja Kruger in Serpell (2010) osredotočata na širši pojem, 

in sicer terapijo z živaljo, Zavod PET definicijo terapije s pomočjo psa zooža na »ciljno 

usmerjeno posredovanje, v katerem je pes, ki ustreza določenim merilom, sestavni del 

procesa« (Terapija s pomočjo psa (AAT – animal-assisted therapy), 2012). 

 

Značilnosti terapije s pomočjo psa so točno določeni cilji, prilagojeni za vsakega posameznika 
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posebej, in sprotno beleženje napredka, program je strogo načrtovan (Kruger in Serpell, 2010 

in Reed idr., 2012). Cole in Gawlinski (1995, v Sockalingam idr. 2008) in Chandler (2005) k 

temu dodajajo pomembnost ciljno usmerjene interakcije med uporabnikom in živaljo, 

ocenjevanje napredka v smeri zastavljenih terapevtskih ciljev, evalvacijo in ovrednotenje 

procesa zdravljenja s strani terapevta, ki deluje v okviru strokovne prakse. Avtorica Chandler 

(2005) je poudarila, da je terapija s pomočjo živali lahko dopolnilo obstoječi terapiji, saj 

terapevt lahko vključi žival v katero koli profesionalno obliko terapije, katero terapevt že 

izvaja. 

 

Izvajanje lahko poteka individualno ali v skupini, vsekakor pa se izvaja v daljšem časovnem 

obdobju. Terapijo s pomočjo živali opravljajo strokovnjaki v okviru svoje stroke (delovni 

terapevti, fizioterapevti, psihologi, socialni pedagogi, logopedi ...). Pri terapiji sodelujejo tri 

osebe, in sicer terapevtski par
2
, uporabnik in strokovna oseba, ki je zaposlena v neki ustanovi.  

 

Kot primer navajam organiziranost terapije s pomočjo psa v Zavodu PET. Ta jo izvaja v tistih 

ustanovah, s katerimi so podpisali dogovor o sodelovanju in v katerih so zaposlene strokovne 

osebe, ki so usposobljene na področju terapevtskega posredovanja s pomočjo psa. Zaradi 

varnosti psa, terapevta in uporabnika se terapija izvaja od 15 do maksimalno 60 minut, vmes 

so obvezni odmori za psa (Terapija s pomočjo psa (AAT – animal-assisted therapy), 2012).  

 

Pri terapiji s pomočjo živali imajo živali mnogo vlog, vključno z nadomestnim 

spremljevalcem, socialnim posrednikom, lahko pa nastopajo tudi kot nadomestitev za tesen 

medsebojni odnos (Arnols, 1995; Francis idr., 1985, v Sockalingham idr., 2008). Poleg tega 

pa nudijo tudi čustveno oporo (Goldmeier, 1986, v Sochalingham idr., 2008), krepijo občutek 

neodvisnosti (Corson in Corson, 1980, v Sockalingham idr., 2008) in spodbujajo k zavedanju 

(Kalfon, 1991, v Sockalingam idr., 2008). Avtorji Jalongo, Astorino in Bomboy (2004, v 

Friesen 2010, str. 265) dodajajo, da je osnovna predpostavka terapije s pomočjo psa 

zagotavljanje »edinstvene oblike podpore pri učenju, fizičnem zdravju in pri zagotavljanju 

človekovega socialnega in emocionalnega stanja.« 

 

Ključne značilnosti terapije s pomočjo živali so torej: beleženje napredka, točno določeni cilji, 

ki so prilagojeni vsakemu posamezniku, izvaja se v daljšem časovnem obdobju (Kruger in 

                                         
2
  Terapevtski par tvorita vodnik terapevtskega psa in terapevtski pes. 
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Serpell, 2010). 

 

2.2.2 Aktivnosti s pomočjo psa 

 

Aktivnost s pomočjo psa (angl. animal-assisted activity) je posredovanje, ki za razliko od 

terapije s pomočjo živali zagotavlja »možnosti za motivacijske izobraževalne, rekreacijske 

in/ali terapevtske koristi, ki izboljšujejo kakovost življenja« (Kruger in Serpell, 2010, str. 34) 

(prev. av.). Avtorica Friesen (2010) dodaja, da se aktivnost s pomočjo psa izvaja s strani 

posebej izobraženih in usposobljenih strokovnjakov skupaj s prostovoljci in psi, ki morajo 

ustrezati določenim kriterijem. Aktivnost s pomočjo živali se od terapije s pomočjo živali 

razlikuje v ciljih, ki niso točno določeni, strokovnjak ni zavezan k sprotnemu beleženju 

napredka, prav tako je značilna spontanost obiska (prav tam, 2010, Reed idr., 2012 in Kruger 

in Serpell, 2010).  

 

Chandler (2005) še dodaja, da imajo aktivnosti lahko terapevtske učinke, vendar niso vodene 

s strani posebej izobraženih terapevtov. Običajno vključujejo naloge, kot so obiskovanje 

uporabnikov, prijazno ljubkovanje živali in nekaj dejavnosti, ki vključujejo igro. Lahko 

vsebujejo tudi izobraževanje, ki se nanaša na same živali. Aktivnost s pomočjo živali se od 

terapij razlikuje v tem, da gre za manj formalno obliko interakcije med človekom in živaljo.  

 

Od terapije se razlikuje tudi v kontinuiranosti procesa, saj gre pri aktivnosti s pomočjo psa 

lahko le za enkraten obisk, prav tako pa se lahko izvaja tako skupinsko kot individualno. Pri 

aktivnostih sodelujejo terapevtski par in uporabnik. Kot primer iz prakse zopet navajam 

Zavod PET, ki te aktivnosti tudi v teh primerih izvaja le v ustanovah, s katerimi imajo 

podpisan dogovor o sodelovanju, ali ob predstavitvenih obiskih ustanov. Čas trajanja 

aktivnosti je prav tako med 15 in 60 minutami, z obveznimi odmori za psa (Aktivnost s 

pomočjo psa (AAA – animal-assisted activity), 2012).  

 

Ključne značilnosti aktivnosti s pomočjo živali so torej: odsotnost ciljev, beleženje napredka 

ni nujno, obiski so spontani, prav tako gre lahko le za enkraten obisk (Kruger in Serpell, 

2010). 
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2.3 TERAPEVTSKA KORISTNOST ŽIVALI 

2.3.1 Žival kot socialno mazilo za terapijo 

 

Marinšek in Tušak (2007, str. 103) menita, da je prednost uporabe živali pri terapijah z 

uporabniki ravno njihova vloga »negovalca ali oblikovalca pozitivne naravnanosti 

medosebnih odnosov.« Tako kot Marinšek in Tušak (2007), tudi Fine (2010) meni, da živali 

omilijo stresne in nelagodne začetne faze terapij, ki se nanašajo predvsem na obdobje 

vzpostavljanja odnosa med uporabnikom in strokovnjakom. Avtorici nadaljujeta, da živali 

delujejo kot vez v pogovoru med uporabnikom in strokovnjakom, kar Corson in Corson 

(1980, v Marinšek in Tušak, 2007) opredelita kot socialno mazilo. Žival, ki je prisotna na 

terapiji, nudi uporabniku občutek tolažbe, ugodja in olajša stik v terapevtskem odnosu. Psi s 

svojo prisotnostjo na terapijah zmanjšajo začetno napetost in pomagajo pri razvijanju prijetne 

klime. Peacock (1986, v Marinšek in Tušak, 2007) dopolni, da so otroci med intervjuji v 

prisotnosti psa bili precej bolj umirjeni in kooperativni. Avtorji Chandler, Portrie-Bethke, 

Barrio Minton, Fernando in O'Callaghan (2010) nadaljujejo, da uporaba terapije s pomočjo 

živali poveča in izboljša odnos med uporabnikom in strokovnjakom, kar pomeni, da gradi 

odnos, krepi zaupanje in omogoča občutek varnosti. Zilcha-Mano, Mikulincer in Shaver 

(2011) podkrepijo zapisano s citatom avtorja Cusack (1988, v Zilcha-Mano idr., 2011, str. 

547), ki pravi: »Ljubiti žival je lažje kot ljubiti človeka in za razliko od človeka, je ljubezen 

ljubljenčka brezpogojna.« Pes s svojo prisotnostjo daje uporabniku občutek varnosti in 

sprejetosti. Mnogi uporabniki imajo težave z zaupanjem in prav zaradi njihovih slabih 

izkušenj in travmatičnih dogodkov lažje zaupajo psu kot strokovnjaku. Seveda je v 

posameznikovi preteklosti tudi pes lahko vir slabih izkušenj. O tem več v nadaljevanju. 

 

2.3.2 Žival kot podaljšek terapevta 

 

Živali lahko v začetni fazi terapije pogosto pomagajo premagati strah in stiske bolj zadržanim 

uporabnikom, ki se vključijo v terapijo. Psi in prav tako druge živali, so pripravljene sprejeti 

uporabnika na topel, ljubeč način in lahko nastopijo kot »katalizator za pogovor s 

terapevtom« (Marinšek in Tušak, 2007, str. 104). Zilcha-Mano idr. (2011) to poimenujejo 

»komunikacijski mediator« (angl. communication mediator), kar pomeni, da lahko 

strokovnjak interpretira pogovor med uporabnikom in živaljo, sploh če se uporabnik ne čuti 
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dovolj močnega, da bi spregovoril s strokovnjakom. Strokovnjak lahko tudi sprašuje 

uporabnika preko psa (primer: pes Lassie želi vedeti ...). Avtorji menijo, da se otroci lahko 

identificirajo z živaljo in mnogo primerov kaže na doživljanje večje varnosti, če je prisotna 

interakcija z živaljo. Chandler idr. (2010) dodajo, da je ravno moč odnosa med uporabnikom 

in terapevtsko živaljo v spodbujanju odnosa, še posebej, ko uporabniki ne morejo ali ne želijo 

vzpostaviti odnosa s strokovnjakom – človekom. Za primer bi izpostavila šestnajstletnega 

fanta, ki je pri mnogih svetovalcih in na mnogih svetovanjih le tiho sedel. Ko mu je bilo 

ponujeno svetovanje pri strokovnjaku, ki je imel koker španjela Rustya, je fant postal 

motiviran za udeležbo na svetovanju, postal je aktiven in je pogosto izven svetovanja govoril 

o svoji interakciji s terapevtskim psom. Bil je zelo družaben pri igri s terapevtskim psom, ki je 

potekala vsakih deset minut pred svetovanjem. Prav tako je bližina Rutsyja delovala 

pomirjajoče, ko je njegova glava ležala v naročju uporabnika, on pa je božal njegovo glavo in 

govoril o svojih stiskah in bolečih izkušnjah. Avtorji so poudarili, da je v tem primeru 

terapevtski pes deloval kot most med uporabnikom in terapevtom (prav tam, 2010). 

 

2.3.3 Oblikovanje vloge 

 

Vključitev živali v terapevtski proces uporabniku tudi omogoča opazovanje interakcije med 

strokovnjakom in živaljo, ki razkrije uporabniku nekatere lastnosti strokovnjaka, kar spodbudi 

razvoj terapevtskega odnosa (Marinšek in Tušak, 2007). S tem se strinjajo tudi Zilcha Mano 

idr. (2011), ki menijo, da imajo lahko s terapevtskim trikotnikom (strokovnjak, uporabnik in 

pes) edinstveno priložnost za terapevtski vpliv. Avtorji dodajo, da interakcija med psom in 

strokovnjakom pomaga uporabniku videti strokovnjaka kot pozorno, ljubečo in skrbno osebo. 

Uporabniki pri opazovanju strokovnjaka pri interakciji in negovanju psa bi lahko mislili: 

»Strokovnjak je lahko prijazen tudi do mene« (Reichert, 1998, v Zilcha Mano idr., 2011, str. 

551). 

 

Fine (2010) meni, da uporabniki primerjajo interakcijo med strokovnjakom in psom z 

interakcijami, ki jih ima uporabnik v svojem življenju. Zanimiv je tudi podatek, da so mnogi 

uporabniki poudarili, kako prijazno je bila žival na terapijah obravnavana, vključno z elementi 

sočutja, doslednosti, odločnosti in ljubezni. Prav tako se lahko različne situacije uporabljajo 

za prikaz ustrezne interakcije, odzivov na vedenja, različne epizode pa se lahko uporabijo kot 

model za različne strategije reševanja težav. 
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2.3.4 Žival kot vidik miljejske terapije 

 

Vsak posameznik živi v drugačnem okolju, v katerem potekajo različni procesi. Okolje igra 

pomembno vlogo pri terapiji s pomočjo živali, kar zagovarjajo in poudarjajo miljejske 

terapije. Lang (1979, v Fine, 2010) nakazuje na pomembnost gradnje učinkovitega 

terapevtskega zavezništva, ki se začne z oblikovanjem ustreznega terapevtskega okolja. 

Miljejska terapija se osredotoča na prepoznavanje klime okolja in na to, kakšen vpliv ima na 

uporabnika (Fine, 2010). V današnjem času imamo številne možnosti, ki pripomorejo k 

ustvarjanju primernega in ugodnega terapevtskega okolja, saj s tem lahko tudi povečamo 

terapevtski učinek. Ena izmed možnosti je tudi vključitev živali, saj s tem prispevamo k 

izboljšanju okolja in odnosa med uporabnikom in strokovnjakom (Marinšek in Tušak, 2007). 

 

Avtorici Marinšek in Tušak (2007) ter Arkow (2010) menijo, da uporabniki ocenjujejo okolje, 

prostor, kjer je prisotna žival, kot bolj prijazno in varno, kot pa če živali ni. Dodatna vrednost 

je tudi opazovanje odnosa in interakcije med uporabnikom in živaljo, kot doda tudi Fine 

(2010).  

 

2.4 KAKŠNI SO POGOJI, DA POSTANEŠ TERAPEVTSKI PAR 

 

Zmotno je misliti, da je vsak pes primeren za delo kot terapevtski pes, kar doda tudi Chandler 

(2005, v Chandler idr., 2010). Terapevtski pes mora biti dobro vzgojen in šolan pes, prav tako 

mora biti dobro socializiran. Imeti mora visok tolerančni prag do ljudi in drugih živali 

(Kakšen mora biti terapevtski par, 2012). Vsaka žival, za katero bi želeli pridobiti naziv 

terapevtska žival, mora biti ovrednotena in odobrena s strani strokovnjaka za vedenje živali, v 

tem primeru kinologa, ki ima dodatna znanja na področju posredovanja s pomočjo psa ali 

specialista na področju evalviranja primernosti terapevtske živali. Brasic (1998, v 

Sockalingam idr. 2008) je dodal, da morajo biti psi skrbno izbrani na podlagi določenih meril. 

Certifikacijski postopek mora vključevati oceno temperamenta živali in kakovost interakcije 

med psom in njegovim vodnikom, kar dodata tudi Marinšek in Tušak (2007). Psa prav tako 

izpostavijo različnim stresnim situacijam, saj s tem želijo ugotoviti, kako pes reagira in če se v 

stresnih situacijah vede primerno. Pomembno se jim zdi, da psa izpostavijo situacijam, ki se 

lahko zgodijo tekom posredovanja. Če pes pokaže kakršne koli znake agresije, odvračanja 

pozornosti ali razdražljivosti, je diskvalificiran iz izbora za terapevtskega psa. McConnell je v 
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intervjuju dodala (McConnell in Fine 2010), da je pomemben vidik tudi čustvena zrelost psa, 

ki se pri psu razvija do treh let. Pravi, da dobri delovni psi potrebujejo čas za razvoj 

čustvenega nadzora. Tako vodnik terapevtskega psa kot pes morata iti skozi izobraževanja in 

pes mora seveda ustrezati določenim merilom. Friesen (2010) meni, da se ravno zaradi narave 

dela v različnih okoljih, kjer je veliko zunanjih vplivov, ki jih ni mogoče predvideti, od 

terapevtskega psa pričakuje visoka mera poslušnosti, opraviti mora določena usposabljanja, 

prav tako pa ga vedno spremlja njegov vodnik.  

 

Prav tako Chandler idr. (2010) pravijo, da mora biti vsak, ki želi biti v vlogi vodnika 

terapevtskega psa, tudi ustrezno usposobljen, saj želijo s tem zmanjšati tveganje. Podajo jim 

etične pomisleke glede prakse posredovanja s pomočjo psa, prav tako izobraževanje zajema 

tudi izboljšanje potencialne koristi terapije s pomočjo živali. Zavod PET k temu doda, da 

mora biti vodnik terapevtskega psa fizično zdrava ter osebnostno zrela oseba. Dodatna znanja 

mora imeti iz področja kinologije, veterine in seveda mora imeti določena znanja o 

uporabnikih, s katerimi se bo srečeval pri svojem delu. Svoje znanje mora tekom delovanja 

kot terapevtski par nadgrajevati in obnavljati. Vodnik terapevtskega psa mora biti odgovoren 

in mora znati razbrati pasjo govorico svojega terapevtskega psa, poznati mora reakcije 

svojega psa, saj s tem lahko prepozna in prepreči stres pri psu (Kakšen mora biti terapevtski 

par, 2012). 

 

Brasic (1998, v Sockalingham idr., 2008) ter Marinšek in Tušek (2007) dodajajo kot 

pomemben del varnosti pri terapijah s pomočjo živali tudi veterinarske preglede za kakršne 

koli nalezljive bolezni, parazite ali druge bolezni. Žival mora biti primerno cepljena, 

poskrbljeno mora biti za osebni higieno tako psa kot vodnika (prav tam, 1998, v 

Sockalingham idr., 2008). 

 

2.5 MOŽNE OVIRE PRI POSREDOVANJU S POMOČJO PSA 

 

Kljub vsem pozitivnim vplivom posredovanja s pomočjo psa, moramo na tej točki pomisliti 

tudi na varnost, ki mora biti zagotovljena tako za uporabnika, kot za terapevtski par. Na 

tveganja, do katerih lahko pride med izvajanjem terapije s pomočjo živali, so opozorili tako 

Chandler (2005), Sockalingam idr. (2008) in Walsh (2009). 
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Chandler idr. (2010) ter Beck in Katcher (2003) so mnenja, da niso vsi uporabniki primerni za 

sodelovanje pri terapijah s pomočjo živali, še posebej, če lahko situacija negativno vpliva na 

varnost ali dobro počutje uporabnika ali živali. Sockalingam idr. (2008), Chandler (2005), 

Zilcha-Mano idr. (2011) in Walsch (2009) so poudarili, da je pomembno uporabnike skrbno 

povprašati in oceniti, preden se vključijo v terapijo s pomočjo živali, saj želijo s tem 

zagotoviti varnost uporabnika in terapevtskega psa. Menijo, da morajo strokovnjaki dobro 

poznati uporabnike in njihove pomisleke ter skrbi, kot so strah pred živaljo in alergije, preden 

se žival uvede v terapijo.  

 

Uporabnike, ki morda ne razumejo posledic svojih dejanj, je potrebno skrbno nadzorovati 

med terapijo in s tem zaščititi žival pred poškodbami, ki bi se lahko zgodile tekom terapije Za 

zaščito živali je prav tako pomemben pregled prostora, če so prisotni kakšni ostri predmeti, ki 

bi terapevtsko žival lahko poškodovali (Chandler, 2005). Avtorica nadaljuje, da je za 

minimizacijo tveganja pomembno, da je terapevtska žival vedno na povodcu, pomemben je 

nadzor interakcije živali in uporabnika. Terapevtske živali se nikoli ne sme pustiti same z 

uporabnikom ali z drugo strokovno osebo, ki je žival dobro ne pozna. Kljub usposobljenim 

terapevtskim psom lahko pride do poškodb uporabnika. Zato je pomemben del posredovanja s 

pomočjo živali tudi dober načrt, kako ukrepati v primeru poškodbe uporabnika. 

 

O'Callagham in Chandler (2011) sta navedla razloge, kdaj terapija s pomočjo živali ne bi bila 

primerna. Najbolj pogost razlog so alergije, strah pred živaljo, zabeležene zlorabe živali in 

problemi obvladovanja impulzov. Esposito idr. (2011) so poudarili, da nimajo vsi 

posamezniki prijetnih izkušenj z živalmi, zato je tudi pri posredovanju s pomočjo živali to 

pomemben razmislek. Pri otrocih, ki se bojijo živali ali imajo z njimi negativne izkušnje, 

lahko dejavnosti z živalmi vplivajo travmatizirajoče. Dilemo so podali tudi pri vzpostavitvi 

terapije s psom pri uporabnikih, ki so v svojem življenju že doživeli napad ali ugriz s strani 

psa, vendar se avtorici Evans in Gray (2012) s tem ne strinjata. Menita, da je kljub slabim 

izkušnjam, kot so napad, ugriz psa, fobijam in strahovom, terapija s pomočjo živali primerna, 

vendar je pomembna usposobljenost strokovnjaka za delo z otroci, ki imajo takšno izkušnjo. 

 

Jalongo (2006, 2008, v Friesen 2010) je poudaril pomembnost preventivnega izobraževanja 

otrok, seveda z letom primernimi dejavnostmi. Pomembni cilj je pomagati otrokom biti 

sočutni do psa in njegovih posebnih potreb. Prav tako se učijo primerne interakcije s psom, 

kako do njega pristopiti in kako reagirati, če se ga nekdo boji.  
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Friesen (2010) se je v svojem članku osredotočila tudi na težave z alergijami, kjer je poudarila 

pomembnost izbire primerne živali in njihovo negovanje pred terapijo, saj s tem poskrbimo za 

reduciranje in zmanjševanje tveganja za alergije. Prav tako je ena možnost izvajanje terapije s 

pomočjo živali zunaj, kar prav tako zmanjša prenos dlak.  

 

Pomembno je omeniti tudi osebe, ki so imele v preteklosti zabeleženo zlorabo živali. Na eni 

strani je terapija s pomočjo živali »opredeljena kot splošno sprejet program za ranljivo 

populacijo« (Ascione, McCabe, Phillips in Tedeschi, 2010, str. 357). Menijo, da ima 

posredovanje s pomočjo živali veliko možnosti za dosego posameznikov, ki imajo težave na 

področju vedenja
3
. Tudi Evans in Gray (2012) menita, da je pomembno zavedanje, da je 

mučenje živali dejavnik tveganja za razvoj medosebnega nasilja. Trdita, da ravno terapija s 

pomočjo živali omogoča ljudem možnost razvoja empatije in navezanosti, kar vodi k učenju 

spretnosti, da se z živalmi ravna spoštljivo, kar lahko posplošijo še na drugo populacijo in 

zunanje situacije. Ascione idr. (2010) in Zilcha-Mano idr. (2011) se strinjajo, da imajo 

strokovnjaki odgovornost, da živali nikoli ne postavijo v situacijo, kjer bi lahko prišlo do 

namerne zlorabe in škodovanja. Avtorji Ascione idr. (2010) nadaljujejo, da se mladi, ki imajo 

izkušnjo zlorabe živali, lahko naučijo novih vzorcev vedenja, odnosa in načina za interakcijo 

z živalmi. Pomembna je dobro načrtovana terapija z živaljo z ustreznim nadzorom, ki 

zagotavlja zanesljivo zaščito živali. Prav tako so mnenja, da če ni mogoče zagotoviti varnosti 

živali in vpletenih oseb, potem terapija z živaljo ni primerna (Ascione idr., 2010).  

Hatch (2007, v Evans in Gray, 2012) je poudaril, da je poleg poškodb živali, ki se lahko 

zgodijo s strani uporabnika med izvajanjem terapije s pomočjo živali, pomembna tudi varnost 

terapevtskega psa in soočanje s stresom pri delu. Beerda idr. (1998, v Serpell, Coppinger, Fine 

in Peralta, 2010), Beerda idr. (1999, v Serpell, Coppinger, Fine in Peralta, 2010) in Butler 

(2004, v Serpell, Coppinger, Fine in Peralta, 2010) predstavljajo pomembne kazalce stresa pri 

terapevtskem psu, in sicer: potenje tačk, slinjenje, sopenje, mišična napetost, nemir, tresenje 

telesa, dviganje tačk, zehanje, agresija ter prekomerna aktivnost. Pomembna je pozornost 

vodnika na terapevtsko žival in da se zaveda znakov stresa. Avtorjem se zdi ključno 

izobraževanje trenerjev in vodnikov terapevtskih živali, saj s tem želijo povečati zavedanje in 

prepoznavanje opozorilnih znakov, ker le tako lahko ustrezno, preventivno ukrepajo. 

Pomembna se jim zdi tudi časovna omejitev interakcije živali, ki mora biti omejena na eno 

                                         
3
 V izvirniku avtorja uporabljata izraz antisocialno vedenje. 
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uro ali manj. Nadaljujejo, da se mnogi vodniki terapevtske živali ne ozirajo na opozorilne 

znake stresa, zato poudarjajo, da je v teh primerih pomembna odgovornost vodnika ali 

terapevta. 

 

Kljub temu, da obstajajo določena tveganja pri posredovanju s pomočjo psa, se ta tveganja 

lahko zmanjšajo s skrbnim in previdnim načrtovanjem. Hkrati pa s tem zagotovimo in 

povečamo korist tako za ljudi in živali, ki so prisotni pri terapiji (Evans in Gray, 2012). 

 

2.6 SOCIALNE VEŠČINE 

 

Mnoge raziskave so pokazale, da imajo osrednjo vlogo pri vedenjskih težavah slabše razvite 

socialne kompetence. Socialne veščine se je potrebno naučiti, učimo se jih vse življenje, zlasti 

v otroštvu in v obdobju adolescence (Žižak, 2009). Avtorica (prav tam, 2009) nadaljuje, da so 

socialne veščine vedenja, ki se med seboj zelo razlikujejo po zapletenosti in vrsti, kar pomeni 

še dodatno težavo pri njihovem definiranju. Dalje Žižak (2003, v Žižak, 2009, str. 404) pomen 

socialnih veščin opredeli kot »specifična vedenja posameznika v specifičnih socialnih 

situacijah.« Izraz se nanaša na vedenjsko stran socialne kompetentnosti.  

 

Colins (1992, v Rozman, 2006, str. 27) je socialne veščine ali tudi drugače »življenjske 

veščine« opredelil kot »veščine, s katerimi posameznik uresničuje svoje namene, ki ga vodijo, 

da lahko zadovoljuje svoje potrebe v socialnem okolju.« Ule (2004, v Rozman, 2006, str. 28, 

29) socialne veščine definira kot veščine, ki jih razvije nek posameznik ter se dogajajo med 

človekom in socialnim okoljem, v katerem živi: »Kako doživljamo svet okoli sebe, druge 

ljudi in sami sebe v tem svetu, kako vzpostavljamo odnose v tem svetu, kako oblikujemo 

sisteme prepričanj, vrednost, stališč, orientacij do sveta in ljudi okoli sebe, kako sprejemamo 

vloge v socialnem svetu, kako sprejmemo in razvijamo identitete.«  

 

Metelko Lisec (2004) ugotovi, da so usvojene socialne veščine ključne za dobro socialno 

opremljenost posameznika, kar vodi k pomembni prvini v življenju – doseganje bolj 

kakovostnega življenja.  

 

Rozman (2006) socialne veščine razdeli na tri nivoje, in sicer osebni nivo (veščine, ki so 

pomembne za grajenje samopodobe, reševanja lastnih težav, izražanje svojih idej), nivo 
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odnosov (sodelovanje, sklepanje kompromisov, grajenje in vzdrževanje socialnih mrež, 

pogajanje) in zadnji nivo, ki se nanaša na širšo družbo ali makrosistema (vsebuje občutljivost 

za druge).  

 

Če se navežemo na temo socialnih veščin in dodamo k temu še posredovanje s pomočjo psa, 

ugotovimo, da ima veliko vlogo pri krepitvi socialnih veščin tudi terapevtski par, ki lahko s 

svojim specifičnim delom veliko prispeva k razvoju veščin posameznika. O tem bo več 

zapisanega v naslednjem poglavju.   

 

2.7 POMEN POSREDOVANJA S POMOČJO PSA PRI KREPITVI 

SOCIALNIH VEŠČIN 

 

Za pomoč posameznikom pri krepitvi socialnih veščin ima lahko pomembno vlogo tudi pes 

terapevt, ki lahko s svojimi, že zgoraj naštetimi prednostmi, uspešno pripomore pri socialni 

opremljenosti uporabnika.  

 

Številne študije so pokazale napredek in izboljšanje pri uporabnikih po stiku s terapevtsko 

živaljo na področjih, ki so osebam povzročala stiske, bodisi zaradi izgube ljubljene osebe 

(Akiyama idr., 1986, v Sockalingam idr., 2008) bodisi zaradi telesnega  zdravja, bolezni srca 

in ožilja (Anderson idr., 1992; Friedman idr., 1980, v Sockalingam idr., 2008). Kljub temu so 

nedavne študije spodbijale njihove povezave s koristnostjo na področju bolezni srca in ožilja 

(Parslow in Jorm, 2003, v Sockalingam idr., 2008), spodbijali so tudi psihološke prednosti na 

področju zmanjševanja depresije (Francis idr., 1985; Seigal, 1990, v Sockalingam idr., 2008), 

agresivnosti (Kanamori idr., 2001, v Sockalingam idr., 2008), stresa in tesnobe (Barker in 

Dawson, 1998; Beck idr., 1986; Davis, 1988 in Siegal, 1990, v Sockalingam idr., 2008). Kljub 

izpodbijanjem zgoraj naštetih avtorjev mnogo avtorjev temu nasprotuje, čemur bom sedaj 

namenila malo več besed.  

 

Živali so mnogokrat vključene v okolje za pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami, prav tako v to skupino sodijo otroci in mladostniki v vzgojnih domovih oziroma 

zavodih. Kljub temu da primanjkuje raziskav na tem področju, pa obstoječe dokazujejo, da 

imajo lahko živali pomembno vlogo pri zagotavljanju socialne podpore otrokom in 

mladostnikom, zlasti v stresnih in težkih situacijah (Nagengast, Baun, Megel in Liebowitz, 
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1997, v Esposito idr., 2011). Avtorji Allen (1997, v Esposito idr., 2011) ter Garrity in Stallones 

(1998, v Esposito idr., 2011) nadaljujejo, da ima socialna podpora s strani živali boljše fizične 

in psihosocialne rezultate pri uporabnikih in kaže na to, da je učinkovitost socialne podpore 

odvisna od karakteristike odraslega in uporabnika, prav tako ima velik pomen tudi namen in 

funkcija intervencij. Na tej točki je pomembno omeniti tudi čustveno oporo, ki jo lahko nudijo 

terapevtske živali.  

 

Na tem področju so Kruger idr. (2004, v Arkow, 2010) dodali, da lahko interakcija s 

terapevtsko živaljo pomaga uporabniku pridobiti občutek, da lahko zaupa drugim, da se lahko 

v času stiske opre na druge in da drugi tudi skrbijo zanj. Dimenzije čustvene opore s strani 

terapevtskih živali se razširijo tudi z zagotavljanjem neobsojajočega sprejemanja in 

pozornosti, povečanega občutka varnosti in prijaznosti. Uporabnikom omogoča igro vlog, 

prenos in uprizarjanje izkušenj iz življenja, izboljšanje samozavesti ter možnost prakticiranja 

socialnih in komunikacijskih spretnosti (Arkow, 2010). Reed idr. (2012) dodajajo, da 

interakcija s terapevtsko živaljo poveča pozitivno socialno vedenje pri posamezniku, kot sta 

občutljivost in pozornost.  

 

Chandler idr. (2010) navaja množice raziskav, ki so pokazale učinke terapije s pomočjo živali: 

 uspešnost na področju povečanja pozitivnih socialnih vedenj in zmanjševanju 

vedenjskih težav (Fick, 1993; Heindl, 1996; Hergovich, Monshi, Semmler in 

Zeiglmayer, 2002; Redefer in Goodman, 1989; Richeson, 2003; Trotter, Chandler, 

Goodwin-Bond in Casey, 2008; Walsh, Merit, Verlander in Pollard, 1995, vse v 

Chandler idr., 2010); 

 krepitev samozavesti in samospoštovanja (Walsh in Mertin, 1994, v Chandler idr., 

2010); 

 zmanjševanje depresije in anksioznosti (Barker in Daweson, 1998; Colombo, Buono, 

Smania, Raviola in Leo, 2006; Folse, Minder, Aycock in Santana, 1994; Hansen, 

Messinger, Baun in Megel, 1999; Holcomb, Jendro, Weber in Nahan, 1997; Shiloh, 

Sorek in Terkel, 2003; Steed in Smith, 2002, vse v Chandler idr., 2010); 

 prispevanje živali pri krepitvi psihofizičnega zdravja in zdravljenja (Fine, 2006; 

Friedmann, Katcher, Thoman, Lynch in Messet, 1983; Friedman in Thomas, 1995; 

Odendall, 2000; Wilkes, Shalko in Trahan, 1989, vse v Chandler idr., 2010); 

 povečanje motivacije uporabnika in sodelovanja pri svetovanju (Holcomb in 
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Meacham, 1989, Lange, Cox, Bernet in Jenkins, 2006/2007; Macauley, 2006, vse v 

Chandler idr., 2010); 

 prav tako pa ima terapevtska žival pomirjevalni učinek in poveča občutek varnosti 

(Lange idr., Levinson, 1997, vse v Chandler idr., 2010).  

 

Dalton (2001, v Arluke, 2010) in Rathman (1999, v Arluke, 2010) k temu dodajajo, da 

izsledki raziskav kažejo, da lahko posredovanje s pomočjo živali pozitivno oblikuje odnosne 

in vedenjske težave mladostnikov. Mnogo osebnih poročil udeležencev posredovanja s 

pomočjo živali kažejo, da so ravno ta posredovanja prispevala k povečanju kakovosti življenja 

posameznikov. Mladostniki poročajo o višji stopnji odgovornosti, večjih verbalnih 

zmožnostih ter bolj produktivnem vodenju svojega lastnega življenja. Avtor še razširi vlogo 

posredovanja s pomočjo živali in navede ugotovitve raziskav, ki se nanašajo na določene 

prednosti na področju zmanjševanja agresije in ponavljanja kaznivih dejanj (povratništva) 

(Dalton, 1995, 2000; Merriam, 2001; Siegel, 1999, v Arluke, 2010), obvladovanja tesnobe in 

depresije (Woolley, 2004, v Arluke, 2010) in krepitev socialnih veščin, kot so empatija, 

zmožnost sprejemanja odločitev, potrpežljivost, koncentracija in medosebna komunikacija. 

Delo z živalmi je lahko včasih neprijetno in tudi zahtevno. K temu Arluke (2010) dodaja, da 

kljub temu, da je posredovanje s pomočjo živali prilagojeno udeležencem za spodbujanje 

občutka uspešnosti, so različne vrste frustracij neizogibne. Pravi, da ravno v teh situacijah 

strokovne osebe vidijo priložnost za učenje in pridobitev samokontrole mladostnikov in otrok. 

Ko se soočajo s frustrirajočo situacijo, se uporabniki začnejo zavedati svojih težav z 

nadzorom in lahko uvidijo in spoznajo, da obstaja mnogo različnih načinov soočanja z jezo v 

prihodnosti.  

 

Phillips in McGuarrie (2009, v Arkow 2010) poudarita prednost vloge posredovanja s 

pomočjo živali pri otrocih, ki so imeli izkušnjo zlorabe, pri otrocih z vedenjskimi težavami ali 

z antisocialno motnjo. Redefer in Goodman (1989, v Nimer in Lundahl, 2007) sta za primer 

izpostavila otroke z motnjo avtističnega spektra, kjer so se z vključitvijo terapije s pomočjo 

živali kazali rezultati v vedenju posameznika, in sicer so bili otroci bolj spretni v interakciji z 

drugimi in v komunikaciji.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Diplomsko delo se osredotoča na pomen posredovanja s pomočjo psa za razvoj socialnih 

veščin. O'Callaghan in Chandler (2011) posredovanje s pomočjo živali (angl. – animal-

assisted intervention) opredelita kot kakršno koli posredovanje, ki namenoma vključuje žival, 

ki ustreza določenim merilom, v terapevtskem procesu ali drugih dejavnostih. 

 

Stern in Chur-Hansen (2013) pravita, da so psi najpogostejše živali, ki sodelujejo pri terapijah 

in aktivnostih prav zaradi njihovih značilnosti, saj so dostopni in jih je lahko trenirati. Mnogi 

avtorji, kot so Chandler idr. (2010) izpostavljajo, da so raziskave pokazale uspešnost terapije s 

pomočjo živali na področju povečanja pozitivnih socialnih vedenj in zmanjševanju vedenjskih 

težav (Fick, 1993; Heindl, 1996; Hergovich, Monshi, Semmler in Zeiglmayer, 2002; Redefer 

in Goodman, 1989; Richeson, 2003; Trotter, Chandler, Goodwin-Bond in Casey, 2008; Walsh, 

Merit, Verlander in Pollard, 1995), krepitvi samozavesti in samospoštovanja (Walsh in Mertin, 

1994), zmanjševanja depresije in anksioznosti (Barker in Dawson, 1998; Colombo, Buono, 

Smania, Raviola in Leo, 2006; Folse, Minder, Aycock in Santana, 1994; Hansen, Messinger, 

Baun in Megel, 1999; Holcomb, Jendro, Weber in Nahan, 1997; Shiloh, Sorek in Terkel, 

2003; Steed in Smith, 2002), povečanja motivacije uporabnika in sodelovanja pri svetovanju 

(Holcomb in Meacham, 1989, Lange, Cox, Bernert in Jenkins, 2006/2007; Macauley, 2006). 

Prav tako ima terapevtska žival pomirjevalni učinek in poveča občutek varnosti (Levinson 

idr., 1997). Posredovanje s pomočjo psa ima pomembno vlogo pri krepitvi socialnih veščin, 

kot so zagovarjali že avtorji Chandler idr. (2010), zato sem se v svojem diplomskem delu 

odločila raziskati, kakšna je ta vloga.  

 

3.2 CILJI 

 

Namen diplomskega dela je spoznati, kakšna je vloga posredovanja s pomočjo psa pri krepitvi 

socialnih veščin pri otrocih s težavami v socialni integraciji. 

 

1. Spoznati vlogo posredovanja s pomočjo psa pri delu z otroci s težavami v socialni 

integraciji pri krepitvi socialnih veščin. 
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2. Ugotoviti, kateri pogoji so potrebni za vzpostavitev posredovanja s pomočjo psa. 

3. Spoznati, kako deluje primer dobre prakse v Sloveniji.  

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kako poteka posredovanje s pomočjo psa z namenom krepitve socialnih veščin? 

2. Kako opredeljujejo pomen posredovanja s pomočjo psa za razvoj socialnih veščin pri 

otrocih s težavami v socialni integraciji izvajalci in kako udeleženci? 

3. Kako izvajalci posredovanja s pomočjo psa opazujejo, beležijo in spremljajo napredek 

pri krepitvi socialnih veščin pri otrocih s težavami v socialni integraciji, kjer se 

posredovanje s pomočjo psa opravlja? 

4. Kaj je potrebno, da se v institucijah začne izvajati posredovanje s pomočjo psa? 

5. Kakšna so spoznanja pri tem delu v enem od primerov dobre prakse v Sloveniji na tem 

področju?  

 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 

3.4.1 Vzorec in postopek izbire podatkov 

 

V svojem diplomskem delu sem se odločila za izvedbo kvalitativne raziskave, in sicer sem 

uporabila metodo spraševanja, znotraj te pa tehniko polstrukturiranega intervjuja, ki je 

sestavljen za potrebe te raziskave in opazovanje z udeležbo. Vzorec je namenski. Oseba, s 

katero sem opravila intervju, je Mojca Debevc, članica zavoda PET, ki že šest let deluje na 

področju posredovanja s pomočjo psa in je sedaj absolventka magistrskega programa 

inkluzivne pedagogike. Opazovana skupina so bili učenci tretjega razreda, vseh skupaj je bilo 

pet učencev, od tega dve dekleti in trije fantje.  

 

3.4.2 Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

 

Pri raziskovanju sem se določila za metodo spraševanja, in sicer tehniko polstrukturiranega 

intervjuja. S tem sem želela ostati osredotočena na glavno temo pogovora in hkrati ostati 

prilagodljiva temam, ki bi se tekom intervjuja s strani intervjuvanke lahko odprle. 
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Intervjuvanko sem vprašala, če se lahko pogovor zaradi lažjega dobesednega prepisa snema, v 

kar je privolila. 

 

Drugi del raziskave je bilo opazovanje z udeležbo v skupini petih učencev tretjega razreda. 

Opazovanje je bilo odkrito. Opazovanje je način, s katerim sem lahko podrobneje spoznala 

potek dejavnosti, katerih namen je krepitev socialnih veščin s posredovanjem s pomočjo psa. 

Raziskovalni instrument je shema opazovanja, pripravljena za namen te raziskave. 

 

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 

 

Opravljeni intervju sem najprej dobesedno zapisala. Intervju sem analizirala tako, da sem 

najprej zapisala vse kode prvega reda, nato drugega reda in nazadnje še izpostavila kategorije. 

Nato sem kategorije za boljši prikaz povzela v tabeli. S pomočjo analize intervjuja sem 

odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. Iz opazovalne sheme sem podatke zapisala 

še na opisni ravni in zapis analizirala. Ugotovitve na osnovi opravljenega intervjuja in 

opazovalnih shem sem predstavila v utemeljeni teoriji.  
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Tabela 1: Prikaz kodiranega intervjuja 

INTERVJU KODE I. REDA KODE II. REDA KATEGORIJE 

1. Kako opredeljuješ pomen 

posredovanja s pomočjo 

psa za razvoj socialnih 

veščin pri otrocih s 

težavami v socialni 

integraciji? 

Na razvoj socialnih veščin ne 

moreš bistveno vplivati v zelo 

kratkem času. To je proces, ki 

traja dalj časa.  Osnova je, da 

pedagog vzpostavi dober in 

zaupljiv odnos z udeleženci. Če je 

v procesu soudeležen tudi 

terapevtski pes, ta prva faza 

spoznavanja in medsebojnega 

zaupanja traja manj časa. Pes je 

povezovalni člen. Pogosto 

udeleženci, ki opazujejo pedagoga 

v odnosu s svojim psom, hitreje 

zaupajo, ker sodijo pedagoga po 

tem, kakšen je v odnosu do 

svojega psa. Lahko si mislijo: če 

ga ima pes tako rad, potem že ne 

more biti tako slaba oseba. Ob 

terapevtskem psu so otroci bolj 

sproščeni, ne čutijo pritiska, krvni 

tlak se jim zniža, ne razmišljajo, 

da bodo kaj narobe naredili. Pes 

jim vzbuja večjo empatijo in kar 

je najbolj pomembno, pes ne sodi, 

kako dobro si kaj naredil. Vsi 

vemo, da takrat, ko smo 

popolnoma sproščeni, smo tudi 

bolj dojemljivi in odprti za 

pridobivanje novih izkušenj in 

veščin. 

 

 

 

 

 

Ne moreš vplivati v 

kratkem času 

Proces 

 

Osnova je vzpostavitev 

dobrega in zaupljivega 

odnosa z udeleženci 

 

faza spoznavanja in 

medsebojnega  

 

zaupanja traja manj časa, 

če je prisoten pes 

pes kot povezovalni člen 

otroci hitreje zaupajo 

sodijo pedagoga v 

odnosu do svojega psa 

 

večja sproščenost otrok 

ne čutijo pritiska 

nižji krvni tlak 

ne razmišljajo o dejanjih 

vzbujanje večje empatije 

 

pes ne sodi človeka 

 

popolnoma sproščeni 

smo tudi bolj dojemljivi 

in odprti 

 

 

 

 

 

Dolgotrajen proces 

 

 

Vzpostavitev 

zaupljivega odnosa z 

uporabnikom 

 

Vloga uporabe 

posredovanja s 

pomočjo psa pri 

krepitvi socialnih 

veščin 

 

 

 

 

 

 

Vloga uporabe 

posredovanja s 

pomočjo psa pri 

krepitvi socialnih 

veščin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDNOSTI 

POSREDOVANJA S 

POMOČJO PSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDNOSTI 

POSREDOVANJA S 

POMOČJO PSA 
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Tabela 2: Prikaz kategorij in vsebovanih kod 

BELEŽENJE DELA 

PRI POSREDOVANJU 

S POMOČJO PSA 

 

Obrazec  Obrazci za spremljanje 

prakse 

Točno določeni obrazci 

Obrazci s strani zavoda 

Formularji na obrazcih 

Priporočilo o obisku 

Poročilo o delu pripravnika 

Poročilo o delu terapevtskega 

para 

Lista prisotnosti 

Dokumentiranje s strani 

zavoda 

Opis odnosa otrok–pes Opisovanje otrokovega 

vedenja do psa 

Opis vedenja psa 

 

Opis vedenja psa 

Napisati, če je bilo vse v redu 

in če je kazal znake stresa 

Poročilo za dodatno 

strokovno pomoč 

Beleženje napredka za 

dodatno strokovno pomoč 

Beleženje napredka Beleženje je nujno 

Evalvacija 

 

Evalvacija napredka 

Evalvacija s starši 

Na začetku leta 

Na koncu leta 

Nemogoča primerjava dveh 

otrok 

Ne moreš primerjati dveh 

različnih otrok 

Individualno napredovanje 

otrok 

Vsak napreduje po svoje 

Obrazci in beleženje Dokumentiranje in osebne 

mape 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 
OPIS KONTEKSTA IZVEDBE INTERVJUJA 

 

V torek, 13. maja 2014, sem se odpravila v osnovno šolo Hinka Smrekarja, kjer sva z go. 

Mojco Debevc opravili intervju. Intervju je potekal dopoldne, trajal je eno uro. Opravili sva 

ga v njenem razredu, ki je posebej prilagojen za izvajanje posredovanja s pomočjo psa. Prav 

tako sem imela srečo, saj je isti dan s sabo pripeljala njeno terapevtsko psičko Tesso, ob kateri 

sem se počutila zelo sproščeno. Ker je imela ga. Mojce Debevc še nekaj opravkov z njeno 

sodelavko, sem se jaz v tem času pripravila na intervju, ki sem ga snemala. Medtem ko sta s 

sodelavko slikali izdelke iz origamija, sem imela priložnost spoznati psičko Tesso, ki je že 

takoj na začetku iskala stik z menoj.  

 

Kot sem že prej omenila, je njena učilnica posebej prilagojena za izvajanje posredovanja s 

pomočjo psa. Prav tako mi je že na začetku pokazala napis na vratih, kjer je zapisana tudi 

Tessa. Dejala je, da je prilagoditev prostora pomembna, vendar je to odvisno tudi od tega, kaj 

kot terapevtski par izvajaš (bolj dinamične ali statične vaje). Kot prvo sem tudi sama opazila 

veliko preprogo, ki zavaruje Tesso pred zdrsi.  

 

OPIS KONTEKSTA OPAZOVANJA: 

 

Drugi del moje raziskave je zajemal enkratno opazovanje terapije s pomočjo psa. Dan pred 

opazovanjem mi je poslala tudi pripravo na uro, da sem vnaprej vedela, kaj lahko pričakujem. 

Opazovanje je potekalo na osnovni šoli Hinka Smrekarja, in sicer v sredo. 18. junija 2014. 

Dobili sva se ob 10:45. Ko sem vstopila v učilnico, me je psička Tessa zopet prišla pozdravit. 

Ozračje je bilo sproščeno. V tem času sta prišli še dve strokovnjakinji, ki sta želeli opazovati 

terapijo s pomočjo psa. Ena izmed njih je bila pedagoginja, druga je bila socialna 

pedagoginja. Učenci so bili sproščeni in menim, da učencev kljub trem opazovalcem zaradi 

naše prisotnosti nismo spravljali v neprijetni položaj. Ga. Mojca Debevc mi je pred 

opazovanjem priporočila, katera dva učenca bi lahko opazovala in mi povedala določene 

informacije o njiju. Bila je zelo odprta glede opazovanja, dotaknili sva se mojih dilem in 

vprašanj in mi je brez težav tudi svetovala. Na dejavnosti je bilo prisotnih pet otrok. Prvotno 

je želela ga. Mojca izvesti terapijo s pomočjo psa s šestimi učenci, vendar se en učenec zaradi 

poškodbe v času odmora ni mogel udeležiti delavnice. Vseh pet otrok obiskuje 3. razred in so 
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sošolci. Na preprogi, ki je bila velika 9 m
2
, je Mojca razporedila rutke z odtisom tačke, s 

čimer je označila, kje bo vsak otrok sedel. S tem je dosegla, da je točno določila prostor 

učencem in se izognila, da bi se otroci podzavestno vse bolj približevali psu. S tem je 

zavarovala tudi svojega psa. Na začetku opazovanja nas je otrokom predstavila. Tekom 

opazovanja me je pri določenih vajah in pri določenih reakcijah otrok tudi s pogledom 

opozorila, kdaj naj bom pozorna. Določene težave, ugotovitve in dileme, ki so bile pomembne 

tudi za moje opazovanje, je skupaj z učenci tudi poglobila in se z njimi o tem pogovorila. Po 

koncu opazovanja sva se še malo pogovorili o prej omenjeni terapiji s pomočjo psa, kjer sva 

lahko rešili trenutne dileme in ugotovitve, ki so se mi porajale v tistem trenutku. 

 

POGOJI ZA POSREDOVANJE S POMOČJO PSA SKOZI OČI INTERVJUVANKE  

 

Ga. Mojca Debevc se je prvič srečala s posredovanjem s pomočjo psa, ko je bila zaposlena v 

Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, kjer je delala z otroki s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. Ko je ugotovila, kakšno vlogo imajo terapije s pomočjo konjev na 

otroke, je želela v program uvesti še posredovanje s pomočjo psa, kjer se je želela osredotočiti 

na področje razvoja socialnih veščin: »Ker sem imela priložnost videti, kako konji vplivajo na 

otroke, sem začela razmišljati o uvedbi posredovanja s pomočjo psa v omenjen program. 

Zdela se mi je super ideja delati skupaj s temi otroki in terapevtskim psom na področju 

socialnih veščin.« Po včlanitvi v društvo Tačke pomagačke, si je želela intervjuvanka še več 

znanja in večjo prepoznavnost posredovanja s pomočjo psa v Slovenskem okolju, zato so ona 

in bivše članice ustanovile Zavod PET. Takrat je ga. Mojca Debevc delala samo kot strokovna 

oseba, kasneje pa je po dolgem premisleku kupila svojo prvo psičko Tesso, ki so jo že v leglu 

testirali, če bi bila primerna za terapevtskega psa. Potem je sledilo šolanje in pripravljanje 

Tesse za terapevtsko delo, kar je začela že zelo zgodaj. Sedaj je na tem področju aktivna že 

šest let, vse od leta 2008.  

 

Tema zaščite terapevtskega psa se intervjuvanki zdi zelo pomembna: »Posredovanje s 

pomočjo psa lahko traja največ eno uro z obveznimi postanki oziroma odmori za psa.« 

Izpostavila je, da si želi, da bi bili vsi vodniki terapevtskih psov odgovorni in bi skrbeli za 

psihofizično zdravje psa, ki je zelo pomembno za varen potek posredovanja s pomočjo psa: 

»Upam, da so vsi vodniki terapevtskih psov tako odgovorni, da prepoznajo stres oziroma 

preutrujenost psa in se glede na to odločijo, koliko časa na teden bodo delali.« Psa je 

potrebno zaščititi in ga pravočasno umakniti iz stresne situacije, četudi prekinemo dejavnost. 
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Znaki stresa pri psu se kažejo različno: »Recimo znak je, da se začne oblizovati ali pa da 

začne dihat pospešeno, se umikati, praskati, eni začnejo zelo veliko piti, eni začnejo roke 

oblizovati, eni se umikajo, rep dajo med noge ...« V intervjuju je zelo izpostavila skrb za 

Tesso, saj je to živo bitje in njen družinski član, zato njene vloge terapevtskega psa ne daje na 

prvo mesto: »Strogo se držim tega, da dela največ dve uri na teden. Tessa je v prvi vrsti moj 

družinski član, šele potem je terapevtski pes.« Intervjuvanka skrbi tudi za razbremenitev in 

dobro počutje psa, kar zajema veliko gibanja. Veliko časa preživita v hribih, družita se z 

drugimi terapevtskimi pari in se igrata z različnimi igračami. Vsi terapevtski psi so zavarovani 

pred tretjo osebo preko Zavoda PET, veterinarsko pregledani in dodatno cepljeni proti 

leptospirozi. Intervjuvanka je dajala tudi nazorne primere tekom intervjuja, s čimer mi je 

želela čim bolj približati posredovanje s pomočjo psa: »Jaz ne bom metala žogice Tessi v 

razredu, kjer je parket, ker vem da drsi in se lahko zaleti v steno.«  

 

Večkrat je poudarila, da nikoli ne smemo siliti oseb, naj se vključijo v posredovanje s 

pomočjo psa, če tega ne želijo. Za primer je dala kulturne, verske razlike med posamezniki, 

prav tako njihova prepričanja, saj lahko različne osebe gledajo drugače na psa: »Če bolnik na 

obisku v bolnišnici odklanja obisk terapevtskega psa, mu tega ne vsiljujemo in tudi ne 

obsojamo. Ker vsak ima pravico reči ne. V ozadju je lahko drugačno versko prepričanje, da 

na psa gledajo drugače, kot recimo jaz.« 

 

Izobraževanje terapevtskih parov je osnovni pogoj za kakovostno delo na področju 

posredovanja s pomočjo psa. Prav tako se ji zdi pomembno širjenje znanja o omenjenem 

posredovanju širši javnosti: »Ljudje zelo malo vedo o tem področju, ker se o posredovanju s 

pomočjo psa še vedno premalo govori. Mi poskušamo, res se tudi zelo trudimo strokovno 

delati. In znanje je tisto prvo, ki daje strokovnost.« Na koncu je tudi izpostavila željo, da bi se 

na območju celotne Slovenije vzpostavili enotni standardi na področju posredovanja s 

pomočjo psa, ki bi veljali za vsa društva in zavod. 

 

Pri vprašanju, kakšni pogoji so potrebni za izvajanje posredovanja s pomočjo psa, je omenila 

skupno delo in sodelovanje strokovne osebe in terapevtskega para. Pri izvajanju posredovanja 

s pomočjo psa je vloga strokovne osebe določitev ciljev terapije in vodenje terapije, medtem 

ko terapevtski par izvaja uro v skladu z navodili strokovne osebe: »Strokovna oseba 

(inkluzivni pedagog, socialni pedagog, psiholog, delavni terapevt) določi cilje za 

posameznega uporabnika in pripravi, kaj se bo dejansko počelo na posamezni uri v skladu s 
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cilji. Vloga vodnika terapevtskega psa pa je, da vodi terapevtskega psa in skrbi za njegovo 

dobro počutje.« Kot je omenjeno že zgoraj, je pomemben pogoj tudi veterinarski pregled psa, 

ki ga je potrebno opraviti vsakih šest mesecev. Pogoj je tudi primernost uporabnika, saj zaradi 

določenih zdravstvenih težav, alergij, bolezni, kulturnih, verskih razlik ali zaradi predsodkov, 

posredovanje s pomočjo psa ni priporočljivo: »Vsi uporabniki niso primerni za posredovanje s 

pomočjo psa. Nekateri ne marajo psov ali pa imajo kakšne zdravstvene ovire, kot so na 

primer alergije.« Če se posameznik želi vključiti v posredovanje s pomočjo psa, je najprej 

pomemben dogovor s starši ali skrbniki in posameznikom. Mladoletne osebe potrebujejo 

strinjanje staršev ali skrbnikov. Intervjuvanka je dejala, da je za izvajanje posredovanja s 

pomočjo psa pomembna odprtost ustanove. Po izraženi želji o sodelovanju se v ustanovi 

izvede izobraževanje, kjer se dogovorijo o pogojih sodelovanja.  

 

Pri temi o možnih težavah pri delu in omejitvah posredovanja s pomočjo psa je izpostavila 

omejitev dela terapevtskega para na dve uri na teden: »Ena izmed omejitev pri delu je že ta, 

da terapevtski pes lahko dela le dve uri tedensko.« Potrebno je tudi ves čas paziti na 

psihofizično zdravje psa: »Imaš še eno živo bitje zraven, na katerega moraš biti pozoren. 

Kljub vsemu je to še zmeraj živo bitje, ki je lahko nepredvidljivo, lahko ugrizne, zato moraš 

biti 100-odstotno pozoren na vedenje psa in ga pravočasno umakniti, če je to potrebno.« 

Potrebno je tudi paziti na zaščito tako uporabnika, kot psa. Kot primer je ga. Mojca Debevc 

izpostavila napad na psa s strani uporabnika: »Enkrat se je zgodilo, da je oseba s posebnimi 

potrebami ugriznila psa.« Ena izmed težav je tudi večje povpraševanje, kot ga lahko prenese 

trenutno število terapevtskih parov. Omejitev je lahko tudi premalo usposobljena strokovna 

oseba na področju posredovanja s pomočjo psa, zato se lahko zgodi, da je terapevtski par med 

izvajanjem terapije prepuščen sam sebi, saj nima dovolj znanja na strokovnem področju. 

Težava lahko nastopi tudi, če je strokovna oseba v vlogi tako strokovne osebe kot 

terapevtskega para, saj se veliko informacij tekom izvajanja lahko izgubi, če ni prisotne še ene 

strokovne osebe.  

 

Kot velik problem pa je omenila zakonsko neumestitev posredovanja s pomočjo psa v 

Sloveniji, saj tako ni natančno določenih pravil in določenih standardov, ki bi veljali za 

celotno področje Slovenije. Intervjuvanka nadaljuje, da se v Sloveniji prepogosto dogaja, da 

posamezniki zasebno izvajajo posredovanja s pomočjo psa, ki pa za to niso dovolj strokovno 

usposobljeni. S svojim pomanjkljivim in nestrokovnim delom mečejo slabo luč na zavod in 

ostala društva, ki se ukvarjajo z omenjeno dejavnostjo in stremijo h kakovostnemu delu. 
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Pri temi pogojev, da lahko postaneš terapevtski par, je izpostavila eno izmed pomembnih 

stvari, in sicer testiranje psa in ugotavljanje primernosti psa za terapevtsko delo. Psa testirajo s 

specifičnimi testi. Pes kot prvo ne sme biti plašen, prav tako ne pretirano samozavesten, ne 

sme se pretirano bati glasnih zvokov in nenadnih gibov. Prav tako vsakega psa preverijo, če je 

zaveden v registru nevarnih psov in če je zabeležen kakšen ugriz, saj je tako pes avtomatično 

neprimeren za terapevtskega psa. Intervjuvanka nadaljuje, da morajo vodniki prinesti potrdilo 

o nekaznovanosti, prav tako morajo vsake pol leta prinesti veterinarsko spričevalo. Po 

uspešnem testiranju psa poteka izobraževanje za terapevtske pare. Izobraževanje je razdeljeno 

na kinološki, zdravstveni in strokovni del ter zajema spoznavanje z osnovami posredovanja s 

pomočjo psa, učenje prepoznavanja znakov stresa, učenje pravilnih položajev psa, 

spoznavanje opreme za psa, negovanje psa, znanje o cepljenjih in učenje osnov o uporabnikih. 

Med intervjujem je bil prisoten tudi smeh. Pri vprašanju o negi psa sva se obe zasmejali, saj je 

dejala: »Ne moreš iti direkt iz štale potem recimo na pediatrično kliniko na posteljo ležat, ne.« 

Potem, če terapevtski par uspešno opravi zgoraj navedene pogoje, nastopi 25-urna praksa. 

Sledi tudi pisanje teoretičnega izpita in praktični izpit. Terapevtski par lahko obnovi svojo 

licenco vsaki dve leti, kar je tudi pogoj za nadaljnje izvajanje posredovanja s pomočjo psa v 

ustanovah. Za obnovitev licence so potrebna dodatna izobraževanja.  

 

Pri temi o prilagoditvah, ki so potrebne za izvajanje posredovanja s pomočjo psa, je 

intervjuvanka izpostavila prilagoditev prostora, značilnosti in želje uporabnikov. Prostor mora 

biti dovolj prostoren, prav tako ne sme biti na tleh drseča podlaga, pomembno je tudi 

izogibanje hrupnim prostorom.  

 

Intervjuvanka je tudi povedala, da je znanja na področju posredovanja s pomočjo psa veliko in 

da še sama vedno znova odkriva novo znanje in veščine, ki so potrebne za delo terapevtskega 

para in strokovne osebe.  

Njena odprtost se je kazala tudi s tem, ko mi je pri temi beleženja napredka dala na vpogled 

določene dokumentacije. V prikaz mi je dala poročilo o delu terapevtskega para in poročilo o 

delu pripravnika. To sta obrazca, ki sta dana s strani Zavoda PET. Prav tako mi je pokazala 

veterinarsko spričevalo, kjer so zahteve o pregledu primernosti psa pri veterinarju. Pri 

beleženju se opazuje odnos med uporabnikom in psom, opazuje se tudi vedenje psa. Prav tako 

ima intervjuvanka tudi dodatna poročila in vodenje osebnih map, ki so pomembna za dodatno 

strokovno pomoč, ki jo vodi v osnovni šoli Hinka Smrekarja. Evalvacija poteka tako na 

začetku leta kot na koncu, tudi skupaj s starši.  
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Temo procesa posredovanja s pomočjo psa je intervjuvanka zelo konkretizirala in podala 

primere določenih vaj, ki se tičejo krepitve socialnih veščin. Pri tem tudi opazuje telesno 

govorico svoje terapevtske psičke, saj ji že s tem veliko pove, na katerih področjih bi lahko še 

dodatno delali z uporabnikom. Terapevtski pes lahko pomaga posamezniku pri učenju o 

osebnem prostoru, o pohvali, odločnosti, sodelovanju, hkrati pa je pomemben prenos vaj v 

življenje posameznika. Intervjuvanka je dejala, da je za krepitev socialnih veščin lahko 

primerna tako terapija kot aktivnost s pomočjo psa: »Oboje je primerno za krepitev socialnih 

veščin. Razlika je samo v tem, da terapija traja daljše časovno obdobje in cilji so točno 

določeni. Aktivnost je pa večinoma enkratni obisk in je bolj spontane narave.« Intervjuvanka 

sedaj v šoli dela predvsem individualno, medtem ko je v Mladinskem klimatskem zdravilišču 

na Rakitni delala le skupinsko. Dejala je, da so sestavni deli ure uvodni, osrednji in zaključni 

del in namen vsakega dela tudi natančno obrazložila. Dejala je, da je pomembni del 

posredovanja s pomočjo psa pogovor z uporabnikom: »Pogovarjamo se o počutju, željah, 

pričakovanjih uporabnika, kaj mu je bilo všeč, kaj bi lahko drugače naredili, iščemo skupne 

rešitve na določen problem, ki se pojavi«. Pri tem je intervjuvanka izpostavila, da je pri 

krepitvi socialnih veščin proces dolgotrajen in da spremembe trajajo dlje časa.  

 

Pri temi, kakšni so primeri dobrih praks v Sloveniji, je dejala, da Zavod PET deluje na 

področju Pediatrične klinike v Ljubljani in v Mariboru in to na nevrološkem oddelku in 

pedopsihiatriji, na področju delovne terapije in fizioterapije, prav tako na področju šolstva. 

Prav tako deluje tudi na področju OŠ Idrija, v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu 

Soča, na otroškem oddelku Marjetica, v Domu starejših Idila, v Zavodu za usposabljanje, delo 

in varstvo Dornava. Izpostavila je  tudi branje s pomočjo psa, kjer je viden ogromen napredek 

in ga izvaja v osnovni šoli Hinka Smrekarja.  

 

Prednost posredovanja s pomočjo psa je večja stopnja motiviranosti in sproščenosti otrok. 

Prav tako je dejala, da otroci hitreje zaupajo strokovnjaku ob prisotnosti psa ter da pes nastopa 

v vlogi povezovalnega člena med uporabnikom in strokovnjakom. Pri posredovanju s 

pomočjo psa tudi sama mimika in vedenje psa opozori strokovnjaka na področja, kjer bi bilo 

potrebno še kaj izboljšati pri posamezniku: »Recimo, če bo otrok dal psu nek ukaz in ga pes 

ne bo izvedel, mi s tem pes že nekaj sporoča. Lahko da je uporabnik premalo odločen, vsiljiv 

ali nerazločno govori ... To mi je dodatni pokazatelj, na čem moram še delati z uporabnikom.« 

Intervjuvanka je dejala, da je lažje delati s psom, saj te tudi uporabniki vidijo v drugačni luči. 

Ga. Mojca Debevc je nadaljevala, da so tudi rezultati hitrejši ter da ob prisotnosti 
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terapevtskega psa hitreje naveže stik z uporabnikom. 

 

4.1 POTEK POSREDOVANJA S POMOČJO PSA Z NAMENOM 

KREPITVE SOCIALNIH VEŠČIN 

 

Chandler (2005) poudari, da je pomembno zavedanje, da se različni pristopi razlikujejo v tem, 

kakšen terapevtski stil ima strokovnjak, lastnostih, značilnostih in željah ter potrebah 

posameznika ali skupine glede na zastavljene cilje in zmožnosti terapevtske živali. 

 

Intervjuvanka je dejala, da je vsaka ura »sestavljena iz uvodnega, glavnega in zaključnega 

dela.« Dejala je, da v uvodnem delu predstavi pravila obnašanja ob psu. Prav tako je 

namenjeno spoznavanju psa in vsakemu udeležencu da možnost, da k psu pristopi, se mu 

predstavi in ga poboža. Chandler (2005) pravi, da je tako na začetku kot na koncu pomembno, 

da se vzpostavi interakcija z živaljo, seveda če uporabnik želi pristopiti do nje. Na uri terapije 

s pomočjo psa, ki sem jo opazovala, je učence vpeljala v dejavnost s predstavitvijo Tesse. 

Otroci so morali ugotoviti, katera pasma je, ga. Debevc jim je pri tem pomagala s 

podvprašanji. Prav tako je omenila, da je Tessa ravnokar praznovala četrti rojstni dan. Uvodni 

del se je začel s predstavitvijo učencev in Tesse. Pred tem je povedala osnovna pravila 

pristopa do Tesse in to tudi sama pokazala. Omenila je pomembnost očesnega kontakta tako 

pri psu, kot pri človeku. Na učencu je tudi demonstrirala, kako je potrebno pristopiti do 

sočloveka in na kakšen način se mu predstavimo in z njim komuniciramo. Fine (2010) meni, 

da se pri terapiji s pomočjo živali različne situacije lahko uporabijo kot prikaz ustrezne 

interakcije in odzivov na vedenja ter kot prikaz različnih strategij za reševanje težav. Vsak 

učenec je imel priložnost pristopiti k Tessi in se ji predstaviti z imenom. Pri tem je vsak tudi 

dal ukaz »dober dan«, kar pomeni, da Tessa da tačko. Po predstavitvi je vsak otrok potegnil iz 

košarice list v obliki kosti, kjer je bilo zapisano, kako se pravilno vedemo ob psu. Opazila 

sem, da pri učenki A, ki sem jo opazovala, Tessa ni izpolnila ukaza, ampak se je ulegla na tla. 

Menim, da njen glas ni bil preveč odločen, kot je Mojca poudarila pri enem vprašanju iz 

intervjuja. Kljub pravilu, da se psa ob ukazu vedno pohvali, pri tej točki Tesse ni pohvalil 

nihče.  

 

Pri intervjuju je nadaljevala z glavnim oziroma osrednjim delom, ki je namenjen vajam. 

Izvaja se individualno ali v skupini, vaje izvedejo udeleženci skupaj s psom. Chandler (2005) 
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meni, da je interakcija z živaljo pomembna tudi v osrednjem delu posredovanja s pomočjo 

živali, ki zajema različne dejavnosti in intervencije. Osrednja vaja pri opazovanju se je 

imenovala lokomotiva. Vsak učenec je bil eden izmed vagonov. Učenec, ki je bil prvi v vrsti, 

je imel na povodcu Tesso in jo je moral voditi. Trije učenci na sredini so bili vagončki in so 

imeli zaprte oči. Zadnji v vrsti je bil zavora in je usmerjal učenca, ki je bil prvi v vrsti. Prav 

tako je ta del namenila učenju pravilnega držanja povodca in vodenja Tesse. Intervjuvanka je 

izpostavila pomembnost pogovora med posameznimi vajami, kjer skupaj z udeleženci iščejo 

možne rešitve, področja možnih izboljšav ... Ga. Mojca Debevc je pri uri terapije s pomočjo 

psa po vsaki izvedeni vaji lokomotive namenila čas učencem, da povedo svoja mnenja, 

razmišljanja, občutke in mogoče tudi težave, s katerimi so se soočali. Skupaj so tudi poiskali 

možne rešitve. Ker je vsak učenec nastopal v vseh vlogah, se je vaja lokomotiva ponovila 

šestkrat. Po prvi ponovitvi vaje so namenili del tudi temi zaupanja in učenec B je rekel, da se 

»niti ni toliko počutil varnega« in da ni zaupal učencu, ki je vodil vlak. Skupaj z drugimi 

učenci so želeli poiskati rešitve. Pogovarjali so se, da traja dalj časa, da lahko zaupamo 

drugim posameznikom. Pogovarjali so se tudi o skrbi za druge sošolce, predvsem sošolce, ki 

so bili v vlogi vagončkov, saj so imeli zaprte oči. Med izvajanjem vaje je ga. Mojca Debevc 

večkrat omenila, da je treba skrbeti za ostale sošolce, kar zajema izogibanje oviram, dobro 

vodenje zadnjega učenca v vrsti in sledenje navodilom prvega učenca. Dejala je, da vse vaje 

uskladi s cilji, ki jih želi doseči v določeni skupini ali pri določenem posamezniku. Avtorica 

Friesen (2010), Chitic, Rusu in Szamoskozi (2012) ter Delta Society (1997, v Geist, 2011) so 

izpostavili pomembnost  postavitev ciljev terapije, kar je tudi ena izmed lastnosti terapije s 

pomočjo psa. Izpostavila je konkretne primere vaj: »Otroka učim opazovati telesno govorico 

psa. Na osnovi tega ga naučim, kako se je primerno obnašati do psa. To potem prenesemo v 

situacijo s človekom. S tem jih tudi lahko učim o osebnem prostoru psa, ki ga morajo 

upoštevati. Naučimo se pohvaliti psa, odločnosti, deliti psa z drugimi, sodelovati z ostalimi, 

podrediti lastne interese skupini.« Pri učenki A sem opazila, da tekom celotne šolske ure ni 

psa niti pohvalila niti se ga ni želela dotakniti. Med izvajanjem delavnice so učenci iskali 

očesni stik s Tesso, posamezniki so tudi dali iniciativo za stik z njo, vendar nisem zaznala, da 

bi se je kateri učenec želel lastiti. Povedala je, da lahko otroci pridobljeno znanje prenesejo v 

medčloveške odnose.  

 

Pri zaključnem delu, katerega namen je poslovitev od psa, je omenila tudi veliko vrednost 

evalvacije, ki jo opravi skupaj z otroci, na kar opozori tudi avtorica Chandler (2005). 

Zaključni del terapije s pomočjo psa je vseboval evalvacijo s strani vsakega učenca, prav tako 
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je vsak imel priložnost, da se od Tesse poslovi. V tem delu je ga. Mojca Debevc tudi opozorila 

na komunikacijo z drugimi učenci, saj je večkrat morala opozoriti, naj učenci ne kažejo hrbta 

svojim sošolcem. Vsak učenec je povedal svoje mnenje, nato je dal Tessi povelje »daj pet« in 

ji dal priboljšek. Pri učencu B sem opazila, da se je držal vseh pravil, ki so bila omenjena 

tekom terapije. Tesso je pobožal od glave do zadnjih nog, prav tako jo je pohvalil. 

 

4.2 OPREDELITEV POMENA POSREDOVANJA S POMOČJO PSA ZA 

RAZVOJ SOCIALNIH VEŠČIN PRI OTROCIH S TEŽAVAMI V 

SOCIALNI INTEGRACIJI S STRANI UDELEŽENCEV IN 

IZVAJALCEV  

 
Intervjuvanka je dejala, da pri »učenju socialnih veščin, tudi brez psa, otrokom ne razlagaš da 

jih učiš socialnih veščin.« Pomembno se ji zdi, da preko vaj oziroma iger vzpostaviš pogovor  

z udeleženci. S pogovorom iščejo, kaj bi lahko naredili bolje, »kako bi lahko drugače 

reagiral, kako se je počutil, kaj je bilo dobro in kaj ni bilo.« Večkrat med intervjujem je 

poudarila pomembnost pogovora: »In bistven je pogovor.« Dejala je, da otroci sami preko 

izkušenj pridejo do zaključkov, ki jim pomagajo pri socialni opremljenosti. Velik del terapije s 

pomočjo psa je vseboval pogovor. Z učenci so se pogovarjali o izvedeni vaji in kako so oni 

sami doživeli to vajo. Pogovarjali so se o možnih izboljšavah, če bi kaj lahko storili drugače, 

kako so se med vajo počutili in kaj jim je bilo všeč.  

 

Intervjuvanka je nadaljevala, da otroci po navadi ne razmišljajo o ciljih, ki so zastavljeni pri 

posredovanju s pomočjo psa. Dejala je, da: »prav tako ne razmišljajo o pomenu posredovanja 

s pomočjo psa in vplivu terapevtskega psa na njih.« Omenila je sproščenost otrok, saj ne 

čutijo pritiska, prav tako se jim krvni tlak zniža in ravno medtem so otroci najbolj odprti za 

nove izkušnje. »Vsi vemo, da takrat, ko smo popolnoma sproščeni, smo tudi bolj dojemljivi in 

odprti za pridobivanje novih izkušenj in veščin.« K temu se pridružujejo tudi avtorji Reed, 

Ferrer in Villegas (2012), Friedman, Katcher, Thomas, Lynch in Messent (1983, v Risley-

Curtiss, 2013) ter Beck in Katcher (1983, v Hatch, 2007), ki pravijo, da terapija s pomočjo 

živali znižuje krvni tlak, prav tako pa na posameznike deluje pomirjajoče, kot so še dodali 

Chandler idr. (2010).  

 

Marinšek in Tušak (2007) opozorita na fiziološko koristnost stika z živaljo, saj se večina 
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posameznikov ob prisotnosti živali sprosti. Prisotnost živali lahko tudi razvedri posameznika 

in spodbudi ljudi k razmišljanju. Avtorica in avtor dodata, da živali razvedrijo atmosfero in 

povečujejo veselje, igro in smeh. Brodie in Biley (1999, v Nimer in Lundahl, 2007) prav tako 

menita, da je terapija s pomočjo živali povezana z izboljšanjem fiziološkega zdravja, socialnih 

interakcij in je povezana tudi s povečanim občutkom sreče pri posameznikih. Fine (2006, v 

Lubbe in Scholtz, 2013) nadaljuje z ugotovitvami, da interakcija s terapevtsko živaljo 

izboljšajo razpoloženje uporabnikov in spodbuja smeh. Učenci so bili od Tessi vidno 

sproščeni. Prav tako sem opazila, da so učenci iskali stik z njo. Učenka A se je med uro Tessi 

tudi nasmejala in ji pomahala.  

 

Dejala je, da otroci pogosto ne razmišljajo, če bodo kaj naredili narobe. Avtorji Wohlfarth idr. 

(2013) in Friesen (2010) so kot pomembno lastnost psa izpostavili njegovo neobsojajočo 

naravo in ravno ta lastnost je ena izmed prednosti posredovanja s pomočjo psa. Zilcha-Mano 

idr. (2011, str. 548) so izpostavili izpoved enega uporabnika: »Vseeno je, kakšne volje pridem 

na srečanje. Kljub temu, če sem jezen, žalosten, če sem jokal ali preklinjal, ko sem jo 

poklical, je prišla k meni, me polizala po roki, z vso svojo ljubeznijo, ne glede na vse.« 

Intervjuvanka je nadaljevala s tem, da otroci pridobijo izkušnje spontano skozi igro in preko 

tega ponotranjijo nove vedenjske vzorce. Chandler (2005) meni, da prisotnost živali doda 

pomembno kinestetično, taktilno, slušno, vidno in vonjalno stimulacijo okolja, kar lahko 

nekateri uporabniki prenesejo na globjo, bolj smiselno raven. Nimer in Lundahl (2007) 

izpostavita, da imajo živali naravno težnjo za ustvarjanje in navezovanje vezi z ljudmi in 

ravno v tem je velika prednost posredovanja s pomočjo psa. 

 

Friesen (2010, str. 261) nadaljuje, da ravno ta edinstvena interakcija med uporabnikom in 

terapevtskim psom otrokom nudi »dragoceno obliko socialne in čustvene opore.« Primer, ki 

ga Melson (2001, prav tam, 2010) navaja, je, da kljub razumevanju otrok, da jih pes ne more 

razumeti tako kot ljudje, so ti spregovorili o občutku, da so bili slišani in razumljeni. Empatija 

je del, na katerega se je intervjuvanka večkrat navezala, in sicer je dejala, da pes empatijo pri 

otrocih spodbuja: »Ker ti pes zelo spodbuja empatijo.« Hergovich idr. (2002, v Tissen, 

Hergovich in Spiel, 2007) so ugotovili, da so bili v intervalu treh mesecev posredovanja s 

pomočjo psa z uporabniki vidni pozitivni učinki na področju otrokove neodvisnosti, razvoja 

empatije, socialne integracije in zmanjševanja agresije. Prav tako se mnenju pridružujejo 

avtorji Arluke (2010), Ascione (1992, v Beck in Katcher, 2003), ki prav tako govorijo o 

prednostih posredovanja s pomočjo živali na področju razvoja empatije.  
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Na eno od podvprašanj je dejala, da so otroci na začetku precej zadržani in ne izkazujejo 

čustev, vendar je tekom časa viden napredek in pride do zaupanja in se tudi otroci počasi 

začnejo odpirati. Dejala je, da skozi proces opazi tudi izkazovanje čustev psu, katerega 

začenjajo počasi »lupčkat in ga objemat in tako naprej.« Proti koncu opazovanja, v 

zaključnem delu, ko je potekalo poslavljanje od Tesse, je učenec B rekel, da je Tessa »njegov 

najljubši pes.« Prav tako je na koncu, ko so učenci že hodili iz razreda, rekel »adijo Tessa« in 

jo pobožal. S tem lahko vidimo, da je Tessa vplivala na izkazovanje čustev učenca B.  

 

Intervjuvanka je opozorila na pomembnost procesa, saj v kratkem času na razvoj socialnih 

veščin ne moremo vplivati: »Na razvoj socialnih veščin ne moreš bistveno vplivati v zelo 

kratkem času. To je proces, ki traja dalj časa.«. Osnova posredovanja s pomočjo psa je 

vzpostavitev zaupljivega odnosa z udeležencem. Dejala je, da proces spoznavanja in 

medsebojnega zaupanja traja manj časa, če je prisoten terapevtski pes, saj je pes »povezovalni 

člen.« Corson in Corson (1980, v Marinšek in Tušak, 2007) opredelita vez med 

strokovnjakom in terapevtskim psom »socialno mazilo,« kar se nanaša predvsem na fazo 

spoznavanja in grajenja odnosa med strokovnjakom in uporabnikom. Sama kot strokovnjak 

pravi, da hitreje pridobi zaupanje otroka, če je prisoten pes, kar je zelo pomembno pri njenem 

delu: »In jaz v bistvu hitreje navežem zaradi nje stik z otrokom in tudi hitreje pridobim 

zaupanje otroka, ravno zaradi psa. Če imaš pa ti zaupanje in stik, tudi hitreje prideš do 

rezultatov.« Zilcha Mano idr. (2011) so povedali, da prisotnost psa uporabniku daje občutek 

varnosti in sprejetosti. Ker imajo mnogi uporabniki težave z zaupanjem, jim je lažje navezati 

stik preko psa, prav tako lažje zaupajo psu kot strokovnjaku (Zilcha Mano idr. (2007) in 

Lubbe in Scholtz, 2013), čeprav Chandler (2005, v Lubbe in Scholtz, 2013) opozarja, da 

odnos med uporabnikom in terapevtsko živaljo ni nadomestek za odnos med terapevtom in 

uporabnikom. Izpostavila je, da terapevtski pes lahko nastopa v vlogi prehodnega objekta 

(angl. transitional object), v katerega uporabnik projicira svoja čustva, občutke in subjektivne 

izkušnje. Marinšek in Tušak (2007) ter Fine (2010) menijo, da živali začetne faze terapij 

omilijo, predvsem začetna obdobja, kjer se vzpostavlja odnos med uporabnikom  in 

strokovnjakom. 

 

Intervjuvanka je dejala, da uporabniki opazujejo odnos, ki ga imata terapevtski pes in vodnik 

in že njuna komunikacija in vedenje vpliva na razmišljanje uporabnika: »Saj, ker tudi vidijo 

moj odnos z mojim psom, da me ona poliže, da me polupčka, da me ima rada. In to se tudi 

prenašajo, potem pa ne more biti tako slaba, če jo ima rad pes.« Reichert (1998, v Zilcha 
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Mano, idr., 2011) je dejal, da uporabniki opazujejo interakcijo med strokovnjakom in psom in 

to tudi prenesejo v odnos do strokovnjaka. Mnogi uporabniki so mnenja, da če je strokovnjak 

prijazen do psa, bi lahko bil prijazen tudi do njih.  

 

Pri opazovanju sem zasledila, da je Tessa velikokrat lizala go. Debevc po roki. Prav tako je 

učenca B pri uvodnem delu Tessa umivala po glavi in ušesu, kar je bilo učencu B zelo 

prijetno. Opazila sem, da se je zraven tudi smejal in da ga je Tessino dejanje zabavalo. Vmes 

je tudi rekel »jezik sem dobil v uho« in se zraven hihital. Tessa je bilo tekom ure zelo 

skoncentrirana na Mojco, prav tako pa je stik iskala tudi z učenci.  

 

Izpostavila je tudi, da terapevtski pes veliko pripomore pri srečanjih z uporabniki, saj že s 

svojo mimiko in vedenjem pomaga strokovnjakinji ugotoviti, katera področja bi lahko pri 

otroku še razvijali: »Ker ti tudi zelo veliko pes sam pove in pokaže, kje ima otrok težave. S 

svojo mimiko in vedenjem in tako naprej.« To je intervjuvanka predstavila s primerom: 

»Recimo, če mu bo otrok dal nek ukaz in pes ne bo reagiral, mi že s tem pes nekaj sporoča. Ali 

je premalo odločen ali je preveč odločen ali je vsiljiv otrok, na čem je treba delat.« Pri dajanju 

ukazov psu je izpostavila pomembnost tona glasu, ki se pri otrocih pogosto kaže z dretjem, 

jezo in neodločnostjo. Dejala je, da je ključna umirjenost otroka in energija, s katero se 

približaš psu: »Če si pa ti odločen, boš povedal to s takim glasom, v bistvu umirjenim, boš 

oddajal tudi tako energijo, da se bo pes res usedel, ker ti tako želiš.« Med opazovanjem 

terapije s pomočjo psa sem pri enem učencu opazila, da je v uvodnem delu ukaz moral 

ponoviti štirikrat, saj Tessa ni želela izpolniti ukaza »dober dan.« Menim, da je bil učenec 

premalo odločen in pri tretjem poskusu se je njegov ton glasu spremenil ter je že bilo opaziti 

otrokovo jezo. Pri tej nalogi mu je tudi pomagala ga. Mojca, da je uspešno končal prvo 

nalogo. Prav tako sem pri tretji ponovitvi vlakca opazila, da je bil učenec B zelo odločen pri 

dajanju napotkov prvemu učencu. 

 

Pri opazovanju sem ugotovila, da je velikokrat pri vaji lokomotiva bila težava pri 

komunikaciji in sodelovanju med učencem, ki je bil prvi v vrsti in je vodil vagon, ter med 

zadnjim učencem v vrsti. Pri četrti ponovitvi vlakca je bilo zelo očitno, da učenca nista dobro 

komunicirala. Vmes je tudi učenec B dejal: »Al ti mene ubijaš al vodiš?« Določeni otroci so 

imeli težave pri vodenju Tesse, saj ni želela hoditi v isto smer kot oni. Prav tako določenih 

ukazov s strani učencev Tessa ni želela izpolniti.  
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Pomemben se mi je zdel del, kjer je intervjuvanka omenila večjo motiviranost uporabnikov ob 

prisotnosti psa: »Meni vsekakor je, ne bom rekla olajšano delo. Ja, v bistvu lažje je s psom 

delat zaradi tega, ker so otroci oziroma uporabniki, kateri koli uporabniki, bolje motivirani.« 

Z motivacijo uporabnikov pri posredovanju s pomočjo psa so se ukvarjali avtorji Wohlfarth 

idr. (2013), ki so raziskovali motivacijo otrok med izvajanjem programa posredovanja s 

pomočjo živali. Temelji motivacijskih raziskav in ugotovitve avtorjev Wohlfahrt idr. (2013) 

pravijo, da ima otrok v prisotnosti psa več zadovoljstva v dejavnostih, ki se izvajajo, saj pes v 

tem primeru služi kot dodatna spodbuda in s tem tudi dodatno motivira otroka. Z zapisanim se 

strinjajo tudi avtorji Hart (2000, v Risley-Curtiss, 2013), Katcher in Wilkinson (1997, v 

Risley-Curtiss, 2013), ki še dodajo, da živali pritegnejo, vzdržujejo in usmerjajo pozornost 

otrok. Med opazovanjem sem opazila, da so bili otroci zelo prizadevni in osredotočeni med 

celotno delavnico. Prav tako so avtorji Reed idr. (2007) zapisali, da prisotnost terapevtske 

živali lahko poveča otrokovo koncentracijo in pozornost. Otroci so bili skozi celotno uro zelo 

pozorni na psa, tudi med samim izvajanjem delavnice (dotikanje psa ...). 

 

4.3 BELEŽENJE IN SPREMLJAJANJE NAPREDKA PRI KREPITVI 

SOCIALNIH VEŠČIN PRI OTROCIH S TEŽAVAMI V SOCIALNI 

INTEGRACIJI, KJER SE POSREDOVANJE S POMOČJO PSA 

OPRAVLJA 

 

Intervjuvanka je dejala, da po vsakem srečanju z uporabnikom vedno opiše posameznikovo 

vedenje psa in skozi te zapise ugotovi, katera so dodatna področja, potrebna pomoči. Chandler 

(2005) pravi, da mora strokovnjak po vsakem srečanju z uporabnikom napisati poročilo o 

delu.  

 

Dejala je, da skozi ure, kjer uporabnika spoznava, naslednja srečanja in vaje prilagodi 

posameznikovim potrebam, saj s tem želi spodbujati točno določena področja, ki so 

pomembna za tega posameznika. To bom podkrepila tudi s primerom iz svoje prakse: Pri 

enem izmed učencev sem opazila, da zelo težko sprejme pohvalo. Medtem ko so ga drugi 

učenci pohvalili za dobro delo vodje lokomotive, je s kretnjo rok (obrnjena palca navzdol), 

želel nakazati, naj ga ne hvalijo. Prav tako je učenec B dejal, da je to delal, ker ni želel biti 

pohvaljen in da bi verjetno raje slišal, da ni bil dober. Pri tem si je ga. Mojca Debevc vzela 

nekaj časa, kjer so o tej temi tudi spregovorili. Povedala je, da je bil pri teh dejavnostih res 
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dober in da so pohvale resnične.  

 

Pri beleženju napredka je povedala, da ima že vnaprej določene obrazce, kjer beleži vedenje 

otroka in psa. V času intervjuja mi je tudi predložila na vpogled obrazce, ki so vsakemu 

terapevtskemu paru dodeljeni s strani Zavoda PET. To so interni obrazci zavoda in jih ni 

mogoče dobiti na spletu. Predložila mi je poročilo o delu terapevtskega para, poročilo o delu 

pripravnika in veterinarsko spričevalo njene psičke Tesse. Poročilo o delu terapevtskega para 

vsebuje osnovne podatke o terapevtskem paru, ustanovo, kjer sta delovala, program
4
, katerega 

sta izvajala, podatke o uporabniku in skupini, večji del obrazca zajema opis dejavnosti in 

reakcije ter obnašanje psa: »... poročilo o obisku in tam beležim, kaj sem delala, pa če je vse 

bilo v redu in če je pes kazal znake stresa.« Poročilo o delu vodnika prav tako zajema vse 

zgoraj naštete podatke, dodaten del se še nanaša na reakcije in obnašanje vodnika. Chandler 

(2005) priporoča, da se po vsakem srečanju z uporabnikom zapiše: osnovne podatke o 

uporabniku ali skupini, datum, čas in lokacija terapije, podatki o terapevtskem paru, vrsta 

terapije (individualno, skupinsko, družinska terapija ...), opis vedenja posameznika med 

terapijo, opis potrebnih intervencij med izvajanjem terapije, cilje in načrt uporabnika in 

priporočila za prihodnja srečanja. Ker ga. Mojca Debevc dela v šoli in tam izvaja dodatno 

strokovno pomoč z določenimi učenci, mora za dodatno strokovno pomoč izpolniti še 

drugačna beleženja, ki so nujna pri njenem delu. Pri veterinarskem spričevalu mi je dejala, da 

če se želi posredovanje s pomočjo psa nadaljevati v ustanovi, se mora vsake pol leta prinesti 

veterinarsko spričevalo, ki potrjuje, da so opravljeni nujni pregledi za terapevtskega psa.  

 

Dejala je da je pri njenem delu beleženje nujno in brez tega ne gre. Kot pomemben del je 

izpostavila tudi evalvacijo napredka na koncu leta, s čimer se strinja tudi Chandler (2005). 

Pred začetkom leta opravi pogovore s starši, kjer se pogovorijo o področjih, kjer je mogoč 

razvoj: »Tudi s starši naredim. Na začetku leta se pogovorimo, na čem bi bilo dobro delati in 

tudi na koncu leta, kakšen napredek vidim.« Chandler (2005, v Marinšek in Tušak, 2007) 

doda, da je pomembno dati otroku in staršem ali skrbnikom osnovno orientacijo o terapevtski 

živali, preden se terapija začne. Marinšek in Tušak (2007) menita, da je pomembno otroku 

razložiti, kaj lahko počne z živaljo, saj s tem daš otroku možnost, da se počuti sproščeno med 

interakcijo z živaljo, prav tako pa je tudi pomembno postaviti meje pri delu z uporabniki. 

 

                                         
4
 Terapija s pomočjo psa, aktivnost s pomočjo psa, R.E.A.D. ® (terapija s pomočjo psa), R.E.A.D. ®(aktivnost s 

pomočjo psa) ali predstavitev. 
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4.4 POGOJI, DA SE ZAČNE IZVAJATI POSREDOVANJE S POMOČJO 

PSA V NEKI INSTITUCIJI 

 
Da se posredovanje s pomočjo psa sploh začne izvajati v ustanovah, je pomembna tudi 

odprtost le-te. Večinoma ustanove same izrazijo želje in prosijo za sodelovanje. Po izraženi 

želji Zavod PET vedno naredi izobraževanje za vse zaposlene, saj se jim zdi pomembno, da 

njihovega dela ne vsiljujejo nobenemu, prav tako želijo z izobraževanji povedati tudi svoje 

zahteve in meje: »Mi po navadi naredimo izobraževanje za vse zaposlene, zaradi tega, da 

pridobijo znanje o terapevtskih psih in o delu terapevtskih psov.« Medtem se tudi podpiše 

pogodba o sodelovanju, kar določa tudi zakon o prostovoljstvu. Dogovorijo se tudi o 

povračilu potnih stroškov, urah prihodov in določijo prostovoljca oziroma prostovoljce, ki 

bodo izvajali posredovanje s pomočjo psa v njihovi ustanovi. Na koncu je še dejala, da je 

premalo terapevtskih parov, glede na povpraševanje s strani ustanov: »Samo je v bistvu večje 

povpraševanje, kot je na voljo terapevtskih parov.« Na spletni strani Zavoda PET je pogoj za 

vstop v ustanovo podpisana pogodba o sodelovanju. Prav tako morajo biti v ustanovah 

strokovne osebe, ki so usposobljene na področju posredovanja s pomočjo psa (Terapija s 

pomočjo psa (AAT – animal-assisted therapy), 2012). 

 

4.5 KAKO DELUJE PRIMER DOBRE PRAKSE V SLOVENIJI NA TEM 

PODROČJU? 

 

Intervjuvanka je dejala, da se primeri dobrih praks Zavoda PET kažejo predvsem na področju 

pediatrične klinike v Ljubljani in Mariboru, na področju delovne terapije in fizioterapije. 

Kaminski idr. (2002, v Sockalingam idr., 2008), Connor in Miller (2000, v Souter in Miller, 

2007) so dejali, da se je zaradi terapevtskih psov vidno izboljšalo razpoloženje 

hospitaliziranih otrok. Prav tako sta Barker in Dawson, 1998, v Sockalingam idr., 2008) 

zabeležila zmanjšanje tesnobe pri hospitaliziranih uporabnikih v psihiatričnih bolnicah, ki so 

vsak teden obiskovali polurno terapijo s pomočjo živali. Kaminski, Pellino in Wish (2002, v 

Chandler, 2005) poročajo o bistvenem izboljšanju razpoloženja otrok v pediatrični bolnici. 

Starši so ocenjevali svoje otroke kot bolj srečne po, kot pred posredovanjem s pomočjo psa. 

Monika Rijavec, prostovoljka Zavoda PET, je v enem od intervjujev, ki je bil objavljen na 

spletnem portalu Planet Siol, dejala, da skušajo s svojimi terapevtskimi psi stimulirati otroke, 

da sprejmejo terapijo, saj so na začetku slabo razpoloženi, zavračajo zdravila, so v šoku ali pa 
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jih je preprosto strah, kar podkrepijo tudi avtorji Tsai, Friedmann in Thomas (2010). S 

terapevtskimi živalmi tako želijo, da bi otroci lažje sprejeli zdravljenje (Robert Gorjanc, 

2013). K temu se navežejo tudi avtorji Reed idr. (2012) in Kaminski, Pellino in Wish (2002, v 

Tsai, Friedmann in Thomas, 2010), saj v svojem članku prikazujejo pozitivne učinke 

interakcije med terapevtsko živaljo in hospitaliziranim posameznikom, kar se kaže v 

zmanjšanju tesnobe.  

 

Prav tako sem zasledila obliko terapije, kjer psi pomagajo na gerontopsihiatričnem oddelku 

Psihiatrične bolnišnice Idrija, kjer gre predvsem za pomoč pri zdravljenju starejših pacientov 

(Psi pomagajo v bolnišnici, 2013). Prav tako Zavod PET sodeluje z Univerzitetnim 

rehabilitacijskim inštitutom RS Soča, z Zavodom Dornava, osnovno šolo Idrija ter domovi za 

starejše (Pes pomaga otrokom, 2013). Chandler (2005) tudi opozarja na pozitivni vpliv 

aktivnosti s pomočjo živali v domovih za starejše občane, kot so znižanje krvnega tlaka in 

srčnega utripa, zmanjševanje depresije in zviševanje zadovoljstva ter kakovosti življenja 

posameznikov. Prisotnost psa je prav tako vplivala na povečanje komunikacije in izboljšanje 

socialnih stikov med posamezniki. 

 

Nimer in Lundahl (2007) sta dopolnila, da kljub temu, da terapija s pomočjo živali v 

institucijah nastopa kot dopolnilo njihovim dejavnostim, je ta uporabna na najrazličnejših 

področjih, kot so delo z otroci z motnjami avtističnega spektra (Redefer in Goodman, 1989, v 

Nimer in Lundahl, 2007),  težave na področju zdravstvenega stanja (Havenar idr., 2001, v 

Nimer in Lundahl, 2007) in v duševnem zdravju (Kanamori idr., 2001, v Nimer in Lundahl, 

2007), čustvenih težavah (Barker in Dawson, 1998, v Nimer in Lundahl, 2007) ter na 

področju vedenjskih (Nagengast idr., 1997, v Nimer in Lundahl, 2007) in fizičnih težav 

(Nathanson idr., 1997, v Nimer in Lundahl, 2007). Intervjuvanka je izpostavila njeno delo na 

šolskem področju v osnovni šoli Hinka Smrekarja, kjer izvaja program »branje s pomočjo 

psa
5
« in se kaže ogromen napredek na področju bralne pismenosti otrok. Chandler (2005) 

doda, da je otrokom lažje brati terapevtskemu psu, kot pa brati samo osebi. Pes s svojo mirno 

prisotnostjo in neobsojajočim pristopom pomaga otroku, da se počuti bolj sproščenega in 

pomirjenega med branjem.   

                                         
5
 Branje s pomočjo psa je licenčni program iz ZDA, katerega izvajajo v okviru Zavoda PET. Poimenovali so ga 

»Berem za PET«. Cilj programa je izboljšati bralno pismenost otrok, povečati njihovo motivacijo ter pozitivni 

odnos do knjig in branja na specifičen način, kjer otrok bere psu (Berem za PET (R.E.A.D. ®) – branje s 

pomočjo psa, 2012). Intervjuvanka je dejala, da moraš v začetku biti terapevtski par, nato pa se mora še narediti 

licenco iz Združenih držav Amerike. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem raziskala, kakšen pomen ima posredovanje s pomočjo psa pri 

krepitvi socialnih veščin. Rezultati kažejo, da ima prisotnost in interakcija s terapevtskim 

psom veliko prednosti, zato menim, da bi morali tako socialni pedagogi kot drugi strokovnjaki 

vključiti posredovanje s pomočjo psa v svojo prakso. 

 

Pri posredovanju s pomočjo psa, kjer je glavni cilj krepitev socialnih veščin, so pomembni 

natančno določeni cilji, prilagojeni vsakemu posamezniku. Rezultati kažejo, da je pomemben 

del posredovanja s pomočjo psa pogovor, kjer uporabniki in strokovnjak iščejo možne rešitve, 

aplicirajo nove vedenjske vzorce v vsakdanje življenje, iščejo področja možnih izboljšav in 

pridobljeno znanje prenesejo v medčloveške odnose. Rezultati so pokazali, da so otroci ob 

prisotnosti terapevtskega psa bolj sproščeni, s čimer so tudi bolj dovzetni za spremembe. 

Čeprav je proces krepitve socialnih veščin dolgotrajen proces, se otroci hitreje sprostijo in 

tudi proces spoznavanja in medsebojnega zaupanja traja manj časa ob prisotnosti 

terapevtskega psa, kar je zelo pomemben element dela z uporabnikom. Terapevtski psi imajo 

pomembno vlogo ravno pri začetnih fazah srečanj, saj neprijetna začetna obdobja omilijo. 

Izkaže se, da lahko ravno zaradi hitreje pridobljenega zaupanja strokovnjak hitreje pride do 

rezultatov. Pomemben vidik je tudi prenos odnosa terapevtskega para v odnos med 

strokovnjakom in uporabnikom, saj na osnovi opazovane interakcije med strokovnjakom in 

psom prenesejo tega v njihov odnos s strokovnjakom. Na to, zakaj je pes tako učinkovit, kaže 

ravno njihova mirna, neobsojajoča narava, kar je velika prednost posredovanja s pomočjo psa. 

Prisotnost psa tudi spodbuja empatijo pri otrocih. Zame zelo pomembno spoznanje je tudi 

večja stopnja motiviranosti uporabnikov ob prisotnosti terapevtskega psa, saj pes nastopa v 

vlogi dodatnega spodbujevalca. Pri posredovanju s pomočjo psa je zelo pomemben del tudi 

opazovanje psa, saj že pes s svojo mimiko, telesno držo in svojimi odzivi pokaže 

strokovnjaku, katera so tista področja pri posamezniku, ki jih je mogoče izboljšati. Beleženje 

napredka je pomembno, predvsem beleženje vedenja terapevtskega psa, vedenja uporabnika 

in interakcija med njima. Pri krepitvi socialnih veščin ima veliko vlogo tudi evalvacija. 

 

Kljub temu, da imamo društva in zavod, ki se ukvarjajo s posredovanjem s pomočjo psa, je 

povpraševanja še vedno več kot je prostovoljcev. Da se začne izvajati posredovanje s pomočjo 

psa v neki ustanovi, je kot prvo pomembna izražena želja s strani ustanov. Zavod PET 
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sodeluje z ustanovami, s katerimi imajo podpisano pogodbo o sodelovanju, prav tako 

organizirajo izobraževanje za vse zaposlene. V Sloveniji Zavod PET deluje na različnih 

področjih. Dobro prakso izvajajo na področju Pediatrične klinike, na nevrološkem oddelku, na 

področju delovne terapije, fizioterapije, sodelujejo tudi z Univerzitetnim rehabilitacijskim 

inštitutom RS Soča, z Zavodom Dornava ter domovi za starejše. Zelo velik napredek otrok pa 

se kaže na področju branja s pomočjo psa.  

 

Ena izmed težav, na katero sem naletela med študiranjem literature, je različno poimenovanje 

termina posredovanja s pomočjo živali
6
, kar odraža raznolikost prakse. Terapija s pomočjo psa 

je bila uporabljena v praksi že pred mnogo leti in vedno več je zanimanja za raziskovanje 

njene učinkovitosti. Kljub temu da je število raziskav v zadnjih letih naraslo, je število 

literature še vedno omejeno. Ena izmed pomanjkljivosti je tudi to, da primanjkuje raziskav na 

tem področju, predvsem na področju ovir in težav pri tem delu. Bolj ko sem se poglobila v 

diplomsko delo, bolj sem se zavedala težavnosti neenakih standardov na področju 

posredovanja s pomočjo psa, saj bi s tem zaščitili tako terapevtske pse kot uporabnike in 

strokovnjake. Menim, da je zaščita psov eno izmed pomembnejših del posredovanja s 

pomočjo psa in da se moramo kot terapevtski par zavedati odgovornosti dela. Ljudje smo 

bitja, ki se ženemo naprej in pri delu kot terapevtski par ne smemo pozabiti, da imamo še par 

»terapevtskih tačk« s svojimi potrebami in zmožnostmi. 

 

Čeprav na področju Slovenije delujejo društva in zavod, menim, da je v Sloveniji področje 

posredovanja s pomočjo psa premalo znano. Kljub temu da je posredovanje s pomočjo psa 

možno aplicirati na različna področja in da rezultati različnih raziskav kažejo na to, kakšno 

dodano vrednost prinaša terapevtski pes v ustaljene prakse dela, menim da socialni pedagogi 

in drugi strokovnjaki premalo izkoristimo to možnost pri delu z uporabniki.  

  

                                         
6
 Pet therapy, resident dogs, assisted animal intervention, animal visitation idr. 
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Priloga št. 1: Okvirna vprašanja za polstrukturiran intervju 

 

1. Mi za začetek poveste nekaj o tem, kako ste se srečali s posredovanjem s pomočjo 

psa? 

2. Koliko časa ste že aktivni na tem področju? 

3. Ker področja posredovanja s pomočjo psa ne poznam dobro, me zanimajo še določene 

informacije, ki se ne nanašajo točno na temo mojega diplomskega dela.  

a. Kako skrbite za počutje psa? So kakšne omejitve za delo? 

b. Kako se prilagaja prostor živali (če se)? 

c. Kako potekajo izobraževanja za terapevtskega vodnika in kakšni so kriteriji za 

naziv terapevtski pes? 

4. Kako poteka posredovanje s pomočjo psa z namenom krepitev socialnih veščin? 

5. Je tako terapija kot aktivnost s pomočjo psa primerna za krepitev socialnih veščin?  

a. Kolikokrat takšna srečanja potekajo? Kako dolgo? 

6. Kako ugotovite, kateri posamezniki so primerni za posredovanje s pomočjo psa in 

kateri ne? 

a. Kaj vse je potrebno, da se posameznik (uporabnik) lahko vključi v terapijo (ali 

aktivnost) s pomočjo psa? 

7. V katerem primeru menite, da posredovanje s pomočjo psa za krepitev socialnih 

veščin ne bi bilo učinkovito (ugrizi, alergije, strah pred psom, mučenje živali)? 

(Prilagoditev pristopa do različnih uporabnikov.) 

8. Kako opredeljujejo pomen posredovanja s pomočjo psa za razvoj socialnih veščin pri 

otrocih s težavami v socialni integraciji izvajalci in kako udeleženci? 

9. Kako izvajalci posredovanja s pomočjo psa opazujejo, beležijo in spremljajo napredek 

pri krepitvi socialnih veščin pri otrocih s težavami v socialni integraciji, kjer se 

posredovanje s pomočjo psa opravlja? 

10. Kaj je potrebno, da se v institucijah začne izvajati posredovanje s pomočjo psa? 

11. Kakšni so dobri primeri prakse v Sloveniji na tem področju? 

12. Kje vidite omejitve pri delu, kjer poteka posredovanje s pomočjo psa? 

13. Kje vidite še možne izboljšave na tem področju v Sloveniji? 
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Priloga št. 2: Prikaz zbranih kategorij 

 

KATEGORIJE KODE II REDA KODE I REDA 

1) ZAČETKI 

POSREDOVANJA S 

POMOČJO PSA 

Začetki spoznavanja s 

posredovanjem s pomočjo 

 

Delo v Mladinskem 

klimatskem zdravilišču 

Rakitna. 

Preventivni program za 

otroke s ČVT. 

Spoznanje vpliva 

posredovanja s pomočjo psa 

na otroke 

Že potekala terapija s konji. 

Uvedba posredovanja s 

pomočjo psa v Mladinskem 

klimatskem zdravilišču 

Rakitni 

Razmišljanje o uvedbi 

posredovanja s pomočjo psa 

na njenem delovnem mestu. 

Članstvo v društvu, ki se je 

ukvarjalo s posredovanjem s 

pomočjo psa 

Včlanitev v društvo Tačke 

pomagačke. 

Skupinska terapija s 

pomočjo psa 

Uvedba skupinske terapije s 

pomočjo psov na Rakitni. 

Ustanovitev Zavoda za 

terapijo s pomočjo psa 

Ustanovitev Zavoda za 

terapijo s pomočjo psa PET 

in njena priključitev k 

zavodu. 

Aktivna na področju 

posredovanja s pomočjo psa 

6 let 

Aktivna od leta 2008. 

 

Njena prva terapevtska 

psička 

Prva terapevtska psička 

Tessa. 

Pred tem je bila njena vloga 

le kot strokovna delavka 

Prej delala le kot strokovna 

oseba. 

Testiranje primernosti 

mladičev za terapevtskega 

psa 

Testiranje primernosti 

mladičev. 

 

Šolanje psa Tessa obiskovala malo šolo. 

Pripravljanje Tesse za 

terapevtsko psičko 

Specifično delo na posebni 

mizi. 

 

Pripravljanje Tesse za 

terapevtsko psičko 

Počasno pripravljanje Tesse.  

 

2) IZOBRAŽEVANJE Izobraževanja o PSP Izobraževanje na tem 

področju. 

Teme na izobraževanju 

 

Spoznanje z osnovami PSP. 

Izobraževanje razdeljeno na 

kinološki, zdravstveni in 

strokovni del. 

Učenje prepoznavanja 

znakov stresa. 

Učenje pravilnih položajev 
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psa. 

Spoznavanje opreme psa. 

Negovanje psa. 

Znanje o cepljenjih. 

Učenje osnov o 

uporabnikih. 

Izobraževanje ljudi 

 

Pomembno se ji zdi 

izobraževanje ljudi. 

Razložiti, da so to šolani 

psi. 

Potreba po izobraževanju 

ljudi 

 

Potrebno je več govoriti o 

tem. 

Se trudijo strokovno delati. 

Pomembnost znanja in 

izobraževanj 

Potrebno je znanje, ki daje 

strokovnost. 

Pomembnost znanja in 

izobraževanj 

Želja po strokovnem delu 

vseh društev. 

Pogostost izobraževanj Izobraževanja na mesec ali 

dva. 

Teme izobraževanj 

 

Izobraževanja iz različnih 

področij. 

Področje kinologije. 

Teme o empatiji. 

Področje prve pomoči. 

3) POGOJI, 

POTREBNI ZA 

IZVAJANJE 

POSREDOVANJA S 

POMOČJO PSA 

Skupno delo strokovne 

osebe in terapevtskega para 

 

Sodelovanje strokovne 

osebe in terapevtskega para. 

 

Naloge strokovne delavke 

 

Strokovna oseba določi cilje 

terapije. 

Strokovna oseba vodi uro 

posredovanja s pomočjo 

psa. 

Vloga terapevtskega para 

 

Terapevtski par izvaja v 

sladu z navodili strokovne 

osebe. 

Šolanje psa Poslušnost psa. 

Osnove poslušnosti. 

Neprimernost določenih 

psov za PSP 

Vsi psi niso primerni za 

PSP. 

 

Neprimernost PSP Zdravstvene težave in 

alergije. 

Bolezen. 

Kulturne razlike. 

Vera. 

Predsodki. 

Dogovor s starši/skrbniki in 

otroci 

Strinjanje staršev in otrok. 

Mladoletne osebe 
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 potrebujejo strinjanje s 

strani staršev/skrbnikov. 

Dogovor s skrbniki. 

Dovoljenje staršev. 

Strinjanje otrok 

 

Pred tem je pomembno tudi 

strinjanje otroka. 

Pravica odkloniti PSP 

 

Ne vsiljujejo PSP. 

Pravica vsakega 

posameznika da odkloni. 

Pogoji za izvajanje PSP v 

institucijah 

 

Odprtost ustanove za PSP. 

Zaposleni morajo dobiti 

svojo mejo. 

 

Podpis pogodbe. 

Zakon o prostovoljstvu 

določa podpisano pogodbo 

med ustanovo in zavodom. 

Dogovor o potnih stroških. 

Ustanove same pokličejo. 

Priložnost, da se zavod sam 

ponudi za sodelovanje. 

Pri menjavi službe začela s 

PSP v šoli. 

Izobraževanje v ustanovah 

 

Izobraževanje za zaposlene. 

Vsi zaposleni ne marajo 

psov. 

Naloge strokovne osebe  Strokovna oseba pripravi in 

osmisli potek terapije. 

Določanje vloge psa. 

4) ZAŠČITA 

TERAPEVTSKEGA 

PSA IN VSEH 

DRUGIH 

UDELEŽENCEV 

Pomembnost zdravja psa 

 

Psihofizično zdravje psa. 

Skrb za dobro počutje Tesse 

 

Veliko gibanja. 

Čas preživet zunaj. 

Hoja v hribe. 

Druženje z drugimi 

terapevtskimi psi. 

Metanje igrač. 

Odmori za psa Obvezni odmori za psa. 

Neaktivno vključevanje psa. 

Odgovorno ravnanje 

vodnikov  

 

Želja po odgovornosti 

vodnikov terapevtskega psa. 

Pomembno prepoznavanje 

utrujenosti psa. 

Zaščita psa 

 

Pravočasna umaknitev iz 

stresne situacije. 

Prekinitev dejavnosti v tem 

primeru. 

Potreba po zaščiti psa. 
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Zavarovanje pred tretjo 

osebo pri poškodbi ljudi ali 

tuje lastnine. 

Zavarovanje, če te kdo toži. 

Zavarovanje prek zavoda. 

Zavarovalnica Adriatic. 

Znaki stresa in utrujenosti 

pri psu 

 

Oblizovanje ustnic. 

Pospešeno dihanje. 

Umikanje psa. 

Praskanje. 

Prekomerno pitje. 

Oblizovanje rok. 

Umik psa. 

Rep med noge. 

Zavrnitev PSP s strani 

uporabnika 

Kulturne razlike. 

 

Strah pred psi 

 

Ni noben problem. 

Nevsiljevanje PSP ljudem Ne vsiljujejo ljudem. 

Zaščita uporabnika in psa 

 

Psi pri njih so veterinarsko 

pregledani, zavarovani pred 

tretjo osebo in posebej 

šolani. 

Razglisteni proti notranjim 

zajedalcem. 

Psi so cepljeni proti 

liptospirozi. 

5) MOŽNE TEŽAVE 

IN OMEJITVE PRI 

POSREDOVANJU 

S POMOČJO PSA 

Omejitev dela terapevtskega 

psa 

 

Omejitev dela terapevtskega 

psa na dve uri na teden. 

Trajanje posredovanja s 

pomočjo psa največ eno uro. 

Omejitev na dve uri na 

teden, vendar ne v istem 

dnevu. 

Omejitev na dve uri na 

teden. 

Paziti, da psu ni prevroče. 

Da ni preutrujen. 

Imaš eno živo bitje zraven. 

Biti moraš pozoren. 

Lahko pride do ugriza. 

Moraš biti 100-odstotno 

pozoren. 

Prekomerna navezanost na 

lastnika 

Ni dobro, če je pes navezan 

preveč na lastnika. 

Neprimerna značilnost psa 

za PSP 

Preveč naučeni psi. 

Pes ne izpolni svojega 

namena pri PSP. 
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Težave pri doseganju cilja 

 

Prevelika osredotočenost 

psa na lastnika. 

Napad na psa 

 

Ugriz psa s strani osebe s 

posebnimi potrebami. 

Nenamerna poškodba. 

Izguba zaupanja  

 

Izguba zaupanja uporabnika 

ob nepravilnem ravnanju. 

Vprašanje zadostne 

kompetentnosti 

 

Ne bi sprejela takih 

primerov. 

Nima dovolj znanja. 

Se ne počuti kompetentne. 

Lahko narediš več škode. 

Težava pri vključevanju v 

institucije 

Več povpraševanja kot je 

terapevtskih parov. 

Možne težave pri izvajanju 

PSP v instituciji 

 

Neodobravanje mimoidočih. 

Neopravljanje dela 

strokovne osebe. 

Prepuščenost terapevtskih 

parov samemu sebi. 

Stiske terapevtskega para s 

strani strokovne osebe. 

Mišljenje, da je to prosti 

čas. 

Mišljenje, da bo terapevtski 

par zabaval njihove otroke. 

Težko delo v takem primeru. 

Neznanje terapevtskih parov 

na strokovnem področju. 

Ista oseba v vlogi strokovne 

osebe in terapevtskega para 

 

Ena izmed redkih, ki je v 

vlogi tako strokovne osebe, 

kot terapevtskega para. 

Težko delo v vlogi 

terapevtskega para in 

strokovne osebe v skupini. 

Izguba informacij zaradi 

pozornosti, namenjene psu 

in otrokom. 

Izguba informacij. 

Težko je biti 100-odstoten. 

Rešitev, če si v vlogi 

strokovne osebe in 

terapevtskega para 

Prisotnost še ene strokovne 

osebe pri delu v skupini. 

Težave pri razvoju PSP 

 

Ni zakonsko umeščeno. 

Ni točno določenih pravil. 

Standardi niso določeni. 

Notranji pravilniki v 

društvu. 

Ni priznano v Sloveniji. 

Ljudje so nevedni. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Božič Tjaša, diplomsko delo 

 

-53- 

 

Nezavedanje ljudi. 

Neprimernost določenih 

psov za ustanove. 

Pride lahko do ugrizov in 

napadov. 

Slaba luč na zavod. 

Premajhna zavedanje 

odgovornosti. 

Nešolanost ljudi za delo 

PSP. 

Počasi se premika. 

Urejanje z Ministrstvom za 

zdravje, šolstvo in socialo. 

Razlike med društvi v 

standardih 

 

Društva se med seboj 

razlikujejo, vendar so 

pravila zastavljena približno 

enako. 

Možne nepredvidljive 

situacije pri PSP 

 

Lahko pride kdo v razred. 

Gledanje PSP s strani drugih 

ljudi. 

Nočejo iti stran. 

Začnejo te spraševati. 

Področja izboljšav pri PSP 

 

Potreba po zakonski ureditvi 

in postavitev standardov ter 

pravil. 

Razširjenost PSP v SLO Preveč je že PSP. 

Ogromno ljudi, ki pse 

vodijo v ustanove. 

Ne zavedajo se posledic. 

6) POGOJI, DA 

POSTANEŠ IN 

DELUJEŠ KOT 

TERAPEVTSKI 

PAR 

Izobraževanja za 

terapevtske pare 

 

Izobraževanja o 

prepoznavanju znakov 

stresa in umiritvenih 

signalov pri psu. 

Skupno izobraževanje 

vodnika in psa. 

Obvezna praksa 25-urna praksa 

terapevtskega psa. 

Izpiti ob koncu 

izobraževanja 

Pisanje teoretičnega dela. 

Praktični izpit. 

Testiranje psa 

 

Testiranje psa. 

Specifični testi za 

terapevtskega psa. 

Veterinarski pregledi psa 

 

Po izobraževanju 

veterinarski pregled psa. 

Pridobitev spričevala – 

veljavnost pol leta. 

Veterinarsko spričevalo 

prineseš na pol leta. 

Značilnosti primernega/ Pes ne sme biti plašen. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Božič Tjaša, diplomsko delo 

 

-54- 

 

neprimernega psa za PSP 

 

Ne sme biti pretirano 

samozavesten. 

Potrebna je zdrava osebnost 

psa. 

Odsotnost strahu pred zvoki, 

nenadnimi gibi. 

Preverjanje psa, če je 

zaveden v registru nevarnih 

psov. 

Zabeležen ugriz. 

Avtomatična neprimernost 

psa. 

Pes ne dosega zahtev za 

veterinarsko spričevalo. 

Vodnikovo potrdilo o 

nekaznovanosti 

Prinesti potrdilo o 

nekaznovanosti vodnika. 

Obvezna nega psa Negovanost kožuščka. 

Brez notranjih in zunanjih 

zajedavcev. 

Čista, neraztrgana ovratnica. 

Čista ušesa. 

Brez zobnih oblog. 

Brisanje tačk. 

Razčesavanje psa. 

Neprimernost psa za PSP Če pes ne mara drugih psov. 

Vaje za ugotavljanje 

primernosti psa za PSP 

 

Vodenje psa s strani drugega 

človeka. 

Nastavljanje hrane. 

Preizkušanje z glasnimi 

zvoki. 

Preizkušanje z dotiki. 

Vodnik se odstrani iz 

vidnega polja. 

Stresanje rjuh. 

Česanje psa. 

Obrazec Veterinarsko spričevalo. 

Obnovitev licence in pogoji 

za nadaljevanje dela kot 

terapevtski par 

 

Obnovitev licence na dve 

leti. 

Izpolniti je potrebno pogoje 

za obnovitev licence. 

Veterinarski pregledi na pol 

leta. 

Vsako leto moraš imeti 

dvanajst obiskov. 

Obvezna izobraževanja za 

obnovitev licence 

Točno določeno število 

izobraževanj. 

Splošno izobraževanje za 

obnovitev licence 

Obnovitveno izobraževanje 

na dve leti. 
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Obnovitveno izobraževanje 

 

Obnovitveno izobraževanje 

posredovanja s pomočjo 

psa. 

Obnovitev izrazoslovja in 

pravil. 

7) PRILAGODITVE Prilagoditev prostora za 

izvajanje posredovanja s 

pomočjo psa 

 

Nedrseča podlaga. 

Na primer preproga. 

Dovolj prostoren prostor. 

Izogibanje hrupnih 

prostorov. 

Lahko tudi manj prostora, 

če je vaja statična. 

Strah pred psi Postopno uvajanje psa. 

Kulturne razlike 

 

Islamska vera. 

Spoštovanje korana. 

Postopek zmanjševanja 

strahu pred psom 

 

Najprej ne vključiš takoj 

psa. 

Odvisno od stopnje strahu. 

Posedi osebo na višjo 

pozicijo. 

Ograda s stoli. 

Pomembno dobro počutje 

osebe, saj pes ne more blizu. 

Opazovanje psa z razdalje. 

Postopno približevanje k 

psu. 

Popuščanje strahu. 

Potrebno postopno uvajanje 

psa. 

Gledanje knjig, slik. 

Opazovanje, branje, risanje. 

Gledanje posnetkov. 

Opazovanje psa od daleč. 

Počasno približevanje psa. 

Pride do dotika in stika. 

8) BELEŽENJE DELA 

PRI 

POSREDOVANJU 

S POMOČJO PSA 
 

Obrazec  Obrazci za spremljanje 

prakse. 

Točno določeni obrazci. 

Obrazci s strani zavoda. 

Formularji na obrazcih. 

Priporočilo o obisku. 

Poročilo o delu pripravnika. 

Poročilo o delu 

terapevtskega para. 

Lista prisotnosti. 

Dokumentiranje s strani 

zavoda. 

Opis odnosa otrok–pes Opisovanje otrokovega 

vedenja do psa. 
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Opis vedenja psa 

 

Opis vedenja psa. 

Napisati, če je bilo vse v 

redu in če je kazal znake 

stresa. 

Poročilo za dodatno 

strokovno pomoč 

 

Beleženje napredka za 

dodatno strokovno pomoč. 

Beleženje napredka Beleženje je nujno. 

 

Evalvacija 

 

Evalvacija napredka. 

Evalvacija s starši. 

Na začetku leta. 

Na koncu leta. 

Nemogoča primerjava dveh 

otrok 

Ne moreš primerjati dveh 

različnih otrok. 

Individualno napredovanje 

otrok 

Vsak napreduje po svoje. 

 

Obrazci in beleženje Dokumentiranje in osebne 

mape. 

9) PROCES 

POSREDOVANJA S 

POMOČJO PSA IN 

KREPITEV 

SOCIALNIH 

VEŠČIN 

Sestavni deli ure PSP 

 

Uvodni, glavni in zaključni 

del ure. 

Namen uvodnega dela 

 

Postavljanje pravil 

obnašanja ob psu. 

Spoznavanje psa. 

Namen osrednjega dela 

 

Možnost pristopiti psu. 

Božanje in predstavitev psu. 

Namenjen različnim vajam. 

Vaje izvajane skupaj s 

psom, posamično ali v 

skupini. 

Pogovor z uporabnikom o 

vajah 

 

Pogovor o vajah in 

izboljšanju le-teh. 

Iskanje drugih rešitev. 

Usklajevanje vaj s cilji. 

Pogovor o izboljšanju vaje. 

Kako bi lahko drugače 

reagiral. 

Pogovor o počutju. 

Bistven je pogovor. 

Namen zaključnega dela 

 

Zaključni del. 

Poslovitev od psa. 

Evalvacija Pogovor o delavnici. 

Vaje za krepitev socialnih 

veščin 

 

Opazovanje telesne 

govorice psa. 

Učenje o osebnem prostoru 

psa. 

Učenje pohvale psa. 

Učenje odločnosti. 

Deljenje psa z drugimi. 
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Sodelovanje z ostalim 

udeleženci. 

Prenos odnosa s psom na 

človeka 

 

Prenašanje vaj v situacijo s 

človekom. 

Podreditev lastnih želja 

interesom skupine. 

Prenos izkušenj v 

medčloveške odnose. 

Individualno delo 

 

Več individualnega dela. 

Krepitev socialnih veščin Primernost tako terapije, kot 

aktivnosti za krepitev 

socialnih veščin. 

Terapija s pomočjo psa 

 

Terapija traja daljše 

obdobje. 

Točno določeni cilji pri 

terapiji s pomočjo psa. 

Aktivnost s pomočjo psa 

 

Pri aktivnosti gre za 

enkratni, spontani obisk. 

Posredovanje s pomočjo psa 

v OŠ Hinka Smrekarja 

 

Trajanje posredovanja s 

pomočjo psa celo šolsko 

leto. 

Celo leto, enkrat tedensko. 

Od septembra do junija. 

Predstavitev socialnih 

veščin 

 

Ne razlagaš otrokom, da 

krepiš socialne veščine. 

Pridobivanje znanj o 

socialnih spretnostih 

 

Igranje igric. 

Delanje posebnih nalog. 

Prenos izkušenj 

 

Preko izkušenj pridejo do 

nekaterih spoznanj. 

Bolje se znajdejo v svojem 

socialnem okolju. 

Odnos otrok do pomena 

PSP pri krepitvi socialnih 

veščin 

 

Otroci ne razmišljajo o 

ciljih. 

Otroci ne razmišljajo o 

pomenu PSP. 

Vloga PSP na uporabnike 

 

Otrokom je všeč, da nekaj 

časa preživijo s psom. 

Se dobro počutijo. 

Otroci so sproščeni. 

Se zabavajo. 

Se ne ukvarjajo s tem, ali so 

pri sebi doživeli kakšno 

spremembo.  

Razvijanje socialne 

opremljenosti posameznika 

 

Bistvo je v pridobivanju 

novih socialnih izkušenj. 

Skozi igro. 
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Ponotranjenje določenih 

vedenjskih vzorcev. 

Vedenje otrok na začetku 

PSP 

 

Zadržanost otrok. 

Ne znajo izkazati svojih 

čustev. 

 

Dolgotrajen proces  

 

Spremembe trajajo dalj 

časa. 

Ne moreš vplivati v kratkem 

času. 

Proces 

Sprememba v vedenju otrok 

v določenem času dela s 

terapevtskim psom 

 

Otroci se začnejo odpirati. 

Izkazovanje čustev psu. 

Odpiranje otrok. 

Vzpostavitev zaupljivega 

odnosa z uporabnikom 

 

Osnova je vzpostavitev 

dobrega in zaupljivega 

odnosa z udeleženci. 

Preko srečanj spoznaš 

področja, potrebna 

razvijanja 

 

Skozi ure ugotovi, na čem je 

potrebno delati. 

Izbira točno določenih vaj 

 

Izbiranje vaj, da spodbuja 

določeno stvar. 

10) PRIMERI 

DOBRIH PRAKS V 

SLOVENIJI 

Brez izkušenj zavrnitve PSP Ni se še srečala s takimi 

primeri. 

Primer dobre prakse Primer dobre prakse. 

Vključitev muslimanov v 

PSP 

Sodelovanje pri PSP. 

Društva in zavod v Sloveniji Zavod in dve društvi, ki se 

ukvarjajo s PSP. 

Primeri dobre prakse v 

bolnicah 

Pediatrična klinika. 

Nevrološki oddelek. 

Primer dobre prakse na 

področju delovne terapije, 

fizioterapije, dela v šoli in 

na bralnem področju 

Področje delovne terapije. 

Fizioterapija. 

Delo v šoli. 

Branje s pomočjo psa. 

Napredek otrok pri PSP 

 

Ogromen napredek otrok. 

Napredek uporabnika. 

Vedno je napredek 

uporabnika. 

Branje s pomočjo psa 

 

Najprej moraš biti 

terapevtski par. 

Licenca iz Združenih držav 

Amerike. 

11) PREDNOSTI 

POSREDOVANJA S 

POMOČJO PSA 

Sproščenost uporabnikov Vidno hitro sproščanje 

osebe. 

 Pes kot povezovalni člen. 

Otroci hitreje zaupajo. 
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Sodijo pedagoga v odnosu 

do svojega psa. 

Večja sproščenost otrok. 

Ne čutijo pritiska. 

Ne razmišljajo o dejanjih. 

Vzbujanje večje empatije. 

Pes ne sodi človeka. 

Popolnoma sproščeni smo 

tudi bolj dojemljivi in 

odprti. 

Vloga PSP pri delu z 

uporabnikom 

 

Olajšano delo. 

Lažje delati s psom. 

Uporabniki drugače gledajo 

pedagoga s psom. 

Opazovanje odnosa s psom 

– prenašanje v odnos s 

strokovnjakom. 

Hitrejše navezovanje stika z 

otrokom. 

Hitrejše pridobivanje 

zaupanja. 

Motiviranost otrok 

 

Večja motiviranost otrok. 

Večja stopnja motiviranosti 

uporabnikov. 

Lažje vzpostavljanje odnosa 

z uporabnikom 

Lažje navezovanje stika z 

uporabnikom. 

Empatija otrok Pes spodbuja empatijo. 

Hitrejši rezultati Hitrejše prideš do 

rezultatov. 

Opazovanje psa v odnosu 

do uporabnika 

 

Pomembno opazovanje 

svojega psa. 

Opazovanje reakcije psa na 

otroka. 

Pes veliko sam pokaže. 

Sporočila psa v odnosu do 

uporabnika 

 

 

Sporočanje psa, če se ne 

odzove na ukaze. 

Pomaga pri ugotavljanju, na 

čem je treba delati. 

Prednost psov Najbolj so učinkoviti psi. 
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Priloga št. 3: Opazovalna shema 

 

Opazovalna shema 

 

Datum in kraj opazovanja: Ljubljana, 18. 6. 2014 

Čas trajanja opazovanja: od 11:20–12:05 

Šola: OŠ Hinka Smrekarja 

Naslov delavnice: Terapija s pomočjo psa 

Izvajalka delavnice: Mojca Debevc 

 

PODATKI UČENCEV: 

Učenec A:  

Učenka A je deklica, stara 8 let. Hodi v tretji razred. V tem času se je že srečala s Tesso, 

vendar z njo Mojca ni še nikoli delala. Z učencem B sta sošolca. Učenka B ima težave na 

področju socialnih veščin, ena izmed njih je tudi oblikovanje in izboljšanje kakovostnih 

medvrstniških odnosov.  

 

Učenec B: 

Učenec B je deček, prav tako star 8 let. Prav tako se je tudi že srečal s Tesso, vendar še 

nikoli ni bil prisoten na terapiji ali aktivnostih s pomočjo psa. Hodi v tretji razred osnovne 

šole. Učenec B potrebuje dodatno spodbudo pri razvoju socialnih veščin. 

 

OPIS PROSTORA:  

Prostor je prav posebej prilagojen posredovanju s pomočjo psa, saj je v kotu učilnice 

preproga, velika 9 m
2
. Preproga je namenjena predvsem Tessi, saj ji na tej podlagi ne drsi, kar 

je pomembno tako za varnost psičke, kot tudi za varnost udeležencev. Prav tako ima Tessa v 

zadnjem delu učilnice svoj kotiček, kjer ima možnost počitka in na razpolago ima vedno 

svežo vodo. Prostor je svetel, z ene strani cel obdan z okni. V prostoru so tudi mize in stoli, 

saj se v tej učilnici prav tako izvaja pouk. Med terapijo s pomočjo psa se je zelo slišalo 

kričanje otrok iz sosednjega vrtca, vendar menim, da to ni posebno motilo dejavnosti. 

 

POSEBNOSTI: 

Ko sem prišla v učilnico, me je Tessa prišla pozdravit. Zanimivo je, da ob prihodu kogar koli 
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v učilnico išče z njim stik, kar je zelo pomembno za terapevtskega psa. Delovala je zelo 

mirno. Opazila sem, da ko so začeli z dejavnostjo, je Tesso takoj pripela na vrvico.  

 

Na terapiji s pomočjo psa naj bi bilo prisotnih šest otrok, vendar se je ravno eno uro pred 

dejavnostjo zgodila nesreča, kjer se je eden izmed uporabnikov poškodoval. Tako je bilo na 

delavnici prisotnih pet otrok. Vsi otroci so obiskovali 3. razred in so bili sošolci. Dva izmed 

njih sta imela odločbo in sta imela primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Pri enem se 

je to videlo pri aktivnosti lokomotiva, saj je imel težave pri ločitvi leve strani od desne. 

Na opazovanju je bila prisotna socialna pedagoginja, ki trenutno opravlja pripravništvo v 

osnovni šoli Hinka Smrekarja, in pedagoginja, ki prav tako občasno pomaga Mojci pri 

izvajanju posredovanja s pomočjo psa.  
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                                Učenci 

 

KATEGORIJE 

UČENKA A UČENEC B 

 

Posameznik se je predstavil psu 

in ga pozdravil. 
X X 

Posameznik zavrne pristop do 

psa. 
  

Posameznik pristopi do psa. X X 

Posameznik je pobožal psa.  X 

Posameznik pohvali psa.  X 

Posameznik da psu ukaz. X X 

Je osredotočen na delo s psom. X X 

Upošteva osebni prostor psa. X X 

Posameznik da iniciativo za 

interakcijo s psom. 
 X 

Posameznik se drži 

dogovorjenih pravil. 
X X 

Posameznik je vzpostavil očesni 

stik. 

S strokovno 

osebo 

 

x 

S psom 

 

 

x 

Z drugimi 

udeleženci 

 

x 

S strokovno 

osebo 

 

x 

S psom 

 

 

x 

Z drugimi 

udeleženci 

 

x 

Stik z drugimi udeleženci. X X 
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Priloga št. 4: Priprava na uro  

 
TERAPIJA S POMOČJO PSOV 

OŠ HINKA SMREKARJA 

18. 6. 2014 

 

11:20 začetek skupinske terapije s pomočjo psov. 

 

Na terapiji bo prisotnih 6 UČENCEV, starih 8 let (4 učenci in 2 učenki). 

 

REKVIZITI: priboljški, dva povodca, škatla, kosti s pravili. 

 

CILJI: 

 Izboljšanje socialnih spretnosti (pozitivni socialni stik z ostalimi učenci in s psom). 

 Boljša in dolgotrajnejša pozornost in koncentracija (pozorno poslušanje, vztrajanje pri 

nalogi). 

 Povečanje sposobnosti zaupanja. 

 Naučiti se primernega stika, stika s psom in z ostalimi učenci. 

 Izboljšanje pripravljenosti za sodelovanje v skupinskih aktivnostih. 

 Zvišati samospoštovanje in samozavest. 

 

POT DO ZASTAVLJENIH CILJEV: 

 

1. Sedimo v krogu. Najprej  predstavim Tesso in kako se pravilno pristopi k psu. Učenci 

bodo posamično pristopili k Tessi, izvedli povelje »dober dan« in iz škatle vzeli eno 

kost, na kateri bo napisano pravilo obnašanja ob psu. Poudarili bomo, da ko se z 

nekom rokujemo, si gledamo v oči. 

 

2. Učenci se bodo postavili v kolono. Prvi učenec bo lokomotiva in bo hkrati tudi vodil 

Tesso na povodcu. Zadnji učenec bo zavora. Učenci, ki bodo stali med lokomotivo in 

zavoro bodo vagončki. Vagončki imajo ves čas zaprte oči. Zavora (zadnji učenec) bo 

dajal ukaze lokomotivi, kam naj gre, kdaj naj se ustavi. Lokomotiva (prvi učenec) bo 

izpolnjeval ukaze zavore. Hkrati bo vodil Tesso in celoten vlak. Lokomotiva in zavora 
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morata biti pozorna na psa in ostale učence, ki imajo zaprte oči. Po prvi izvedbi vaje 

se pogovorimo, kako jim je šlo. Tessa med tem časom počiva. Po pogovoru zamenjajo 

vloge. 

 

3. Na koncu se bomo vsi usedli v krog in bomo povedali, kaj nam je bilo pri uri všeč. 

Posamično bodo izvedli povelje »daj pet« in se poslovili od Tesse. 

 

Pripravila: Mojca Debevc 

 


