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Bajkoterapia z psem

Przez ostatnich sześć miesięcy Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu
realizowała projekt grantowy pod hasłem: "Bajkoterapia z psem - cykl
warsztatów kynoterapeutycznych". Poznając zwierzęta, dzieci i dorośli
uczyli się świata.
Z atrakcyjnych spotkań (dofinansowanych kwotą ok. 5, 5 tys. zł przez
Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego) korzystały dzieci z gminy
Pruszcz, ich rodzice, dziadkowie i opiekunowie. Podczas realizacji
sześciomiesięcznego projektu „Bajkoterapia z psem – cykl warsztatów
kynoterapeutycznych” dzieci uczestniczące w zajęciach miały okazję
poznać psy kynoterapeutyczne: Kebisia i Kluseczka, które towarzyszyły
prowadzącej warsztaty, przyzwyczajały się do kontaktu ze zwierzęciem
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poprzez dotyk i uczyły się przełamywać lęki w kontaktach z
otoczeniem. Pomocna była przy tym metoda bajki kynoterapeutycznej.
– Każdy miesiąc oparty był na innej bajce – mówi bibliotekarka Angelika
Burczyńska. – W styczniu podejmowane były tematy związane z
obowiązkami, jakie wiążą się z posiadaniem psa. Luty był poświęcony
rozmowom o prawidłowym zachowaniu wobec obcych psów. W marcu
warsztaty poświęcone były przełamywaniu strachu przed psem i temu,
jak można sobie radzić z różnymi lękami. W kwietniu dzieci
koncentrowały się na takich uczuciach jak przyjaźń i wybaczenie.
Majowa bajka opowiadała o pewności siebie i tym, jak sobie radzić, gdy
jesteśmy nieśmiali. W czerwcu dzieci poznały temat adopcji
bezdomnych psów. Wszystkim spotkaniom towarzyszyła pacynka
Living Puppets Lusia. Dzieci uczestniczyły też w zajęciach plastycznych
i zabawach ogólnorozwojowych. Warsztaty były poświęcone głównie
przypomnieniu dzieciom zasad, które poznały na poprzednich
zajęciach. Warsztaty kynoterapeutyczne z psem prowadziła Monika
Litwinow z Centrum Terapii i Edukacji „Bajarnia” w Bydgoszczy –
dodaje.
Projekt grantowy przewidywał również zajęcia dla dorosłych. Raz w
miesiącu rodzice, dziadkowie oraz opiekunowie dzieci uczestniczących
w projekcie mieli możliwość konsultacji ze specjalistami –
kynoterapeutami, którzy wyjaśniali, jak ważny jest kontakt ze
zwierzętami. W styczniu dorośli podejmowali temat kynoterapii jako
elementu w pracy nad lękiem przed psami. W lutym mogli
porozmawiać o warsztacie terapii ręki z elementami dogoterapii.
Marzec poświęcony był bajkoterapii z psem oraz bajkom
logopedycznym w dogoterapii. W kwietniu dorośli rozmawiali o wpływie
dogoterapii na rozwój dziecka. Maj głównie poświęcony był
alpakoterapii. Warsztaty ze specjalistami prowadzone były przez
kynoterapeutów ze Stowarzyszenia „DOGrzać serca” z Bydgoszczy.
Finał projektu uświetnił pokaz psich sztuczek. Gośćmi biblioteki były
członkinie Związku Kynologicznego w Bydgoszczy wraz ze swoimi
pupilami. Magdalena Domańska z córką Różą oraz Ewa Grzeca
opowiedziały o sekcji Agility i dyscyplinie sportowej dla psów,
polegającej na prowadzeniu psa komendami głosowymi przez
specjalnie przygotowany tor przeszkód.
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