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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Instytut Pedagogiczno-Językowy
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Dogoterapia w Łodzi
Małgorzata Waczyńska
ul. Łososiowa 22 m 25
91-496 Łódź,
tel. 517-255-632
email: kontakt@dogoterapiawlodzi.pl
www.dogoterapiawlodzi.pl

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

Kynoterapeuta
(dogoterapeuta)
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności:
323007

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50
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Kynoterapeuta prowadzi zajęcia terapeutyczne osób
niepełnosprawnych w różnych stopniach, osób
starszych oraz chorych, z udziałem odpowiednio
przygotowanego do tego psa, w celu poprawy ich stanu
fizycznego, emocjonalnego, poznawczego oraz
społecznego.
Zadania zawodowe

• planowanie indywidualnych i grupowych zajęć
z udziałem psa, zgodnie z zaleceniami lekarza
specjalisty;

• prowadzenie

zajęć
terapeutycznych,
edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych przy
zastosowaniu określonych metod i technik
kynoterapeutycznych osób niepełnosprawnych
oraz osób chorych, samotnych i starszych;

• obserwacja

reakcji
organizmu
osoby
niepełnosprawnej
na
kynoterapię
i przekazywanie jej wyników osobie kierującej
terapią;

• stosowanie określonych metod i technik
kynoterapeutycznych
wspomagających
edukację i rozwój uczestników terapii oraz ich
rehabilitację;

• współdziałanie z zespołem prowadzącym
rehabilitację;

• prowadzenie dokumentacji terapii;
• dochowywanie tajemnicy o przebiegu leczenia
oraz dokumentacji medycznej pacjenta;

• selekcja i szkolenie psa terapeutycznego;
• opieka

nad

psem

terapeutycznym.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie zawód kynoterapeuty nie jest zawodem
regulowanym prawnie. Oznacza to, że nie istnieją
żadne oficjalne przepisy określające wykonywanie tego
zawodu. Warunkiem zostania certyfikowanym
kynoterapeutą jest wpis do rejestru kynoterapeutów
prowadzonego
przez
Polskie
Towarzystwo
Kynoterapeutyczne (PTK). By go uzyskać preferowane
jest posiadanie wykształcenia wyższego, najlepiej z
zakresu pedagogicznego, oraz koniecznie odbycie
szkolenia
z
zakresu
kynoterapii
lub ukończenia kursów kształcących w obrębie zawodu
kynoterapeuty. Kynoterapeuta podczas pracy powinien
posiadać także ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej (OC), wskazane jest również ubezpieczenie od
wypadków (NW). Dodatkowo kynoterapeuta powinien
posiadać komplet dokumentów psa terapeutycznego, w
którego w skład wchodzić musi aktualne zaświadczenie
o szczepieniach oraz o odrobaczeniu, zaświadczenie
weterynaryjne o dobrej kondycji zdrowotnej psa oraz
ważne zaświadczenie o zdaniu egzaminu psa
terapeutycznego. Istotny jest również dobór psa
terapeutycznego, który również leży w kwestii
kynoterapeuty. Istnieją bowiem zalecenia co do rasy
i charakteru psa terapeutycznego. Pies powinien być
społeczny oraz przewidywalny. Nie powinien zatem
pochodzić z ras obronnych, stróżujących oraz
bojowych. Musi mieć ukończone 12 (rasy małe)
lub 14 miesięcy (pozostałe rasy) oraz być w dobrym
stanie psychicznym i fizycznym.
Wymagania psychofizyczne
Kynoterapeuta powinien cechować się dobrą
sprawnością zarówno fizyczną jak i psychiczną.
Ważne w jego zawodzie jest także posiadanie
umiejętności pracy z dziećmi oraz osobami
niepełnosprawnymi. Cechować go również powinna

kreatywność oraz elastyczność w dziedzinie
prowadzenia zajęć. Istotna w tym zawodzie jest także
umiejętność pracy ze zwierzętami, otwartość w
kontaktach z innymi oraz cierpliwość. Dodatkowo
kynoterapeutę cechować musi odpowiedzialność,
wysoka kultura osobista, a także uczciwość oraz
rzetelność.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Zawód nie jest przeznaczony dla osób bojących się
kontaktów z psami oraz chorujących na alergię na
sierść psów. By móc zostać kynoterapeutą należy
posiadać zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Możliwości i szanse zatrudnienia
Kynoterapeuci prowadzą zajęcia w przedszkolach
i szkołach specjalnych oraz szpitalach. Możliwe jest
także
prowadzenie
indywidualnych
terapii.
Najczęściej zatrudniani są jednak przez fundacje
zajmujące się kynoterapią.

Płace
Jest to zawód stosunkowo nowy, zatem
wynagrodzenie
kynoterapeuty
jest
trudne
do określenia. Zarobki uzależnione są od
doświadczenia zarówno terapeuty jak i psa
terapeutycznego. W kwestii wynagrodzenia istotna
jest również placówka, w której terapeuta jest
zatrudniony oraz rodzaj zawartej umowy.

