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Co je canisterapie dnes jiÅ¾ vÄ›t&scaron;ina lidí ví. Jednou z jejích oblastí je AAE neboli Animal Assisted Education vzdÄ›lávání za pomoci zvíÅ™at. Projekt &bdquo;Kamarád&ldquo; MÄ›stské policie Brno, který probíhá jiÅ¾ tÅ™etím rokem na
brnÄ›nských mateÅ™ských a základních &scaron;kolách, spadá do této oblasti.
Projekt je zamÄ›Å™ený na bezpeÄ•ný kontakt dÄ›tí se psy a je urÄ•en pro M&Scaron; a I.stupeÅˆ Z&Scaron;, ale i pro Å¾áky
speciálních &scaron;kol s rÅ¯znými handicapy. Jedna lekce trvá zhruba 60minut, dle poÄ•tu a vÄ›ku dÄ›tí. Pohled jednoho z
úÄ•astníkÅ¯ akce a bliÅ¾&scaron;í seznámení s prÅ¯bÄ›hem výukové lekce pÅ™iná&scaron;ejí následující Å™ádky.
&hellip;. pro&scaron;ly jsme hodnÄ› &scaron;kol, nÄ›které krásné, vyzdobené a opravené, jiné obyÄ•ejné.
VÄ›t&scaron;inou paní uÄ•itelky (uÄ•itele muÅ¾e jsme zatím v hodinÄ› nepotkaly) Ä•ekají, Å¾e pÅ™ijdeme s nÄ›meckým ovÄ•á
vidí Thayu, dvouletého bulteriéra, vydÄ›sí se&hellip;To je pÅ™ece ten stra&scaron;ný pes&hellip; Kousne mÄ›&hellip;V jedné
&scaron;kole musela jít Thaya po chodbÄ› s náhubkem, ale ve tÅ™ídÄ› ho mít nemusela. Zvlá&scaron;tní. Málokdo pozná
plemeno, ale je to ten &bdquo;bojový&ldquo;, a to staÄ•í. TakÅ¾e poÅ™ád dokola vysvÄ›tlujeme, Å¾e celý problém je jen o
majitelích. Asi 20% vyuÄ•ujících Å¾en má povÄ›domí o plemenech psÅ¯, nebojí se a jsou rády, kdyÅ¾ se mohou s Thayou
pomazlit. DÅ™íve jsme chodily se star&scaron;í fenkou stejného plemene, která se jmenuje Vendulka.
Jak hodina vypadá? NejdÅ™íve si zaÄ•neme s dÄ›tmi povídat. PÅ™edstavíme plemeno bulteriér a Å™e&scaron;íme i otázku m
a termínu &bdquo; bojové plemeno&ldquo;. Probíráme, kdo má pejska, jestli nÄ›koho pes kousl, zda a proÄ• se nÄ›kdo bojí.
Potom zaÄ•ne první cviÄ•ení a to je seznámení s cizím psem.
DÄ›ti jednotlivÄ› pÅ™istupují k pÅ™ivedenému psu, pozdraví a zeptají se, zda si mohou pejska pohladit. Po svolení majitele da
fence oÄ•ichat ruku a pohladí ji po zádech.Z její strany je reakce více neÅ¾ pozitivní, vÄ›t&scaron;inu jim ruku olízne.
Dal&scaron;í Ä•ástí lekce je situace, kdy je dítÄ› venku samo a potká psa bez majitele.
VysvÄ›tlíme jim, jak z chování a výrazu psa poznají, Å¾e jim hrozí nebezpeÄ•í. Fenka bulteriéra pÅ™edvede nejdÅ™íve psa
veselého s vrtícím ocasem, sklopenýma u&scaron;ima a uvolnÄ›ným postojem. A potom psa, který se chystá k útoku. Je ve
výstavním postoji, má vztyÄ•ený ocas, napjaté tÄ›lo a upÅ™enÄ› sleduje nÄ›jaký pÅ™edmÄ›t. Nakonec za&scaron;tÄ›ká a uká
zuby. SamozÅ™ejmÄ› je to hra, fenka reaguje na pamlsek.
DÄ›tem zdÅ¯razníme, Å¾e se nesmí hýbat a dívat se psovi do oÄ•í.

Dále následuje nácvik praktického cviÄ•ení, kdy se uÄ•í poloha &bdquo; klubíÄ•ko&ldquo;. DÄ›ti si kleknou, hlavu opÅ™ou o
zem a dají ke kolenÅ¯m, ruce na krk a záda jsou kulatá.ÚÄ•elem je krýt si nejzranitelnÄ›j&scaron;í Ä•ásti tÄ›la &ndash; krk,
bÅ™icho a obliÄ•ej. DÄ›tem schováme mezi kolena pamlsek a pÅ™ivedená fenka do nich z boku strÄ•í hlavou a pÅ™evrátí je
bok, aby se dostala k odmÄ›nÄ›. Chceme tak dÄ›ti nauÄ•it a ukázat jim, Å¾e pes má sílu a pÅ™evrátí je. Také, Å¾e musí i na
zÅ¯stat v klidu a chránit si nohama nejzranitelnÄ›j&scaron;í Ä•ásti tÄ›la. Mnohé dÄ›ti poprvé zaÅ¾ijí takto pÅ™ímý kontakt se ps
a pochopí, Å¾e kdyÅ¾ budou v klidu, pes jim neublíÅ¾í. Vyzkou&scaron;ejte si sami, leÅ¾et bezbrannÄ› na zemi, kdyÅ¾ do v
narazí 25 kilový pes.
Nakonec probíráme struÄ•nÄ› vyhlá&scaron;ku mÄ›sta Brna týkající se chovu psÅ¯ a jejich pohybu, zejména pak povinnosti
odklízení exkrementÅ¯. Ony &bdquo;exkrementy&ldquo; máme umÄ›lé a kaÅ¾dé dítÄ› si zkusí sebrat je do sáÄ•ku. PÅ™ed
rozlouÄ•ením je&scaron;tÄ› hromadné hlazení a pÅ™ípadné dotazy.
Projekt funguje 3 roky a nav&scaron;tÄ›vujeme v prÅ¯mÄ›ru 2 &ndash; 3x týdnÄ› 1 &ndash; 2 tÅ™ídy v poÄ•tu kolem 25 dÄ›tí.
Fenka bulteriéra jiÅ¾ ukázala spoustÄ› dÄ›tí, Å¾e není ten &bdquo;bojový pes&ldquo; z televize a i paní uÄ•itelky jsou
vÄ›t&scaron;inou velmi pÅ™ekvapené. DÄ›ti v prÅ¯bÄ›hu lekce pochopí, jak moc je dÅ¯leÅ¾ité jejich chování v rámci prevence
útokÅ¯ aÅ¥ uÅ¾ u psÅ¯ doma nebo venku. A to je hlavním cílem.
Projekt byl nÄ›kolikrát pÅ™edstaven v televizi (ÄŒT, Nova) a v novinách. PouÅ¾ívaná zvíÅ™ata mají sloÅ¾eny canisterapeut
zkou&scaron;ky.
Dal&scaron;í místo, kde budeme dÄ›lat radost je Klokánek. Je to zaÅ™ízení náhradní péÄ•e pro dÄ›ti, které byly odebrány
rodiÄ•Å¯m, aÅ¥ uÅ¾ pro nevyhovující Å¾ivotní podmínky nebo týrání. Oproti dÄ›tským domovÅ¯m se dÄ›ti neoddÄ›lují podle vÄ
sourozenci zÅ¯stávají spolu ve skupinÄ› a stará se o nÄ› jedna &bdquo;teta&ldquo;. Jak taková náv&scaron;tÄ›va
probíhá,napí&scaron;i zase tÅ™eba pÅ™í&scaron;tÄ›&hellip;
zdroj: www.bulterier.websnadno.cz
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