Základní kurz pro koordinátory zooterapie
ve zdravotnickém zařízení

Pro koho je kurz určen:
Kurz je určen pro koordinátory dobrovolníků a vedoucí pracovníky ve zdravotnických
zařízeních, kteří chtějí zavést canisterapii či další formy zooterapie pro své pacienty.
Seznámíme Vás s interním modelem výběru dobrovolníků a psů, který se osvědčil a
řadu let úspěšně funguje ve FN Motol.

Obsah kurzu:
•
•
•
•
•

Zavedení zooterapie do zdravotnického zařízení
Interní model výběru dobrovolníků se psem/zvířetem
Formální náležitosti canisterapie a zooterapie
Specifika canisterapie a zooterapie ve zdravotnickém zařízení
Výběr vhodného psa pro zdravotnické zařízení (povaha - vlastnosti,
charakter, temperament zvířete)

Forma kurzu: teoretická a praktická část

Termíny kurzu:
kurz je dvoudenní, můžete si vybrat z následujících termínů:
•
•
•

25.6 – 26.6. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin
3.9. – 4.9. 2018 od 10:00 – do 17:00 hodin
5.11. – 6.11. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin

Počet hodin: 14 hodin
Kurzovné: 1.200,-Kč

Specifikace kurzu:
Kurz je zaměřen na zavedení zooterapie resp. canisterapie ve zdravotnickém
zařízení interní formou, která se osvědčila ve FNM. Dle interní formy je zooterapie
řízena přímo koordinátorem/zaměstnancem daného zařízení. Účastník kurzu se
dozví základní informace potřebné pro výběr vhodného canisterapeutického psa.
Zorientuje se ve formálních náležitostech, které jsou potřeba k bezpečnému a
kvalitnímu zavedení canisterapie/zooterapie ve zdravotnickém zařízení. Seznámí se
s tzv. ,,testováním psů,, pro nemocniční prostředí.Naučí se pozorovat a rozumět
základním konejšivým signálům psů. Krok po kroku se bude s lektorem věnovat
výběru vhodného psa a dobrovolníka.

Lektorky:
Bc. Jana Hurdová - metodik zooterapie ve FNM, lektorská a publikační činnost
Jana Jirsová - kordinátorka zooterapie v DC FNM, dlouholetá trenérka psů, školitelka
v agility, majitelka 5 psů
Mgr. Renata Vejdělková – koordinátorka dobrovolnického programu ve FNM a
koučka, školitelka, přednášková a publikační činnost.

Místo konání:
Fakultní nemocnice v Motole
Dobrovolnické centrum FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Výstup z kurzu: Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu

