
FELINOTERAPIA JAKO FORMA WSPARCIA  UCZNIÓW O  SPECJALNYCH

POTRZEBACH  EDUKACYJNYCH.

Elza i Olaf to dwa koty, które towarzyszą dzieciom podczas zajęć. W szkole pojawiły się w

2016  roku  jako  6-miesięczne  kociaki.  Pierwsze  miesiące  ich  życia  to  intensywna  socjalizacja,

przyzwyczajanie do obecności dzieci, odgłosów szkolnych oraz częstych zmian otoczenia. Po roku

przygotowywań zostały pozytywnie ocenione przez behawiorystę zwierzęcego, który na co dzień

zajmuje  się  felinoterapią  oraz  uzyskały certyfikat  kotów terapeutycznych.  Od tego  czasu  biorą

czynny udział w zajęciach rewalidacyjnych oraz felinoterapii.

Czym jest felinoterapia? Skąd się wzięła? Jakie są jej cele?

Trochę teorii........

Historia felinoterapii.

Po raz pierwszy pojęcia „koterapeuta” w odniesieniu do kota, pojawiło się w Brazylii w

latach  60.  Za  prekursora  felinoterapii  na  świecie  uważana  jest  Nise  da  Silveira,  brazylijska

psychiatra, która jako pierwsza zdała sobie sprawę, że opieka nad zwierzęciem i budowanie więzi

emocjonalnych pacjenta z kotem, mogą przyczynić się do rehabilitacji chorych psychicznie osób.

Dlatego da Silveira włączyła koty do swojej pracy jako koterapeutów (współterapeutów).

 

 

                                                        

      Zdjęcie nr 1. Źródło: fundacja Dogoterapeutyczna Husky Team

Lekarka poświęciła swoje życie psychiatrii i wyrażała radykalne poglądy co do form uzdrawiania.



Były one zgoła odmienne od myśli medycznej epoki, w której żyła. Agresywne formy leczenia,

takie jak kompletne zamknięcie w szpitalach, elektrowstrząsy, insulinoterapia czy lobotomia była

dla niej nie do przyjęcia. Była przeciwna jakiemukolwiek ograniczeniu wolności, nawet jeśli chodzi

o pacjentów chorych psychicznie.  Stosowała nowoczesne, często innowacyjne metody leczenia.

                                                  

Zdjęcie nr 2. Źródło: fundacja Dogoterapeutyczna Husky Team

Zapoczątkowała, w ramach terapii zajęciowej, warsztaty z malarstwa i rzeźby. Jako pierwszy lekarz

wprowadziła na teren szpitala kota,  początkowo tylko jednego, ale w krótkim czasie ich liczba

wzrosła do pięciu. Większość z nich to porzucone przez ludzi małe kocięta. Pozostawały w szpitalu,

były wykarmiane i chowane przez lekarkę. Z obserwacji brazylijskiej psychiatry wynikała jasna

konstatacja:  wraz  z  powierzeniem  choremu  porzuconego  zwierzęcia  rodziła  się  w  nim

odpowiedzialność  za  słabszą,  nieporadną  istotę.  Fakt  ten  okazywał  się  ważnym  punktem

odniesienia w emocjonalnym życiu pacjentów. Część procesu, jaki zachodził między człowiekiem a

zwierzęciem dr Silveira opisała w swojej książce Koty, dreszcz życia (Gatos, A Emoção de lidar),

ukazującej również jej  wielką miłość do tych tajemniczych zwierząt.  Bez wątpienia da Silveira

zrewolucjonizowała brazylijską psychiatrię, utorowała drogę terapiom zajęciowym oraz używaniu

psów i kotów w leczeniu chorych psychicznie na całym świecie.1

Zainteresowanie kocią naturą i możliwościami terapeutycznymi, jakie niesie obcowanie z

tym zwierzęciem, znalazło zastosowanie w innych krajach. 

1 Black A., Sypiając z kotem. Tajemnice felinoterapii., Wydawnictwo Self Publishing, 20015

  



W latach 60-tych koty pojawiły się w niektórych zakładach penitencjarnych, zarówno w Stanach

Zjednoczonych, jak i  Wielkiej  Brytanii.  Proces resocjalizacji  z udziałem tych zwierząt toczysty

przypadek, efekt uboczny zgoła innego pomysłu. W więzieniu w Columbii w ramach prac na rzecz

lokalnej społeczności wybrani więźniowie, niestwarzający problemów na terenie ośrodka, skazani

za  drobne  przestępstwa,  w  określone  dni  udawali  się  do  schroniska  dla  zwierząt.  Ich  zadanie

polegało  na  zajęciach  pielęgnacyjnych  w  kociarni  i  porządkowych.  Zaangażowanie,  wzrost

odpowiedzialności  za  podjętą  pracę,  sumienność  jej  wykonywania,  poprawa stosunków między

więźniami biorącymi udział w tych zajęciach - wszystko to zaowocowało powstaniem nowej idei

resocjalizacyjnej, a mianowicie Pet Prison Program. Pod okiem profesjonalistów kocie oseski, które

w  warunkach  schroniskowych  poddano  by  uśpieniu,  zmieniały  adres  zameldowania  na  cele

więzienne.  W roku  2002,  z  powodu  cięć  budżetowych,  program został  zawieszony,  a  w  jego

miejsce wprowadzono program szkolenia psów dla niepełnosprawnych o tej samej nazwie. Inne

placówki  więzienne  nie  poddały  się  i  koty  są  stałym  elementem  socjalizującym  społeczność

więzienną.

Kolejnym  miejscem,  gdzie  doceniono  kocią  naturę  były  domy  opieki  społecznej.  Na

szczególne wyróżnienie w dziedzinie wprowadzania kotów na zasadach pełnoprawnych członków

domów opieki  zasługuje  The  Eden  Alternative.  Pomysłodawcą jest  lekarz  specjalizujący się  w

geriatrii, Bill Thomas, który rozpoczął swój program w Nowym Jorku w 1990 roku. 2

Obecnie felinoterapia znajduje szerokie zastosowanie w USA, Szwecji, WielkiejBrytanii i

Czechach.. Terapeuci pracują z kotami w domach opieki, w domach seniora,więzieniach, domach

dziecka. Są to zarówno sesje indywidualne jak i grupowe. Koty pomagają skutecznie w „walce” z

lękiem oraz  w przełamywaniu  zahamowań i  barier.  W Szwecji  felinoterapia  jest  stosowana na

szeroką skalę u dzieci molestowanych seksualnie jak i autystycznych. Zauważono, że kot potrafi w

zadziwiający sposób dotrzeć do ich zamkniętego świata.

Do  Polski  felinoterapia  zawitała  po  roku  2000.  Jedną  z  pierwszych  placówek,  która

wykorzystała kota do terapii i przeniosła na grunt Polski programy wizyt kotów w domach seniora,

była Fundacja Dogtor z Trójmiasta. Jest to organizacja zajmująca się na co dzień promowaniem i

prowadzeniem  terapii  kontaktowej  ze  zwierzętami.  Różnica  między  fundacjami  a  podobnymi

instytucjami  polega  na  obecności  zwierząt.  Czworonogi  pełnią  najważniejszą  rolę  pośród

proponowanych przez fundację terapii.

2  Habrowska M., Kot i człowiek ; jak to w skrócie było, w:  Czy zwierzęta potrafią leczyć? : terapie z udziałem 
zwierząt wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
Przyjaciel, Warszawa, 2006



Definicja i cele felinoterapii.

Nazwa felinoterapia pochodzi od łacińskiego słowa Felis ( kot ) oraz greckiego therapeia

(opieka,  leczenie).  jest  formą  terapii  kontaktowej.  Opiera  się  na  założeniu,  że  kontakt  ze

zwierzęciem przyczynia  się  do  poprawy zdrowia  fizycznego  i  psychicznego  człowieka,  dzięki

czemu  zwiększają  się  czynności  poznawcze  i  polisensoryczne  pacjenta.  Jest  to  terapia,  która

przełamuje wszelkiego rodzaju ograniczenia, ułatwia komunikację, rozwija zdolność okazywania

uczuć i emocji, zmniejsza poczucie samotności. To także zabawa i edukacja wspierana udziałem

kota.3

Felinoterapia jako forma wspierająca inne terapie ma określone cele. Są to: 

Cele fizyczne: 

 poprawa funkcji motorycznych w zakresie motoryki dużej i małej, 

 sprawniejsze poruszanie się na wózku,

  lepsze poczucie równowagi. 

 Cele psychiczne:

  prawa komunikacji,

  poprawa umiejętności koncentracji uwagi,

  umożliwienie uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych, 

 obniżenie lęku, 

 podniesienie poziomu samooceny,

  spadek poczucie alienacji, izolacji, samotności i wyobcowania.

 Cele edukacyjne:

  podniesienie zasobu słownictwa – czynnego i biernego,

  usprawnianie pamięci,

 tworzenie pojęć opisujących rzeczywistość, takich jak kolor, wielkość, kształt itd. 

Cele motywacyjne: 

 ułatwienie nawiązywania kontaktu z innymi osobami, 

 poprawa interakcji w grupie, 

 wytworzenie umiejętności podejmowania proponowanych ćwiczeń i aktywności.

3  Rybicka B., Felinoterapia w teorii i praktyce, Wydawnictwo Poligraf, Wrocław, 2017



 Elementy wykorzystywane na zajęciach grupowych dla dzieci z udziałem kota: 

 bezpośredni kontakt z kotem: głaskanie, branie go na ręce, zabawa kontaktowa, 

 zajęcia integracyjne z kotem jako kotrenerem,

  opowieści o kotach – felinobajka.,

  rozmowy na temat kotów, m.in. z wystawcami, hodowcami, weterynarzami,

  połączenie z innymi technikami, m.in. muzykoterapią i artterapią.

 Przykładem  na  skuteczne  połączenie  felinoterapii  i  bajkoterapii  jest  stworzenie  bajki

terapeutycznej,  gdzie  jedną  z  głównych  ról  odgrywa  kot,  który  w  realnym  świecie  pracuje  z

dzieckiem.4

Zastosowanie felinoterapii w Polsce.

Terapia z udziałem kota prowadzona jest różnie, w zależności od rodzaju ośrodka, w którym

jest  prowadzona oraz od odbiorcy i  jego oczekiwań.  Najczęściej  w Polsce  felinoterapię  można

spotkać w domach Domy Pomocy Społecznej. Są to albo koty- rezydenci, które trafiły tu przez

przypadek (znalezienie  przez  jednego z pensjonariuszy,  przez  pracownika,  samodzielna  decyzja

kota),  albo  koty  wizytujące.  Rolą  pierwszej  grupy  kotów  jest  już  sama  obecność  wśród

mieszkańców.  Ogólna  dostępność,  swoboda  przemieszczania  konsoliduje  całą  społeczność,

pobudza  do  działania,  a  jednocześnie  poprawia  komunikację  między poszczególnymi  osobami.

Koty wizytujące pojawiają się w domach pomocy wraz z właścicielami w wyznaczone dni i w

ściśle określonym czasie. Pensjonariusze mają możliwość zabawy z kotem, przytulania i głaskania

go, ale również rozmowy z właścicielem zwierzęcia, nie tylko na temat ich podopiecznego, lecz

także  o  swoich  problemach.  Wielu  mieszkańców,  którzy  większość  czasu  spędzają  w  swoich

pokojach, na czas wizyty opuszcza je i wchodzi w interakcje z innymi mieszkańcami.

Wizyty kotów odgrywają  szczególną  rolę  w przypadku  osób z  chorobą Parkinsona,  chorobami

reumatycznymi czy chorobą Alzheimera i stwardnieniem rozsianym. 

Inną grupą, którą zajmuje się felinoterapia, są dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach

edukacyjnych. Są to dzieci niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo, dzieci z zespołem Aspergera,

dzieci  nadpobudliwe,  dzieci  z  autyzmem,  dzieci  z  zespołem  Downa,  dzieci  z  zaburzeniami

zachowania i emocji, dzieci z zaburzeniami lękowymi, dzieci nieśmiałe i zahamowane społecznie.

Zajęcia  odbywają  się  w  szkołach,  ośrodkach   terapeutycznych  czy  internatach.  Połączone  są

zazwyczaj z innymi formami wspierającymi rozwój dzieci: terapią pedagogiczną, psychologiczną,

4 Godawa S.,Funkcjonowanie dziecka w przedszkolu masowym. Poradnik dla rodziców, opiekunów i terapeutów, 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,2014



biblioterapią, muzykoterapią czy artterapią5.

Kot felinoterapeuta.

Jak  wskazuje  Goleman6,  przy  wyborze  kota,  który  będzie  użytkowany  w  felinoterapii,

należy brać pod uwagę przede wszystkim charakter zwierzęcia. Cecha ta związana jest z rasą kota.

Koty  niektórych  ras,  np.  perskie  i  egzotyczne,są  bardzo  spokojne  i  lubią  kontakt  z

człowiekiem,ragdolle mają zdolność rozluźniania mięśni, gdy się je podniesie,potrafią bezwładnie

zwisać (stąd też nazwa rasy rag doll, czyli szmaciana lalka), natomiast łagodne i skore do zabawy są

maine coony oraz pospolite koty europejskie. Przy wyborze młodego kota należy zwrócić uwagę

głównie na jego ufność w stosunku do człowieka. Kolejnym ważnym etapem jest wychowanie kota.

Musi nauczyć się częstej zmiany towarzystwa, dotykania i przytulania przez osoby obce o różnym

zapachu, temperamencie i w różnym wieku. W trakcie socjalizacji kota wszystkie kontakty muszą

być jak najbardziej pozytywne dla zwierzęcia, aby nie stało się nieufne i nie unikało dotyku. Oprócz

ludzi,  koci  kandydat  na  terapeutę  musi  przyzwyczaić  się  do  obecności  innych  zwierząt

domowych,np.  psa,  królika,  a  szczególne innego kota,  ponieważ w czasie  trwania terapii  może

dojść do kontaktu kilku kotów w jednym czasie i miejscu. Zwierzę musi być przyzwyczajone do

noszenia  szelek,  smyczy,  a  także  podróżowania  w  transporterze.  Kot  musi  być  również

przyzwyczajony do  sytuacji  codziennych,  upadających  i  stukających  przedmiotów,  dzwonienia,

pukania i innych hałasów. Kot powinien mieć co najmniej rok, by ukształtował się jego system

odpornościowy i charakter, a także spełniać wszelkie wymogi sanitarne (szczepienia, odrobaczanie,

stała opieka weterynaryjna). W Polsce istnieją certyfikowane hodowle kotów do felinoterapii.7

5  Materiały szkoleniowe Fundacji Dogoterapeutycznej Husky Team. 
6 Goleman M., Drozd L., Karpiński M., Czyżowski P., Felinoterapia jako alternatywna forma terapii z udziałem 

zwierząt, „Medycyna Weterynaryjna”, nr 68, 2012
7 Łapińska J., Potęga kociego mruczenia, „Kocie Sprawy”, grudzień 2013, styczeń 2014, Wyd. Elawet Spółka z o.o


