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zaLety i szanse Wykorzystania 
aniMaLoterapii W resocJaLizacJi MłodzieŻy 

niedostosoWaneJ społecznie

Abstrakt: artykuł przedstawia problematykę zastosowania terapii z wykorzystaniem zwie-
rząt – animaloterapii w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. osobowość tej 
młodzieży charakteryzuje się następującymi deficytami: niskie kompetencje szkolne, niska 
samoocena, nieumiejętność komunikowania się z innymi ludźmi niezależnie od wieku, znie-
kształcony obrazem świata, co prowadzi do nieporozumień i błędów w kontaktach interperso-
nalnych, problem z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach życiowych, brak kontroli nad sobą 
oraz samokontroli, brak umiejętności odraczania gratyfikacji, impulsywność i egocentryzm. 
W przypadku takich negatywnych cech osobowościowych tradycyjne metody resocjalizacyj-
ne często zawodzą. dlatego warto sięgać po alternatywne formy oddziaływań, ukierunkowa-
ne na pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie. publikacja zawiera opis wybranych me-
tod animaloterapii, głównie terapii z pomocą psa, kota oraz konia. ukazuje zalety tej pomoc-
niczej, naturalnej metody oraz korzystny wpływ zwierząt na wymienione negatywne cechy 
osobowości młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu. 

Słowa kluczowe: animaloterapia w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie

WproWadzenie

zaburzenia w zachowaniu uniemożliwiają życie i funkcjonowanie społeczne mło-
dych ludzi. W obecnych czasach wzrasta liczba dzieci i nastolatków łamiących nor-
my prawne i obyczajowe, skonfliktowanych z rodziną i szkołą, słowem nieuzna-
jących żadnych autorytetów. Wiele czynów karalnych popełnianych jest w gru-
pach. z licznych doniesień wynika, iż nieletni coraz częściej dopuszczają się bó-
jek, wymuszeń, gwałtów, handlu narkotykami czy przestępstw gospodarczych. 
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u młodzieży niedostosowanej społecznie obserwujemy brak harmonii między za-
chowaniem a przyjętymi normami społecznymi. cz. czapów i s Jedlewski pisali, 
że są to bardziej trwałe reakcje dewiacyjne wyróżnione ze względu na jakikolwiek 
system społeczny (czapów, Jedlewski 1971, s. 54). H. spionek zwracała uwagę na 
czynniki psychologiczne, uważała, że osoby niedostosowane społecznie to takie 
dzieci, u których doszło do zaburzenia sfery emocjonalno-wolicjonalnej oraz cha-
rakteru i osobowości, stało się to przyczyną zakłócenie stosunków ich życia w spo-
łeczeństwie (spionek 1974, s. 236–242). 

problem niedostosowania społecznego młodzieży jest jedną z najważniejszych 
kwestii społecznych, obserwuje się zjawisko, iż coraz młodsi ludzie dopuszczają się 
zachowań przestępczych i dewiacyjnych. cz. czapów w swoim klasycznym dzie-
le Wychowanie resocjalizujące wymienia trzy stadia wykolejenia społecznego oraz 
charakterystyczne cechy w każdym z nich. W stadium pierwszym zwraca uwagę na 
poczucie odtrącenia, frustrację, potrzeby emocjonalnej zależności, negatywne reak-
cje, chęć zwrócenia na siebie uwagi w negatywny sposób, narastającą agresywność 
wobec innych ludzi, zwłaszcza rodziców, impulsywne reakcje, brak poczucia winy, 
brak cierpliwości, wytrwałości i koncentracji uwagi wyrażający się w niedokańcza-
niu wykonanych prac czy niedokładności. W stadium drugim wspomniany autor 
wymienia więcej zaawansowanych i wrogich reakcji, które oprócz rodziców kiero-
wane są w stronę nauczycieli i innych ludzi. próby pozyskania życzliwości nieletnie-
go kończą się zwykle nasiloną agresją, często autoagresją. taka młodzież poszukuje, 
często z powodzeniem, kontaktów z grupą podobnych do siebie osób, nieprzestrze-
gających wartości akceptowanych społecznie, pijących alkohol i dokonujących kra-
dzieży. trzecie stadium to agresywne nawyki, popełniane często w kręgach prze-
stępczych czyny godzące w godność osobistą, zdrowie, nieraz życie innych ludzi. 
agresywni nieletni działający w grupach dokonują kradzieży, włamań, rabunków, 
z „dziką satysfakcją” niszcząc przedmioty czy zadając ból (czapów 1980, s. 141–142).

inny twórca polskiej resocjalizacji J. konopnicki zwracał uwagę na fakty doty-
czące dzieci niedostosowanych społecznie, jak: działanie przeciw sobie, co przy-
sparza wielu kłopotów. nieletni nie są w stanie sami rozwiązać swoich problemów, 
powoduje to daleko posuniętą frustrację, skomplikowane reakcje nieproporcjo-
nalne do bodźców. brakowi indywidualnych sukcesów towarzyszy złe samopo-
czucie, w konsekwencji młody człowiek staje się nieszczęśliwy (konopnicki 1971,  
s. 20–24 ). W obecnych czasach poglądy cytowanych przeze mnie klasyków są cią-
gle aktualne, mimo upływu lat. Jednak współczesna literatura przedmiotu zwra-
ca uwagę także na czynniki ryzyka cechujące młodzież niedostosowaną społecz-
nie. Można do nich zaliczyć:

•	 niskie kompetencje szkolne wyrażające się w bierności i apatyczności 
wobec zadań szkolnych lub też w nadmiernej agresywności i przeszka- 
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dzaniu w klasie, brak nawyku do pracy oraz nieumiejętność radzenia so-
bie ze stresem i z rówieśnikami.

•	 niska samoocena – brak osiągnięć szkolnych obniża samoocenę, prowa-
dzi to do eskalacji problemów, powoduje uprzedzenie do samego siebie, 
co w konsekwencji prowadzi do alienacji społecznej. Wyuczona niepew-
ność siebie uruchamia ciąg negatywnych postaw. dzieci i młodzież, któ-
re doświadczyły w życiu bardzo niewielu sukcesów, często aby poprawić 
swą samoocenę, zachowują się aspołecznie i dewiacyjnie.

•	 komunikowanie się z innymi – pozytywne kontakty z ludźmi sprzyja-
ją integracji społecznej, umiejętność zaprzyjaźniania się i przyjaźni jest 
bardzo ważna. Młodzież z zaburzeniami zachowania posiada zniekształ-
cony obraz świata, prowadzi to do nieporozumień i błędów w kontak-
tach interpersonalnych. często charakteryzuje takie osoby nieumiejęt-
ność patrzenia na sprawy z punktu widzenia drugiego człowieka, nie-
odpowiednia ocena sytuacji, brak kompetencji radzenia sobie w różnych 
okolicznościach życiowych i formułowania planów na przyszłość, a co za 
tym idzie niemożność osiągania zamierzonych celów.

•	 radzenie sobie ze stresem – młodzież niedostosowana społecznie źle 
radzi sobie ze stresem, używając strategii ucieczkowych oraz ekspresyj-
no-rozładowawczych. izoluje się, zaprzecza lub popada w lęk i depresję. 
stres zakłóca społeczne uczenie się oraz relacje interpersonalne, powo-
duje reakcje agresywne i destrukcyjne. pod maską brawury, destrukcji 
i agresji często ukryty jest lęk.

•	 kontrola – u młodzieży niedostosowanej społecznie mamy do czynienia 
z brakiem kontroli dotyczącej przyszłych decyzji życiowych. Ma ona pro-
blemy z podejmowaniem kompetentnych decyzji, z konsekwencją, z od-
raczaniem gratyfikacji oraz z samokontrolą. Młodzież ta często wyraża 
przekonanie, że kontrola na jej życiem zależy od świata zewnętrznego, 
nie wierzy w to, iż można mieć wpływ na własne życie. Wpływa to ujem-
nie na realizację zamierzonych celów (Mc Whirter 2001, s. 143 – 152).

•	 zwraca się uwagę na impulsywność, brak refleksyjności nad konsekwen-
cjami własnych działań.

•	 osoby takie cechuje egocentryzm, skłonność do myślenia, że to one są 
w centrum zainteresowania.

•	 Myślenie u niedostosowanej społecznie młodzieży jest związane raczej 
z działaniem niż z refleksją i pojęciami abstrakcyjnymi.

Młodzież niedostosowana społecznie przebywająca w placówkach resocjalizacyj-
nych lub w środowisku otwartym oprócz oddziaływań wychowawczych poddawana 
jest rozmaitym terapiom, mającym na celu korekcję osobowości w wymienionych 



204 Marta WiLk

obszarach. oddziaływania te muszą spełniać następujące cele: postawienie diagno-
zy, wskazanie przyczyn problemu, wskazanie symptomów, oszacowanie prognozy 
resocjalizacyjno-terapeutycznej, przeprowadzenie oddziaływań mających na celu 
zlikwidowanie wskazanych symptomów niedostosowania społecznego. zanim 
opiszę sposób oddziaływań terapeutycznych z wykorzystaniem zwierząt, krótko 
przypomnę znane kierunki terapii.

Wyróżnia się następujące rodzaje oddziaływań terapeutycznych:
•	 terapie psychodynamiczne zakładają, że problemy pacjenta są wynikiem 

napięcia psychicznego między nieświadomymi impulsami a ogranicze-
niami wynikającymi z jego sytuacji życiowej, czyli podejście to skupia 
się na wewnętrznych przyczynach tkwiących w jednostce. Wynika to 
z przekonania, że działanie człowieka jest ukierunkowane przez tkwią-
ce w nim siły motywacyjne, często sprzeczne i nieświadome. W tym uję-
ciu poddaje się analizie strukturę osobowości człowieka. zwolennicy tej 
koncepcji określają istotę ludzką jako twór niedoskonały, gdyż jest czę-
sto nieświadomy motywów swojego działania. psychologowie, psycho-
terapeuci i wychowawcy mają pomóc człowiekowi w uświadomieniu so-
bie wewnętrznych konfliktów i problemów, aby lepiej przystosował się do 
świata i wybrał optymalną drogę.

•	 terapie behawioralne ujmują człowieka jako układ reaktywny, kształ-
towany przez środowisko zewnętrzne, rodzinę, szkołę, instytucje, orga-
nizacje, media. otoczenie to zbiorowisko bodźców, które sterują zacho-
waniem człowieka. terapia w tym ujęciu to systematyczne posługiwa-
nie się zasadami uczenia, aby zwiększyć częstość pożądanych zachowań 
i zmniejszyć częstość tych niepożądanych, problemowych. za pomocą 
terapii behawioralnej można skorygować fobie, kompulsje, uzależnienia, 
agresję i zachowania przestępcze.

•	 terapie poznawcze akcentują procesy zachodzące w umyśle jako te, które 
odgrywają podstawową rolę w zachowaniu człowieka. zwolennicy tego 
podejścia twierdzą, że zachowanie człowieka jest funkcją subiektyw-
nego świata. Ludzie nie są w stanie reagować na obiektywne właściwo-
ści świata zewnętrznego, lecz reagują tak, jak je odbierają. podejście po-
znawcze zakłada, że człowiek to samodzielny podmiot, nie zaś istota re-
aktywna sterowana przez środowisko czy też nieświadome i sprzeczne 
wewnętrzne motywy. człowiek jest tu obserwatorem świata zdolnym do 
przewidywania, wyciągania wniosków, robienia planów i do aktywnego 
przystosowania się poprzez swoje działanie. terapia, najogólniej ujmując, 
według tej koncepcji polega na zmianie zaburzonych uczuć i zachowań 
przez zmianę sposobu, w jaki pacjent myśli o ważnych doświadczeniach 
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życiowych. zakłada ona, że anormalne zachowania i problemy emocjo-
nalne są wynikiem złego myślenia w sensie, o czym się myśli i jak się my-
śli. terapie polegają na zmianie różnych typów procesów poznawczych 
i na wprowadzaniu metod restrukturyzacji poznawczej.

•	 terapie humanistyczne zakładają, że chociaż środowisko i dziedziczność 
nakładają pewne ograniczenia, to ludzie zawsze mają wolny wybór do-
tyczący podejmowania decyzji i kierowania się wartościami. Wolności 
towarzyszy zawsze ciężar odpowiedzialności. nieświadomość następstw 
swoich działań powoduje, że ludzie doświadczają lęków i rozpaczy oraz 
poczucia winy z powodu niemożności realizacji własnych możliwości 
oraz straconych szans. psychoterapie wywodzące się z tego kierunku po-
magają zdefiniować człowiekowi poczucie jego własnej wartości, doce-
niać swoje Ja i trwającą chwilę, troszczyć się o swoją osobowość i samo-
realizację. podejście egzystencjalne w terapii humanistycznej podkreśla, 
że ludzie mogą stawiać czoło codziennym wyzwaniom egzystencji lub 
być nimi przytłoczeni. cierpienie ludzkie to wynik kryzysu egzysten-
cjalnego, braku znaczących związków z innymi ludźmi oraz braku ce-
lów. Według klinicznego podejścia terapii humanistycznej realia współ-
czesnego życia są źródłem dwóch głównych rodzajów ludzkich dolegli-
wości. depresje i obsesje to wycofywanie się z realiów, a socjopatia i nar-
cyzm to odbicie czerpania z nich korzyści.

•	 terapie grupowe są mniej kosztowne i pozwalają na pomoc w tym sa-
mym czasie większej liczbie ludzi. umożliwiają one również wykorzysta-
nie procesów grupowych do zmiany zachowań pojedynczych osób. dają 
potrzebującym jednostkom możność obserwowania i ćwiczenia umie-
jętności interpersonalnych podczas trwania spotkań terapeutycznych. 
czasem stanowią odpowiednik podstawowej grupy rodzinnej, w której 
możliwe jest korygowanie doświadczeń emocjonalnych.

•	 środowiskowe grupy wsparcia to sesje spotkań z innymi osobami ma-
jącymi podobne problemy. grupy wsparcia zajmują się obecnie cztere-
ma rodzajami problemów, takimi jak: uzależnienia, zaburzenia fizyczne 
i psychiczne, traumatyczne przeżycia przyjaciół i krewnych osób z cięż-
kimi problemami. grupy takie spełniają szereg funkcji, takich jak: da-
wanie nadziei i poczucia kontroli nad swoimi problemami, organizowa-
nie pomocy dla osób cierpiących, umożliwiają łatwe uzyskanie informa-
cji, w jaki sposób można sobie lub swoim bliskim pomóc. bardzo ważne 
jest, aby być zadowolonym z uczestnictwa w danej grupie1.

1 oddziaływania terapeutyczne opisano na podstawie r. J. gerrig, ph. g. zimbardo, Psycholo-
gia i życie, pWn, 2006, s. 504–520.
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animaloterapia należy do metod naturalnych wspomagających leczenie i re-
habilitację osób dorosłych i dzieci dotkniętych rozmaitymi problemami zdrowot-
nymi bądź związanymi z funkcjonowaniem społecznym. Jest metodą pomocni-
czą w resocjalizacji, coraz częściej docenianą przez psychologów, pedagogów i te-
rapeutów. podczas terapii z udziałem zwierząt można nauczyć się swoich własnych 
reakcji na bodźce zewnętrzne, zachowania w różnych sytuacjach. ogromną rolę 
odgrywają tutaj kontakt, dotyk, zabawa. efekty mogą być widoczne nawet po kil-
ku miesiącach. pacjenci zyskują pewność siebie, otwartość oraz umiejętność na-
wiązania kontaktu z innymi ludźmi. W celach terapeutycznych można wykorzy-
stywać takie zwierzęta, jak psy, koty, świnki morskie, papugi, króliki, ptactwo do-
mowe, konie, lamy, osły. program amerykański pet partners, zajmujący się roz-
powszechnianiem animaloterapii, wykorzystuje wymienione zwierzęta, prowadzi 
szkolenia ludzi posiadających zwierzęta w celu pomocy potrzebującym. inny pro-
gram to oparty na wolontariacie animal assisted activities, polegający na tym, iż 
ludzie spontanicznie w zależności od potrzeb mają zwykły kontakt ze zwierzęta-
mi. program animal assisted Therapy jest natomiast nastawiony na systematycz-
ne i planowe działania mające poprawić funkcjonowanie np. ruchowe, społeczne, 
emocjonalne czy też poznawcze pacjenta. zajęcia mogą być zarówno indywidual-
ne, jak i grupowe. dzięki tej metodzie w zależności od potrzeb konkretnego pa-
cjenta można uzyskać następujące efekty: rozwijanie funkcji motorycznych, poczu-
cia równowagi – rozwój fizyczny; lepsze, werbalne porozumiewanie się w grupie, 
poprawę koncentracji, relaksację, podwyższanie samooceny oraz obniżanie lęku 
i poczucia samotności – rozwój psychiczny; wzbogacanie słownictwa, polepszanie 
pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, rozwój rozumienia pojęć – rozwój poznaw-
czy; integrację grupową z innymi uczestnikami zajęć – rozwój emocjonalno-spo-
łeczny (Franczyk, krajewska, skorupa 2012, s. 9–10).

rozwiązania takie stosowano w minionych wiekach. Już w starożytnych cza-
sach Hipokrates uważał, że jazda konna pobudza funkcje organizmu i łagodzi scho-
rzenia. Homer w Odysei opisuje wiernego psa argosa. beata pawlik-popielarska 
przedstawia historyczny kontekst przyjaźni człowieka z psem, począwszy od pre-
historii i starożytności. przypomina o średniowiecznych wizerunkach psów, sym-
bolizujących wierność, liżących rany, umieszczonych na obrazach, np. psa u stóp 
św. bernarda liżącego rany św. rocha. inny przykład to pochodzące z XV wieku 
dzieło piera di cosimy Satyr opłakujący nimfę, na którym widnieją satyr i pies, 
opłakujący umierającą nimfę. na wielu obrazach psy leżące u stóp kobiet symbo-
lizowały czułość i wierność (pawlik-popielarska 2006, s. 10–14). W XViii wieku 
William tuke – dyrektor szpitala psychiatrycznego w anglii wykorzystał w kie-
rowanej przez siebie placówce zwierzęta domowe i oddał je pod opiekę pacjentom. 
dzięki temu mogli oni łatwiej kontrolować swoje emocje (Franczyk, krajewska, 
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skorupa 2012, s. 9). duże znaczenie w wykorzystaniu psów w oddziaływaniach 
psychoterapeutycznych wywarły spostrzeżenia anny Freud, która zwróciła uwa-
gę na emocjonalne zrozumienie między człowiekiem a psem. również zygmunt 
Freud i carl g. Jung stwierdzili, iż przebywanie ze zwierzętami wyzwala u pacjen-
tów pozytywne emocje. zwierzęta i ich symbole według Junga stanowiły podsta-
wę treści archetypowych. Jednym z prekursorów opisujących terapeutyczne wła-
ściwości psów był boris Levinson. zajmował się dziećmi autystycznymi. uważał, 
że obcowanie ze zwierzętami pomaga zaspokajać instynktowne potrzeby dotyku, 
ciepła i przyjemności (pawlik-popielarska 2006, s. 3–4).

Wybrane rodzaJe aniMaLoterapii W WycHoWaniu 
MłodzieŻy niedostosoWaneJ społecznie

obecnie pozytywny wpływ zwierząt na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi po-
twierdzają badania naukowe. przebywanie ze zwierzętami działa terapeutycznie, 
uspokajająco w sytuacjach stresogennych, stanach lękowych, nadpobudliwości, 
zmniejsza napięcie psychiczne, obniża ciśnienie. Może pobudzać do aktywności 
w przypadku depresji i apatii. Widocznie poprawia się ogólna odporność organi-
zmu, stan psychiczny. obcowanie ze zwierzętami leczy samotność, dlatego warto 
to wykorzystywać w resocjalizacji niedostosowanych społecznie. przeprowadzo-
ne w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku badania amerykańskie dowio-
dły, iż przebywanie w towarzystwie zwierząt lub przyglądanie się im chroni przed 
stresem. porównywano poziom stresu u osób czytających głośno widzących ryb-
kę w akwarium i puste akwarium lub ścianę pomalowaną na biało. okazało się, że 
osoby oglądające rybkę miały znacznie niższe ciśnienie krwi świadczące o niskim 
poziomie stresu lub też o jego braku. z przeprowadzonych innych badań wynikało, 
iż podobne właściwości mogą mieć również inne zwierzęta, np. psy czy koty. po-
nadto stwierdzono, że oglądanie filmów o zwierzętach wpływa również kojąco na 
ludzi. dalsze badania amerykańskie potwierdziły, że posiadanie zwierząt zmniej-
sza poziom lęku, poczucie samotności, depresję, a także wzmacnia wiarę we wła-
sne umiejętności i samoocenę (Wells 2013, s. 44). animaloterapia opierając się na 
relacji człowiek–zwierzę wskazuje na następujące kwestie: zwierzęta wyrażają swo-
im głosem, motoryką, zachowaniem zadowolenie, ciekawość, lęk, radość, chętnie 
przebywają z człowiekiem i reagują na sygnały, co sprzyja tworzeniu się wzajem-
nej relacji. zwierzę staje się członkiem rodziny. niezwykłą terapeutyczną korzy-
ścią dla człowieka jest rodzaj komunikacji, polegający na porozumiewaniu się bez 
słów. zwierzę intuicyjnie czuje nastrój człowieka, rozumie niewerbalne sygnały, 
wykazuje orientację poprzez gestykulację, dotyk, mimikę twarzy, ton i natężenie 
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głosu. zwraca tutaj uwagę szczera relacja, gdyż człowiek nie musi udawać, wręcz 
przeciwnie może być sobą, ponieważ zwierzę nie skrytykuje człowieka i pozwa-
la czuć się sobą (baro 2004, s. 74). relacja człowiek–zwierzę rozwija empatię, po-
zwala skupić się na świecie zewnętrznym, uczestniczyć w wychowaniu innej ży-
wej istoty, uczy nawiązywania więzi społecznych, stymuluje rozwój psychiczny, 
uczy akceptacji, rozrywki, pomaga w socjalizacji, pozytywnie wpływa na podsta-
wowe funkcje fizjologiczne organizmu (Franczyk, krajewska, skorupa 2012, s. 11).

korzyści stosowania tej metody w resocjalizacji mogą być ogromne, gdyż mło-
dzież niedostosowana społecznie nie chce wysłuchiwać przysłowiowych „kazań” 
czy moralizatorstwa na temat tego, co jest złe, a co dobre, bardzo często dzieci te 
zamykają się na wszelkie racjonalne argumenty lub reagują agresywnie. należy 
również zaznaczyć, iż w swoim dotychczasowym życiu młodzież ta doznała wie-
lu krzywd ze strony dorosłych, zwłaszcza od rodziców, np. obojętności, wrogości, 
zaniedbywania, niechęci, odrzucenia emocjonalnego, przemocy fizycznej, czasa-
mi nadopiekuńczości czy złych, deprawujących przykładów. dlatego ta cenna rela-
cja człowiek–zwierzę może otworzyć drogę w kierunku pozytywnych zmian oso-
bowości młodego człowieka.

terapia z udziałem zwierząt może być z powodzeniem wykorzystywana w od-
działywaniach resocjalizacyjnych. osobom tam przebywającym często dokucza 
samotność i cierpienie z powodu niskiej samooceny. dlatego udział zwierząt w tym 
szlachetnym celu jest taki ważny. W resocjalizacji najczęściej stosuje się dogotera-
pię, felinoterapię, hipoterapię. Mniej popularna jest onoterapia. teraz opiszę wy-
mienione rodzaje animaloterapii, odwołując się do cech osobowościowych mło-
dzieży niedostosowanej społecznie oraz do obszarów deficytowych w zakresie kom-
petencji szkolnych, obrazu własnej osoby, komunikacji z otoczeniem, radzenia so-
bie ze stresem oraz samokontroli.

niektórym młodym ludziom łatwiej nawiązać kontakt z psem niż z obcym czło-
wiekiem przede wszystkim ze względu na kojarzącą się z tym przyjemność i za-
bawę, poza tym przebywanie ze zwierzętami zwiększa pewność siebie i poczucie 
bezpieczeństwa. świadczy o tym książka autorstwa Liama creeda, który będąc 
dzieckiem z adHd doprowadzał swoją rodzinę do rozpaczy z powodu nieumie-
jętności odnalezienia się w domu i w szkole. nauczyciele uznali go za beznadziejny 
przypadek i stwierdzili, że nic z niego nie będzie. chłopca ocalił szczeniak labra-
dor, nad którym musiał zapanować podczas tresury w ośrodku canine partners: 

im więcej czasu spędzałem w canine partners, coraz lepiej zestrajając się z ludź-
mi i z otoczeniem, tym bardziej nie chciałem się w ogóle stamtąd ruszać. dopiero 
po jakichś trzech czy czterech tygodniach zauważyłem, że już się tak nie rumie-
nię. niebywałe. Wchodziłem do pokoju pełnego najprawdziwszych dziewczyn bez 
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poczucia, że za chwilę będę musiał stamtąd spadać. a gdy otwierałem usta, to nie 
było to kompletnym bełkotem i żenadą. czasami mówiłem nawet z sensem. nie 
zawsze ale często. robiłem postępy, jak rany. postępy! zdobyłem nieco pewności 
siebie i nie bałem się już wyrażać własnych myśli. Więcej, nie zamierałem z prze-
rażenia kiedy palnąłem coś nie tak. od czasu do czasu byłem gotowy obśmiać na-
wet własną gafę. nie popadajmy jednak w przesadę. niekiedy wciąż zachowywa-
łem się jak prymityw, ale gdy w grę wchodził pies, natychmiast trzeźwiałem. to ja 
byłem wtedy szefem i władza poniekąd uderzała mi do głowy. na szczęście chyba 
z korzyścią dla głowy (creed 2011, s. 152). 

program szkolenia i zarazem terapia z udziałem psa pozwoliła nastolatkowi cier-
piącemu na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi zmienić 
się na lepsze, a swoje niezwykłe doświadczenia opisać w cytowanej książce. obec-
nie poszukuje się w resocjalizacji alternatywnych metod wspierających rozwój oraz 
pozytywne zmiany osobowościowe u młodzieży niedostosowanej społecznie. Jed-
ną z bardziej znanych metod animaloterapii jest dogoterapia. pojęcie dogoterapii 
zostało spopularyzowane w polsce dzięki Marii czerwińskiej jako polski odpo-
wiednik angielskiego słowa „pet-terapy” (nawarecka 2011, s. 24). Jest to metoda 
wykorzystująca psy w rehabilitacji i rewalidacji osób chorych. głównymi adresa-
tami tych oddziaływań są dzieci autystyczne, cierpiące na adHd, z zaburzeniemi 
umysłowymi, a także osoby niepełnosprawne ruchowo, starsze i samotne. tera-
pię z udziałem psa można również wykorzystać w resocjalizacji, gdzie podmiotem 
oddziaływań jest człowiek wadliwie zsocjalizowany, który zachowuje się w spo-
sób społecznie destruktywny, nie przestrzega norm społecznych, ważne jest więc 
użycie takiej metody, aby jednostka zaczęła zachowywać się w sposób akceptowa-
ny społecznie. W przypadku terapii za pomocą psa najważniejszy jest aspekt pozy-
tywnego wpływu tych zwierząt na sferę psychiczną podopiecznych oraz ukształ-
towanie w ich osobowości wartości uniwersalnych, takich jak odpowiedzialność, 
altruizm, sumienność. zanim opiszę, w jaki sposób dogoterapia może wpływać 
na zmiany osobowościowe u osób niedostosowanych społecznie, zwrócę uwagę na 
kryteria, którym powinien odpowiadać pies terapeuta. są to:

•	 dobry stan zdrowia fizycznego, zadbany wygląd oraz musi się legitymo-
wać wszystkimi szczepieniami.

•	 ogólnie przyjazne nastawienie do ludzi, cechowanie się wysoką toleran-
cją i cierpliwością w stosunku do obcych, a także do innych zwierząt.

•	 dobra tolerancja różnorodnych bodźców zarówno w środowiskach za-
mkniętych, jak i otwartych przestrzeniach.

•	 posłuszeństwo głównemu właścicielowi, którym jest zazwyczaj terapeu-
ta, oraz bezbłędne reagowanie na komendy.
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•	 pies musi być opanowany w sytuacjach stresowych.
•	 konieczne jest odbycie szkolenia na psa towarzyszącego.
•	 pies musi zdać egzamin w związku kynologicznym w celu potwierdze-

nia umiejętności psa terapeuty.
•	 pies musi uczęszczać na zajęcia grupowe i regularnie ćwiczyć.

adekwatnie do tego osoba prowadząca terapię za pomocą psa powinna posia-
dać na ten temat określoną wiedzę o ludziach, z którymi pracuje, oraz następują-
ce umiejętności dotyczące kontaktu z psem:

•	 nakłanianie psa do współdziałania.
•	 umiejętność wydawania poleceń, które zwierzę musi bardzo szybko wy-

konywać.
•	 umiejętność utrzymywania psa w posłuszeństwie w różnych, czasami 

niesprzyjających okolicznościach.
•	 umiejętność i wiedza na temat ochrony psa przed stresem i prze-

ciążeniem2.
Jednostki niedostosowane społecznie przebywające w placówkach resocjali-

zacyjnych przeżywają traumę wywołaną egzystowaniem w instytucji izolacyjnej, 
boją się agresji ze strony innych, muszą radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, 
a także doświadczają dolegliwości związanych z sytuacją zamknięcia i odizolowa-
nia od naturalnego środowiska. na te negatywne doświadczenia bardzo pozytyw-
nie wpływa kontakt z psem, który nie tylko pomaga znosić ból i stres, lecz także 
samotność. Wioletta bartkiewicz pisze, że badania przeprowadzone w chorwacji 
na grupie 612 osób będących świadkami agresji i przemocy wojennej w słowenii 
wykazały, iż dzieci mające np. psa lepiej radziły sobie ze skutkami stresu pourazo-
wego niż dzieci, które tych zwierząt nie miały. kontakt z tym czworonogiem po-
magał również lepiej znosić samotność (bartkiewicz 2009, s. 94). Młodzież niedo-
stosowana społecznie często charakteryzuje się reakcjami agresywnymi, wynie-
sionymi nierzadko z domu rodzinnego. podczas terapii z psem reakcje tego typu 
ulegają wyciszeniu. dzieci nadpobudliwe, które odbyły terapię z psem, charaktery-
zowały się czynnościami wyciszonymi, spokojnymi i zrównoważonymi. świadczą 
o tym efekty terapii przeprowadzonej w specjalistycznym ośrodku szkolno-Wy-
chowawczym w bogatyni, gdzie przebywały dzieci zachowujące się agresywnie, 
bardzo trudne, skrzywdzone emocjonalnie. często młodzież mieszkająca w pla-
cówkach wychowawczych czy resocjalizacyjnych ma za sobą bardzo ciężkie prze-
życia, które mogą przerastać wielu dorosłych. pozytywne zmiany w zachowaniu 
dzieci, związane z zanikiem emocji negatywnych, oraz emocjonalne otwarcie się 

2 opracowanie redakcyjne, Pies w wychowaniu i terapii dziecka upośledzonego umysłowo, Wspól-
ne tematy 2011, nr 3, s. 34–45.
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były efektem dogoterapii (Majewska, kohler 2005, s. 12). u dzieci z naruszonymi 
zdolnościami przystosowawczymi i równowagą emocjonalną, labilnością uczucio-
wą, brakiem umiejętności przywiązywania się i kochania, z trudnościami w nawią-
zywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych, nieuzasadnionymi lęka-
mi, poczuciem winy, lepkością uczuciową i stanami depresyjnymi – dotyk i ciepło 
psa działa rozluźniająco, motywuje do wytrwałej pracy. dla wychowanków, któ-
rzy nie zaznali ciepła i przywiązania w domu rodzinnym, natomiast doznali w wy-
sokim stopniu deprywacji potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, ra-
tunkiem może okazać się pies. ponadto większość młodych ludzi przebywających 
w takich instytucjach przyjmuje zazwyczaj postawę dezaprobującą w stosunku do 
placówki, w której zostali umieszczeni. z trudnością godzą się na fakt, że muszą 
przebywać poza rodziną. W takich przypadkach pies staję się nicią porozumienia 
i współpracy (brymora 2012, s. 18–18).

ogólnie wiadomo, iż młodzież niedostosowana społecznie cechuje się niskimi 
kompetencjami szkolnymi, przeciętny wychowanek trafiający do placówki resocja-
lizacyjnej wykazuje się znacznym opóźnieniem szkolnym, w skrajnych przypadkach 
wynoszą one 6–8 lat. badania diagnostyczne przeprowadzane wśród wychowan-
ków placówek resocjalizacyjnych podległych Ministerstwu sprawiedliwości wska-
zują na znaczne i umiarkowane trudności dydaktyczne oraz na anoreksję szkolną 
zwaną inaczej negatywizmem szkolnym (szecówka 2007, s. 255–256).W związku 
z tym ciekawy wydaje się pomysł wykorzystania psów przy nauce czytania. bada-
nia amerykańskie pokazują, że psy doskonale nadają się do tego. przez ponad rok 
obserwowano postępy w czytaniu u dzieci w młodszym wieku szkolnym, uczest-
niczących w badaniu polegającym na „czytaniu dla psów”. przy tym dzieci nie tyl-
ko lepiej czytały, lecz chętniej uczestniczyły w zajęciach szkolnych, spadła również 
liczba nieobecności w szkole. taka wspomagająca metoda dydaktyczna z udziałem 
psa była wykorzystana również podczas zajęć plastycznych i na lekcjach matema-
tyki, kiedy uczniowie musieli obliczać np. koszt utrzymania psa. należy zaznaczyć, 
iż oddziaływania te zdobyły uznanie w stanach zjednoczonych (bartkiewicz 2009,  
s. 95). ciekawą propozycją jest wykorzystanie psów do ćwiczeń logopedycznych. 
programy stymulacji rozwoju mowy dzieci z udziałem psa pomagają przyswoić 
znaki komunikacji alternatywnej, wspomagającej porozumiewanie się. dotyczy to 
dzieci np. z upośledzeniem umysłowym lub z autyzmem. chodzi tu o gesty, pikto-
gramy, obrazki, symbole graficzne. zastosowanie ich podczas zabawy z psem po-
zwoli uświadomić dziecku zależność między sygnałami a poprzedzającymi je czyn-
nościami i wydarzeniami. zastępcze systemy komunikacji stosuje się w dogotera-
pii jako wspomaganie ćwiczeń logopedycznych (Machoś-nikodem 2006, s. 50–51).

Jeśli chodzi o zaburzenia młodzieży niedostosowanej społecznie w obszarze ko-
munikacji z innymi, należy zwrócić uwagę na to, iż porozumiewanie się z ludźmi 
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jest jedną z ważniejszych umiejętności społecznych. kompetencje te są bardzo 
przydatne w funkcjonowaniu w grupach w młodzieńczym jak i w dorosłym życiu. 
Można do nich zaliczyć nawiązywanie i podtrzymywanie przyjaźni, rozwiązy-
wania problemów międzyludzkich, włączania się do grup oraz reagowanie pozy-
tywnymi emocjami, takimi jak np. śmiech z tych samych powodów co rówieśnicy. 
szczególnie korzystny w tym obszarze może okazać się kontakt z psem, który po-
rozumiewa się z człowiekiem bez słów. pies nie rozumie ludzkiej mowy, lecz ma 
taką właściwość, że intuicyjnie wyczuwa ludzki nastrój, czuje niewerbalne sygna-
ły, wykazuje orientację na podstawie gestykulacji, rodzaju dotyku, mimiki i natę-
żenia głosu. dlatego kontakt z psem jest relacją prawdziwą, bez przekłamań. czło-
wiek nie musi ukrywać swoich prawdziwych emocji, ani udawać kogoś, kim nie 
jest, gdyż zwierzę nigdy go nie skrytykuje i nie osądzi. z tego powodu przebywa-
nie z tym „przyjacielem” pomaga w nawiązaniu prawidłowych relacji ze światem 
(baro 2004, s. 74).

Młodzież niedostosowana społecznie charakteryzuje się niską samooceną. Mło-
dzi ludzie, którzy w swoim życiu bardzo często nie doświadczyli żadnego sukcesu, 
często dla poprawy własnej samooceny zachowywali się w sposób nieakceptowa-
ny społecznie. Ważne jest również to, jak nastolatek postrzega sam siebie, jaki ob-
raz samego siebie nosi. Wszystko to wpływa na sposób patrzenia na swoje Ja. ne-
gatywny obraz samego siebie jest przyczyną wielu problemów osobistych i impul-
sywnych zachowań. Można więc powiedzieć, że młodzież wykolejona jest uprze-
dzona do samych siebie, wyalienowana oraz przekonana, że nic już w ich życiu nie 
może się zmienić. opieka nad psem, nauka odpowiedzialności za zwierzę sprzy-
jają wzrostowi samooceny.

inną istotną dającą się zauważyć cechą u wykolejonych społecznie są proble-
my z kontrolą własnych zachowań dotyczących ważnych decyzji, przyszłości oraz 
całego własnego życia, również ci młodzi ludzie nie zastanawiają się nad konse-
kwencjami popełnianych przez siebie czynów. często są oni zdania, iż kontrolę 
nad ich życiem sprawują jakieś bliżej niezidentyfikowane siły zewnętrzne, nie zaś 
oni sami. trzeba również zaznaczyć, iż młodzież tę cechuje nieumiejętność odra-
czania gratyfikacji – jest to przejaw braku samokontroli. Młodzież z zaburzenia-
mi zachowania, chcąc jak najszybciej zaspokoić swoje potrzeby, zachowuje się pa-
radoksalnie w sposób szkodliwy dla samej siebie. ta niezdolność do odraczania 
gratyfikacji często wiąże się z depresją, brakiem przestrzegania norm społecznych, 
aspołecznością, uzależnieniami oraz z wieloma problemami w życiu. Wydaje się, 
że kontakt z psem może być jednym ze sposobów nauki dojrzałości społecznej. 
świadczą o tym doniesienia amerykańskie jeszcze z lat osiemdziesiątych XX wie-
ku, że w Waszyngtonie osadzone z więzienia stanowego szkoliły „psich terapeu-
tów”. po odbyciu kary otrzymały certyfikaty i po wyjściu na wolność mogły być 
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trenerkami psów. Wszystkie skazane po opuszczeniu więzienia, jeśli tylko chciały 
podjąć tego typu pracę, otrzymywały ją, i nie zaobserwowano u nich powrotno-
ści do przestępstwa ( bartkiewicz 2009, s. 93). W tym przypadku główne zadanie 
dogoterapii to nie tylko wpływ na psychikę i empatię, moralność nieletnich, lecz 
także kształtowanie takich cech, jak odpowiedzialność, pracowitość i chęć niesie-
nia pomocy. reasumując, możemy powiedzieć, iż kontakt z psem pozwala poczuć 
się bezpiecznie, sprzyja podwyższeniu poczucia własnej wartości i pomaga osią-
gnąć równowagę emocjonalną. będąc bardzo dobrym organizatorem dnia przy 
pomocy psa można uczyć się samokontroli i odpowiedzialności. czworonożny 
przyjaciel może również odegrać niebagatelną rolę w komunikacji z innymi oraz 
być pomocny w nauce.

drugą formą animaloterapii, na którą chciałabym zwrócić uwagę, jest terapia 
z udziałem kota, zwana felinoterapią. zwierzą to bardzo nadaje się do terapii dzie-
ci i młodzieży niedostosowanej społecznie, gdyż potrafi wpływać na zmniejszenie 
zahamowań, ułatwia komunikację międzyludzką, czasami godzi zwaśnionych, po-
maga uporządkować uczucia i emocje, ułatwia odnalezienie się w stresującym oto-
czeniu, jakim jest placówka resocjalizacyjna. pomaga również w leczeniu nadpo-
budliwości, autyzmu czy zespołu aspergera. świadczą o tym słowa autorek z cza-
sopisma „kocie sprawy”. „kot potrafi w pewien sposób wniknąć do izolowanego 
świata dziecka z autyzmem” (czerkiewicz 2011/2012). ponadto uspokaja, rozluź-
nia, uczy otwartości. „kot jest lepszy niż antydepresanty, uspokajacze, tabletki na 
lęk czy niepokój. kot sam z siebie cudów nie spowoduje, ale już nawet tylko jego 
obecność pozwoli ci się zatrzymać. potem jeśli chcesz korzystaj z inspiracji, jaką 
może stanowić koci byt w twoim życiu” (bartosińska 2011). aby kot mógł być te-
rapeutą, musi spełniać następujące warunki:

•	 Wiek około roku, ważne jest, aby był prawidłowo zsocjalizowany, co moż-
na sprawdzić dopiero, gdy ukończy rok.

•	 udokumentowane książeczką świadectwo zdrowia oraz aktualne szcze-
pienia, co za tym idzie – regularne wizyty u lekarza.

•	 kot musi być zadbany, przyzwyczajony do zabiegów pielęgnacyjnych 
oraz do szelek i smyczy.

•	 przyzwyczajenie do różnych sytuacji, np. większa ilość osób, hałas – jest to 
ważne, aby kot nie wystraszył się i nie wykazywał agresji poprzez drapanie.

•	 Musi pozwalać brać się na ręce, wykazywać przychylność w stosunku do 
ludzi (Lichmanowicz 2011/2012)

porównując felinoterapię z terapią za pomocą psa, należy podkreślić główny 
czynniki, a mianowicie kota nie tresuje się. Wystarczy jego naturalne zachowa-
nie. chciałabym zwrócić uwagę na obszary zaburzeń zachowania u dzieci niedo-
stosowanych społecznie, na które można pozytywnie wpływać dzięki kontaktom 
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z kotem. głaskanie kociego futra, przytulanie go działa na często „rozhukanego” 
młodego człowieka uspokajająco i pomaga w pracy nad jakże czasami trudną oso-
bowością. przebywanie z kotem koi nerwy i zapobiega stresom, uczy okazywania 
pozytywnych uczuć i emocji, zmniejsza poczucie samotności, pomaga w radzeniu 
sobie z lękiem oraz uczy ufności do świata i ludzi, reakcje kota – mruczenie czy 
muśnięcie łapą mogą zmienić sposób patrzenia na rzeczywistość, do której mło-
dzież niedostosowana społecznie nastawiona jest często bardzo wrogo.

Więźniowie i młodzież wykolejona społecznie bardzo chętnie przebywają z ko-
tami i opiekują się nimi, co uczy samokontroli, a co za tym idzie – sprzyja wzro-
stowi samooceny. „rytuały powitalne, czułe usposobienie zwierząt i powszech-
nie ceniona zdolność do bezwarunkowej miłości przyczyniają się do wzmocnie-
nia poczucia własnej wartości i samooceny właścicieli” (Wells 2013, s. 46). zwie-
rzę to również ułatwia nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, uczy komu-
nikacji. W terapii grupowej z obecnością kota terapeuta uzyskuje płaszczyzną do 
dialogu, gdyż jest on jednym z uczestników zajęć i każdy może mieć z nim indy-
widualny kontakt, często rozmawia się o kotach i w ten sposób można zlikwido-
wać opór młodego człowieka.

następnym zwierzęciem, które można wykorzystać w animaloterapii, jest koń. 
przekazy historyczne dowodzą, że czworonóg ten od ponad pięciu tysięcy lat to-
warzyszy istotom ludzkim. Jest to zwierzę stadne, niemal pozbawione agresji, ła-
two podporządkowuje się człowiekowi i potrafi dopasować się do niego. W czasach 
starożytnych Hipokrates i ksenofont mówili o leczącym oddziaływaniu konia na 
ludzi. Jung uważał, że archetyp konia jest zakorzeniony w świadomości ludzkiej 
zbiorowości. początki zastosowania tego zwierzęcia do celów terapeutycznych da-
tuje się dopiero od lat pięćdziesiątych XX wieku. obecnie bardzo często wykorzy-
stywane jest ono do leczenia pacjentów psychiatrycznych, niepełnosprawnych fi-
zycznie i umysłowo oraz w resocjalizacji (reichmann 2012, s. 35).

Jeździectwo terapeutyczne jest czymś wyjątkowym dla ludzi wykolejonych spo-
łecznie. Jego główny cel to stymulacja rozwoju psychoruchowego. poprzez odczu-
wanie przez jeźdźca ruchu konia następuje odprężenie i uspokojenie wychowan-
ków mających tendencję do nadmiernego pobudzenia. Jazda konna może wpły-
wać na rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny młodego człowieka. pod-
czas zajęć terapeutyczny przebywa się na świeżym powietrzu, co daje możliwość 
kontaktu z naturą. aby koń mógł być użyty w hipoterapii, musi spełniać nastę-
pujące warunki:

•	 nie może odznaczać się nerwowością i musi mieć stabilną konstrukcję 
psychiczną.

•	 Musi mieć płynny i równomierny chód, co jest związane z dobrym zdro-
wiem fizycznym.
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•	 Ważne jest posiadanie kilku koni, gdyż pojedyncze zwierzęta są często 
zmęczone zachowaniami osób poddawanych terapii.

•	 Ważne są odpowiednie reakcje konia na zachowania poszczególnych osób 
i dobór określonych zwierząt do charakteru i zachowań konkretnych osób.

•	 przygotowanie konia do terapii składa się z kilku etapów: przygotowa-
nie do współpracy z jeźdźcem, zwierzę musi nauczyć się reagować na 
komendy i znaki, niezbędna jest nauka utrzymywania motywacji zwie-
rzęcia do pracy.

•	 zwierzę musi mieć czas na odpoczynek od kilku dni do kilku tygodni 
(tamże, s. 37).

zalety hipoterapii w resocjalizacji polegają na tym, iż jest to doskonały spo-
sób pracy nad swoją osobowością. dzięki wartościom rekreacyjnym oraz ćwicze-
niom fizycznym związanym z jazdą konną następuje korygowanie postawy cia-
ła, koordynacji, orientacji w przestrzeni, poczucia rytmu oraz schematu własnego 
ciała, gdyż daje to ruch rotacyjny podczas jazdy. zapewniona jest płynność wde-
chów i wydechów oraz regulacja napięcia mięśniowego, likwidowane są blokady 
energetyczne, dochodzi do wyzwalania często ukrytych podświadomie emocje bę-
dących przyczyną dolegliwości płynących ze strony ciała. to również bardzo do-
bry sposób na odpoczynek i relaks, co u młodzieży z zaburzeniami zachowania 
ma szczególne znaczenie, gdyż zmniejsza napięcie nerwowe, stres oraz wzmożo-
ną nadpobudliwość.

resocjalizacja przez pracę zawsze była uznaną metodą w tej dziedzinie. Jej rola 
w wychowaniu młodzieży niedostosowanej społecznie podkreślana była wielo-
krotnie zarówno przez praktyków jak i teoretyków resocjalizacji. poddawani od-
działywaniom wychowawczym nieletni prezentują zazwyczaj negatywny stosu-
nek do pracy, często uważając ją za zło konieczne, uchylają się od niej, wykazują 
znudzenie i zniechęcenie. znaczenie pracy podkreślali cz. czapów i s. Jedlewski, 
pisząc, że poprzez praktyczne doświadczenia związane z pracą zawodową zmie-
nia się na korzyść sfera motywacyjna, postawy i charakter resocjalizowanej mło-
dzieży, wyrabia się obowiązkowość i systematyczność w codziennym postępowa-
niu (czapów, Jedlewski 1971, s. 380). czyszczenie stajni, karmienie i pielęgnacja 
konia to wykonywanie potrzebnych, powtarzających się czynności. daje poczu-
cie sprawczości oraz wpływu na własny los – w tym sensie jest to doskonały spo-
sób na naukę samokontroli. dzięki obowiązkom w stajni młodzież uczy się re-
spektowania norm i zasad, czyli tego co stanowi jedno ze źródeł ich problemów, 
słowem zaczyna porządkować w nieprzymuszony sposób swoje życie. z samo-
kontrolą wiąże się nauka odpowiedzialności – w tym przypadku za dużą istotę 
żywą; jednocześnie rozwija się potrzeba bycia użytecznym. dzięki takim działa-
niom wzrasta poczucie własnej wartości i samoocena. Warto zaznaczyć, że jazda 
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konna może dawać kwalifikacje zawodowe umożliwiające zaistnienie na rynku 
pracy. Młody człowiek posiadający konkretne umiejętności praktyczne potencjal-
nie może znaleźć zatrudnienie w sektorze ochrony środowiska, rolniczo-hodow-
lanym lub też w sportowo-rekreacyjnym (bohdanowicz 2010, s. 22–23). obsłu-
ga zwierząt, konserwacja i naprawa urządzeń gospodarczych, działania na rzecz 
gospodarstwa skłaniają do pracy nad samodyscypliną, pozwalają podopieczne-
mu lepiej poznać samego siebie (Francuz 2006, s. 44).

inny obszar zaburzonej osobowości, który może ulegać poprawie poprzez hi-
pikę, to komunikacja. W wielu przypadkach koń na zachowanie człowieka reagu-
je bezpośrednio i autentycznie. czasami młodzież agresywna, trudna w nawiąza-
niu kontaktu, mająca kłopoty w relacjach międzyludzkich, poprzez nawiązanie 
poprawnej komunikacji ze zwierzęciem potrafiącym wyraźnie wskazać granice, 
a jednocześnie swoim nagradzającym zachowaniem wywołać wiele pozytywnych, 
wyciszających zmian w trudnej osobowości, staje się lepsza, bardziej wartościowa 
i odnajduje własną drogę. poprzez swoje reakcje konie dają oczywisty komunikat, 
np. uciekają od ludzi zachowujących się hałaśliwie i agresywnie i na odwrót przy-
bliżają się do ludzi spokojnych i łagodnych. Jest to oddziaływanie pozytywne na 
sposób postrzegania własnej osoby, co w dalszej perspektywie wpływa na popra-
wę relacji międzyludzkich. niektóre jednostki wycofane, izolujące się i zamknięte 
w sobie, prezentujące neurotyczny typ osobowości, „otwierają się” w relacji z ko-
niem, a następnie na innych ludzi. naturalnie uczą się takich wartości, jak empatia, 
odpowiedzialność oraz zaufanie do samego siebie i innych (reichmann 2012, s. 43).

Ludzie przebywający w instytucjach zamkniętych często odczuwają stan chro-
nicznego napięcia, pozostają w konflikcie wewnętrznym czy z innymi ludźmi. na-
gromadzone negatywne emocje, a co się z tym wiąże przewlekły stres mogą przy-
czynić się do powstawania chorób psychicznych. Hipoterapia w takich przypad-
kach jest szczególnie zalecana, pomaga podopiecznym w samodzielnej refleksji 
nad własnym zachowaniem, interpretacji zdarzeń. u osób z problemami zdrowia 
psychicznego następuje polepszenie kondycji zdrowotnej w szybkim tempie, cze-
go nie da się osiągnąć za pomocą innych technik, np. podopiecznego z depresją 
trudno zmotywować do aktywności stosując rozmowę, a poprzez kontakt z ko-
niem stan emocjonalny depresyjnej osoby poprawia się w sposób naturalny, jest 
on swoistym lekarstwem.

innym rodzajem animaloterapii jest onoterapia. z historycznych opisów wy-
nika, że osły zostały przez człowieka udomowione wcześniej niż konie. pierwsze 
wzmianki na ten temat pochodzą z doliny nilu sprzed 6 tys. lat. zwierzę to ma 
szczególne predyspozycje do pracy terapeutycznej. Możemy do nich zaliczyć: wy-
gląd – osioł jest mniejszy niż koń, przez to nie wzbudza lęku; charakter – osioł jest 
wrażliwy, wierny, towarzyski, uległy; wytrzymałość – nie jest tak wymagający pod 
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względem żywieniowym jak koń; bezpieczeństwo – nadaje się do prac z dziećmi 
ze względu na to, iż jest niższy niż koń i mniej płochliwy; chód – dłuższy krok niż 
koński, wolne i niezmienne tempo, stateczność, węższy grzbiet ułatwiają jazdę. ce-
chy te powodują, że onoterapia może się sprawdzić w resocjalizacji.

spodziewane efekty to większa sprawność fizyczna, poprawa umiejętności ko-
munikacyjnej i zdolności poznawczych, poprawa relacji z rówieśnikami i osoba-
mi dorosłymi. karmienie, czynności pielęgnacyjne, spacer przy boku tego zwie-
rzęcia sprzyjają wyciszeniu i poprawie koncentracji uwagi (raszewska 2010, s. 4–5).

podsuMoWanie

terapia z wykorzystaniem zwierząt jako metoda wspomagająca proces resocjali-
zacji była od dawna wykorzystywana w pracy wychowawczej z ludźmi dotknięty-
mi różnymi problemami. stosuje się ją również w polskich placówkach resocjaliza-
cyjnych dla nieletnich. opisywana metoda może przyczynić się do zmiany postaw 
i nastawień osób poddawanych resocjalizacji jak również wypełnić pustkę, apatię 
w ich życiu, poczucie zniechęcenia, które tak często towarzyszą ludziom przeby-
wającym w placówkach resocjalizacyjnych. Może pomóc w odnalezienia sensu ży-
cia oraz w uzyskaniu aprobaty społecznej. animaloterapii jest swoistą alternaty-
wą dla tradycyjnej resocjalizacji polegającej na zmianie postaw i nastawień. Moż-
na zaryzykować twierdzenie, że bardziej przypomina resocjalizację twórczą nasta-
wioną na zmianę tożsamości, gdzie ogromną rolę odgrywają motywacja jednost-
ki, pozytywne emocje oraz konkretne czynności behawioralne w niezwykłej rela-
cji człowiek–zwierzę. procesy psychiczne zachodzące w jednostce podczas terapii 
za pomocą zwierząt prowadzą do zmian w jej osobowości, pozwalają na zmianę 
motywacji w kierunku prospołecznym. bardzo ważne jest zaspokojenie potrzeb 
emocjonalnych i poczucia sensu życia. za wykorzystaniem tej metody w resocja-
lizacji przemawiają jej niezaprzeczalne walory. przede wszystkim jej naturalność, 
jeśli chodzi o wpływ na jednostkę, nie zaś narzucona z góry modyfikacja postaw, 
uczenie ról czy zachowań podporządkowanych z góry narzuconym normom sys-
temu społecznego. dzięki animaloterapii można poprawić jakość życia jednostek 
resocjalizowanych bez używania zewnętrznego przymusu charakterystycznego dla 
systemu karania i nagradzania. ze względu na możliwość osiągnięcia zamierzo-
nych efektów metoda ta może być zastosowana zarówno wobec jednostek, u któ-
rych niedostosowanie społeczne jest uwarunkowane czynnikami biopsychiczny-
mi, jak i tych, u których niedostosowanie społeczne jest niekorzystną kumulacją 
czynników środowiskowych oraz zaburzeń powstałych w wyniku niezaspokojo-
nych potrzeb psychicznych (Florczykiewicz 2009, s. 283–284).
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engageMent oF tHe aniMaL tHerapy in tHe reHabiLitation oF 
sociaLLy MaLadJusted youtH: adVantages and opportunities

Abstract: The article addresses the issue of animal therapy in the rehabilitation of socially chal-
lenged youth. personality of troubled young adults can be characterized by some deficits: poor 
school competencies, low self-esteem, problems to communicate with other people (regardless 
of their age), a distorted picture of the world which leads to misunderstandings in interper-
sonal relations, helplessness in difficult life situations; finally lack of self-control, disability to 
delay self-gratification, impulsiveness and egocentricity. When combination of such negative 
personality features occurs, very often traditional rehabilitation techniques fail. This is the 
sufficient reason for engaging alternative approaches aimed at helping socially maladjusted 
youngsters. The publication contains characteristics of some selected methods of the animal 
therapy, mainly the ones that engage animals such as dogs, cats and horses. it reveals some 
advantages of this ancillary and natural method as well as beneficial influence of animals on 
the negative personality traits of youth with behavioral distortions. 
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