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Do tokratne sogovornice 
smo se odpravili do sli-
kovitega Ptuja, do košč-

ka miru ob Ptujskem jezeru, kjer 
psi (za ogrado) na prostoru Ki-
nološkega društva Ptuj zadihajo 
s polnimi pljuči. Tja, kjer se lah-
ko zapodijo po delu parka, ki je 
namenjen agilityju, ali le svobo-
dno tekajo po travnati površini. 
Četudi niste ljubitelj psov, bi po 
obisku takšnega kraja spoznali, 
da so v takih trenutkih zadovolj-
ni vsi – lastniki in psi. A kar si 
že mislimo o štirinožcih, so le-
-ti lahko tudi odlični terapevti 
in aktivatorji. O tem nam pripo-
veduje Vanda Rižnar, voditeljica 
psov terapevtov.

Več pomenov Zavod PET, 

zavod za terapijo s pomočjo psa, 
je ustanovilo enajst podpisnic 
leta 2011. Kratica pomeni »pas-
ja enota terapevtov – p.e.t.«. Pet 
tudi zato, ker je pet blazinic na 
pasji tački. A ne samo zato. 

Več programov Vanda Rižnar, 
soustanoviteljica: »Tudi dejav-
nosti, ki jih izvajamo, je pet: ak-
tivnost s pomočjo psa, terapija, 
vzgojno-izobraževalni program 
v vrtcih in šolah ter program 
R.E.A.D., ki se deli na aktivno-
sti in terapije. Pri aktivnostih 
ni ciljne usmerjenosti, medtem 
ko je pri terapiji je. Cilje določi 
strokovni sodelavec, ki je pri te-
rapijah s pomočjo psa obvezen, 
pri aktivnostih pa le zaželen. Naj 
razložim: božanje psa je lahko 

samo aktivnost, kadar pa s tem 
želimo nekaj doseči, npr. gibanje 
roke starostnika, je to lahko tudi 
terapija.« 

Svoj program izvajajo tudi v 
vrtcih in šolah, kjer otroke oza-
veščajo o skrbi za psa, o tem, 
kako reagirati in pravilno ravna-
ti, kadar se jim približa neznan 
pes z vodnikom ali brez njega: 
»Pomembna je tudi vzgoja o tem, 
kako se zavarovati, kadar nas na-
pade agresiven pes.« 

Posebej zanimiv je licenč-
ni program R.E.A.D. (Reading 
Education Assistance Dogs – v 
zavodu imenovan »Berem za 
PET«), branje s pomočjo psa: »Ta 
dejavnost se izvaja v knjižnicah 
kot aktivnost, kjer se po poprej-
šnji najavi dogodka individualno 

bere za to posebej usposobljenim 
terapevtskim kužkom v mir-
nih kotičkih. Ta program je na-
menjen spodbujanju veselja do 
branja. Otroci se ob psih, ko jih 
božajo, sprostijo in zvestemu po-
slušalcu, ki bralca ne prekinja in 
ne popravlja, z veseljem berejo!« 
Ta program se kot individualna 
terapija lahko izvaja tudi v osnov-
nih šolah. 

Zavod PET dela na obeh slo-
venskih pediatrijah, v domo-
vih upokojencev, psihiatričnih 
bolnišnicah, različnih zavodih, 
osnovnih šolah, vrtcih … Ta 
čas je aktivnih 32 terapevtskih 
parov, vse njihovo delo temelji 
na prostovoljstvu: »Naše delo se 
lahko opravlja samo s srcem in 
z dušo!« 

ObRAZI KRIZE

Terapevt je lahko tudi pes
Besedilo in foto: L. A.

Vsi poznamo rek Pes je človekov najboljši prijatelj. No, tu bi se lahko hitro zaiskrilo med pripadniki in nasprotniki, še posebej pri slednjih, ki 
postanejo živčni ob vsakem psu, ki na prostem ni na povodcu. Poglejmo, česa so sposobni terapevtski psi, ki niso vedno na povodcu!


