TESTY KWALIFIKACYJNE
DLA ZESPOŁU DOGO/KYNOTERAPEUTYCZNEGO
PODKARPACKIEGO OŚRODKA ANIMALOTERAPII
I FUNDACJI „Razem z psem”
TERMINOLOGIA:
Kynoterapia: aktywność wyszkolonego zespołu kynoterapeutycznego człowiek-pies w
działaniach wspierających edukację i terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych wykazujących
różnego rodzaju dysfunkcje.
Zespół kynoterapeutyczny: specjalistycznie przygotowany przewodnik, realizujący zadania
edukacyjne lub terapeutyczne w towarzystwie wyselekcjonowanego i wyszkolonego psa.
Kwalifikacja /tu/: potwierdzenie jakości pracy zespołu kynoterapeutycznego przez Komisję
Kwalifikacyjną Podkarpackiego Ośrodka Animaloterapii.
Komisja kwalifikacyjna /tu/: komisja przeprowadzająca testy kwalifikacyjne dla zespołów
kynoterapeutycznych składająca się z 2-3 osób o wysokich kwalifikacjach i nieposzlakowanej
opinii w środowisku.
Certyfikat /tu/: potwierdzenie w formie pisemnej, przez Podkarpacki Ośrodek
Animaloterapii, jakości pracy zespołu kynoterapeutycznego uczestniczącego w testach
kwalifikacyjnych, w tym praca przewodnika psa oraz predyspozycje i przygotowanie psa.
Zachowania nietypowe /tu/: okazywanie nieadekwatnego do sytuacji lęku psa, zachowanie
agresywne skierowane do człowieka lub innego zwierzęcia, nadmierna reaktywność w
znacznym stopniu przeszkadzająca w pracy psa, apatia i bierność, niechęć do pracy.
Nagroda /nagradzanie psa/: użycie jednej z czterech możliwości : jedzenia, pochwały,
zabawki lub szarpaka PO wykonaniu ćwiczenia.
ZASADY OGÓLNE:
Test kwalifikacyjny jest sprawdzianem predyspozycji i przygotowania psa jak również w tym
samym stopniu przewodnika do pracy kynoterapeutycznej .

1

W przypadku przewodnika ocenie podlega umiejętność komunikacji z psem, nagradzania,
rozpoznawania stresu u czworonoga, umiejętność sterowania psem jak również wsparcia w
trudnych sytuacjach podczas pracy.
Test został opracowany przez zespół kynologów na potrzeby Fundacji „Razem z psem” oraz
innych organizacji i osób fizycznych zainteresowanych sprawdzeniem wartości użytkowej psa
w dziedzinie edukacji i terapii w asyście czworonoga. Ma on na celu określenie w jakim
stopniu pies i przewodnik są przygotowani do wykonywania zadań, które wymagają
testowanych umiejętności.
Opierając się o zasadę, że wszystkie psy uczestniczące w teście były poddane selekcji jako
szczenięta, prawidłowej socjalizacji i szkoleniu, a przewodnik ma wiedzę pozwalającą
zapewnić i bezpieczeństwo pracy, niniejszy test nie ma na celu wykluczanie zespołu
terapeutycznego z pracy a poprawę jakości usług z udziałem psa.
Poprzez nadanie kwalifikacji tak przewodnik psa, jak i osoby organizujące zajęcia z psami w
różnych placówkach publicznych, będą miały świadomość jakości pracy zespołu
kynoterapeutycznego oraz wartości użytkowej psa biorącego udział w zajęciach.
Mamy nadzieję, że testy kwalifikacyjne zapewnią osiągnięcie najlepszego efektu w pracy i
zapewnią bezpieczeństwo osób trzecich przy minimalizacji stresu zwierzęcia.
KWALIFIKACJE I CERTYFIKACJA
Zespoły kynoterapeutyczne testowane w POA pracują w oparciu o kwalifikacje na poziomach
B i A.
Kwalifikacje na poziomie B dotyczą młodych psów w fazie przygotowania do pracy w
zespole terapeutycznym, lub psów starszych, które nie były wcześniej poddawane
żadnym testom predyspozycji. Zaświadczenie jest wydawane na okres jednego roku, po
czym testy należy powtórzyć.
Kwalifikacje na poziomie A dotyczą psów powyżej 2 lat, które zaliczyły test na poziomie B.
Po zaliczeniu testu A, Zespół terapeutyczny otrzymuje Certyfikat Podkarpackiego
Ośrodka Animaloterapii potwierdzający przydatność użytkową czworonoga w dziedzinie
terapii z psem. Jest to Certyfikat dla Zespołu Cerapeutycznego POA.
B1 Zespół kynoterapeutyczny z psem w wieku powyżej 12 miesięcy, dobrze przygotowany
do zadań kynoterapeutycznych, w którym pies nie wykazuje zachowań nietypowych w
stopniu nadmiernym /ocenia komisja testowa/ z wyszkoleniem umożliwiającym pracę
we wszystkich działaniach w asyście psa /spotkania, edukacja, terapia/.
W działaniach z udziałem psa mającego kwalifikacje B wymagany jest zespół, w skład
którego wchodzą minimum dwie osoby: prowadzący zajęcia i przewodnika psa.
Z uwagi na młody wiek psa testy tracą ważność po ukończeniu 24 miesięcy życia i aby
utrzymać kwalifikację lub otrzymać Certyfikat POA należy podejść do powtórnego
sprawdzianu. Powtórny test ma potwierdzić predyspozycje i przygotowanie psa na tym
samym poziomie lub podnieść kwalifikację do poziomu A.
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B2 Zespół kynoterapeutyczny z psem w wieku powyżej 24 miesięcy, który potwierdził
przygotowanie do pracy w kynoterapii jednakże nie uzyskał kwalifikacji do klasy A.
W działaniach z udziałem psa mającego kwalifikacje B2 zalecane jest utrzymanie w
zespole minimum dwóch osób: prowadzącego zajęcia i przewodnika psa
B3 Zespół kynoterapeutyczny z psem w wieku powyżej 24 miesięcy lub starszym, który
trzykrotnie podchodził do testu i dwukrotnie nie uzyskał kwalifikacji do klasy A.
Otrzymanie kwalifikacji B3 jest równoznaczne z osiągnięciem najwyższej kwalifikacji dla
tego konkretnego zespołu kynoterapeutycznego. W takiej sytuacji zalecane jest
utrzymanie dwuosobowego zespołu terapeutycznego w którym jedna osoba realizuje
zadania terapeutyczne druga jest przewodnikiem psa. Konieczne jest również
potwierdzanie przydatności użytkowej czworonoga co 12 miesięcy.
A1 zespół kynoterapeutyczny z psem w wieku powyżej powyżej 24 miesięcy , który
potwierdził przygotowanie do pracy w kynoterapii podczas testu B1. Zespół podniósł
jakość wyszkolenia i komunikacji a predyspozycje psychiczne psa jednoznacznie
potwierdzają wartość użytkową w kynoterapii.
Po otrzymaniu kwalifikacji A1 zespół otrzymuje Certyfikat Podkarpackiego Ośrodka
Animaloterapii. Jakość pracy zarówno przewodnika jak i psa pozwalają na samodzielne
działania w zespole kynoterapeutycznym: przewodnik i pies terapeutyczny.
A2 zespół kynoterapeutyczny posiadający certyfikat Podkarpackiego Ośrodka
Animaloterapii, który dobrowolnie podchodzi do testów sprawdzających i
potwierdzających kompetencje przewodnika oraz wartość użytkową psa w działaniach
kynoterapeutycznych.
A3 zespół kynoterapeutyczny posiadający certyfikat Podkarpackiego Ośrodka
Animaloterapii , który dobrowolnie, po raz trzeci podchodzi do testów sprawdzających i
potwierdzających kompetencje przewodnika oraz wartość użytkową psa w działaniach
kynoterapeutycznych..
Niezależnie od kwalifikacji jakie posiada zespół kynoterapeutyczny, Podkarpacki Ośrodek
Animaloterapii rekomenduje przystępowanie do testów kwalifikacyjnych /sprawdzających
przydatność do pracy/ minimum raz do roku oraz w szczególności w sytuacjach:
- rok po kastracji lub sterylizacji,
- po zmianie przewodnika psa,
- po traumatycznych nieprzewidzianych sytuacjach w życiu psa lub przewodnika ,
- po przebyciu ciężkiej choroby zwierzęcia /babeszioza, parwowiroza i inne/.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH :
1. Pies musi mieć ukończone 12 miesięcy w dniu testu kwalifikacyjnego B

i 24 miesiące do testu kwalifikacyjnego A.
2. Aby przystąpić do testu kwalifikacyjnego na poziomie A zespół terapeutyczny musi
mieć zaliczona kwalifikację B1, B2 lub egzamin innej organizacji
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dogo/kynoterapeutycznej zweryfikowanej przez Podkarpacki Ośrodek Animaloterapii.

3.
4.

5.
6.

Psy w wieku powyżej dwóch lat, nie mające zaliczonego żadnego egzaminu w
pierwszej kolejności muszą zaliczyć testy na poziomie B aby móc podchodzić do
testów poziomu A. Okres pomiędzy testami nie może być krótszy niż 6 miesięcy
Pies musi wykazywać dobry stan fizyczny i psychiczny.
Przewodnik przed przystąpieniem do testu musi okazać aktualne zaświadczenie o
szczepieniach psa oraz zaświadczenie od weterynarza o stanie zdrowia (nie starsze
niż 1 miesiąc).
Do testu można podchodzić co pół roku.
Przewodnikiem psa musi być osoba, która będzie pracowała w zespole razem z psem.

WARUNKI TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZENIE
TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH
Do przeprowadzenia testu należy przygotować:
1. Pomieszczenie o wymiarach około 10m/10m
2. 4 krzesła
3. 4 osoby do pomocy /nie mogą wchodzić w skład komisji oprócz Kierownika Komisji
Testowej/
4. Kilka zabawek dla psów
5. Łóżko polowe
6. Fotel inwalidzki
7. Olejki eteryczne, medyczne /kamfora, spirytus, jodyna/
8. Stoper
9. Obiekty wydające nieprzyjemne dźwięki /ok 3 szt/
10. Kamera
11. Smaczki
1. Pies podchodzi do egzaminu w wygodnej obroży lub uprzęży. Długość smyczy

podczas egzaminu 2-3 metry.
Kwalifikacja B :
Część I – pies na smyczy
Część II – pies na smyczy, spuszczany tylko na prośbę stewarda
Część III – pies bez smyczy
Kwalifikacja A
Pies pozostaje bez smyczy w każdej z 3 części egzaminu.
Zarówno w kwalifikacji B jak i A Komisja zwraca uwagę również na zachowanie
między ćwiczeniami.
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2. Część pierwsza i druga testu może być przeprowadzona na zewnątrz na niezbyt

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

dużym obszarze zamkniętym, część III zawsze wewnątrz budynku, w pomieszczeniu
obcym dla psa o wymiarach ok 10X10 m.
Wykazanie jakiejkolwiek formy agresji lub nadmiernego lęku u psa w czasie testu
skutkuje natychmiastowym przerwaniem testu i adnotacją tego faktu w
dokumentach. Przerwanie testu powoduje nie otrzymanie kwalifikacji.
Podczas trwania egzaminu przewodnik nie może używać presji fizycznej ani
psychicznej w stosunku do psa. Każde uzycie siły skutkuje przerwaniem egzaminu i
notatką w dokumentacji.
Podczas trwania testu, Fundacja tworzy dokumentację audiowizualną a dokumenty
papierowe wydawane są w dwóch egzemplarzach - dla przewodnika psa i do
archiwum Podkarpackiego Ośrodka Animaloterapii.
Suki w cieczce mogą przystąpić do testu, jednak przewodnik ma obowiązek
poinformowania o tym Komisję Egzaminacyjną przed rozpoczęciem całości testów
pod rygorem nie dopuszczenia do testów. Suki te będą testowane po zakończeniu
pracy przez inne psy.
Po zakończeniu testów Kierownik Komisji szczegółowo omawia przebieg testów a
przewodnik otrzymuje komplet dokumentów będących poświadczeniem iż pies i
przewodnik stanęli przed obiektywną komisją, która wydała opinię o jakości pracy psa
i przewodnika wdanym dniu.
W skład komisji nie może wchodzić osoba, która brała udział w szkoleniu psa
podchodzącego do testów w czasie ostatniego półrocza.
Dokumentacja: karta oceny pracy zespołu kynoterapeutycznego oraz potwierdzenie
nadania kwalifikacji.
W przypadku zespołów, które otrzymały kwalifikację A wydanie certyfikatu
Podkarpackiego Ośrodka Animaloterapii nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia
wykonania testów.
W czasie trwania testu przewodnik może nagradzać psa słownie, gestem lub
jedzeniem adekwatnie do sytuacji. Stosowanie nadmiernej, nieadekwatnej ilości
nagród będzie skutkowało adnotacją w dokumenach.
Podczas trwania testu Przewodnik nie może stosować awersyjnych form interakcji i
presji wobec psa. Zachowania takie będą skutkowały przerwaniem testu.
Podczas testów przewodnik ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody
wyrządzone przez psa.

CZĘŚĆ I
Predyspozycje i stopień socjalizacji psa
/Test kwalifikacyjny B - pies pozostaje na smyczy o długości 2-3 m
Test kwalifikacyjny A – pies bez smyczy/
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1. Reakcje psa w nieznanym otoczeniu

Przewodnik z psem pozostającym na smyczy wchodzi do pomieszczenia w którym
odbywa się test. Przewodnik podąża za psem, który eksploruje teren około 1 minuty.
Oczekiwane zachowanie psa:
B: spokojnie zapoznaje się z pomieszczeniem, nie wykazuje nadmiernej ekscytacji ani
lęku. Może podejść do wszystkich osób znajdujących się w pomieszczeniu. Po
zawołaniu psa przez przewodnika natychmiast reaguje.
A: spokojnie zapoznaje się z pomieszczeniem, nie wykazuje nadmiernej ekscytacji ani
lęku. Nie oddala się od przewodnika
2. Spacer wśród ludzi
Przewodnik prowadzi psa po linii prostej wzdłuż wyznaczonej trasy przechodząc
pomiędzy poruszającymi się ludźmi (min. 4 osoby), okrąża je i wraca na pozycję
wyjściową. Osoby stoją wyprostowane tworząc kwadrat, mogą się lekko poruszać.
Przewodnik z psem wykonuje 2 ósemki i zatrzymuje się w środku kwadratu w pozycji
zasadniczej.
Oczekiwana reakcja psa:
B: pies jest rozluźniony, może interesować się mijanymi osobami ale nie natarczywie
lub pozostaje obojętny, bez oznak napięcia emocjonalnego, nie skacze na ludzi.
A: pies nie interesuje się mijanymi ludźmi
3. Reakcja na osobę obcą w przestrzeni psa.
Przewodnik z psem podchodzą do pozoranta /można wydać komendę siad/.
Przewodnik wita się bardzo serdecznie z pozorantem. Ten gestykuluje, zmienia
tonację głosu, na zmianę podchodzi i się oddala od psa i przewodnika. /W czasie
testu pozorant nie zwraca uwagi na psa/
Oczekiwana reakcja psa:
B:pies jest rozluźniony, może delikatnie dotykać, powąchać pozoranta lub pozostaje
obojętny, bez oznak napięcia emocjonalnego, pies może przyjąć dowolną pozycję.
A: pies przyjmuje pozycję siedzącą i nie interesuje się pozorantem
4. Akceptacja nieobecności przewodnika
Przewodnik spuszcza psa ze smyczy. Następnie pozostawia psa wydając mu komendę
do pozostania i wychodzi z pomieszczenia. Po 20 sekundach przewodnik, wraca do
psa.
Do testy na poziomie B pies pozostaje na smyczy z pozorantem.
Do testów na poziomie A bez smyczy
Oczekiwana reakcja psa:
B: pies powinien pozostawać spokojnie, bez wokalizacji, bez chęci podążania za
przewodnikiem, może przybrać dowolną pozycję, moze ją również zmienić.
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A: pozostanie bez przewodnika przez 1 minutę. Pies pozostaje w pozycji którą
oznaczała komenda przewodnika.
5. Akceptacja rozproszeń obiektami

Pies siedzi przy przewodniku. Pozorant rozkłada zabawki w odległości 7-10 kroków od
psa /gryzak, piłka, zabawka pluszowa/ W teście na poziomie A wcześniej może
zachęcać psa do zabawy poprzez poruszanie zabawkami, podrzucane/
Oczekiwana reakcja: B I A pies ignoruje zabawki i zaproszenie do zabawy
6. Stopień umiejętności wyhamowania
Przewodnik bawi się z psem w przeciąganie zabawką na lince, którą podnosi z
ziemi /po poprzednim teście, inne zabawki zostają na miejscu/. Na sygnał osoby
oceniającej Przewodnik wydaje psu polecenie do puszczenia zabawki i przerwania
zabawy. W teście A podaje psu komendę waruj, odnosi zabawkę na miejsce i powraca
do psa po czym zwalnia psa z warowania.
Oczekiwana reakcja psa:
B: pies musi puścić zabawkę i wykazać spokój (bez skakania do zabawki i kontynuacji
zabawy, bez przerzucania zachowania na inne zabawki leżące wokół)
A: pies puszcza zabawkę na komendę puść i po komendzie waruj przyjmuje i
pozostaje w tej pozycji aż do zwolnienia.
7. Reakcja psa na kontakt frontalny i dotyk obcej osoby
Pies siedzi przy przewodniku. Wchodzi pozorant i podchodzi do psa na wprost.
Dotyka go, głaszcze po głowie wzdłuż grzbietu, po brzuchu, dotyka łap, policzków i
ogona. Dotyk powinien być przyjemny zmienny od głaskania po oklepywanie i
drapanie. Pozorant kuca obok psa w trakcie przeprowadzanych czynności. /W żadnej
części tego testu pies nie może być unieruchomiony i w każdej chwili może wycofać
się z interakcji, pozorant nie może również wywierać presji wzrokowej na psie/
Oczekiwana reakcja psa:
B: pies wykazuje pozytywne emocje, może się cieszyć, spokojnie stać lub siedzieć przy
wykonywaniu poszczególnych czynności, bez wyraźnych oznak napięcia
emocjonalnego. Niepożądana jest również nadmierna ekscytacja!
A: pies spokojnie siedzi przy przewodniku nie zmieniając pozycji.

CZĘŚĆ II
Posłuszeństwo ogólne.
Pies pozostaje pod kontrolą przewodnika.
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Test kwalifikacyjny B - można stosować wszystkie rodzaje nagród
Test kwalifikacyjny A – można stosować wszystkie rodzaje nagród
adekwatnie do sytuacji /podlega to ocenie Komisji/
Nie wolno stosować nęcenia psa jedzeniem.
1. Chodzenie przy Przewodniku.

Przewodnik z psem idą po trasie wyznaczonej przez sędziego. Asystent podaje
komendy – trasa powinna obejmować 2 załamania w lewo, 2 załamania w prawo, 2
zmiany tempa, zatrzymanie w marszu, siad w marszu, waruj w marszu i przywołanie.
Pies powinien znać komendy: zwalniającej do swobodnego biegania i przywołanie do
przewodnika.
Pies powinien wykazać umiejętność trzymania się przy przewodniku podczas
zwrotów i załamań. Nie powinien dochodzić od przewodnika na odległość większą niż
+/- 60 cm
2. Przejście przez grupę 4 osób, które są w różnych pozycjach /stojąca, kucająca,
siedząca na ziemi, siedząca na krześle/
3. Znajomość komend siad, waruj, stój z odległości 5 m./dopuszczalne podwójne
komendy/
4. Aport dowolnego przedmiotu /dopuszczalny aport z ziemi bez wyrzucania/
5. Wykazanie umiejętności sterowania /targetowanie/ psa np. hop na, pod, lewa,
prawa, do tyłu, obrót /dopuszczalne podwójne komendy i naprowadzanie ręką ale
bez użycia smaczków/
Wszystkie ćwiczenia wykonywane są na polecenie asystenta według schematu
przygotowanego przez Komisję Testową.
Każde ćwiczenie ma początek i koniec o czym informuje steward.
Pies powinien być skupiony na pracy i radośnie wykonywać polecenia.
Pies nie powinien wykonywać ćwiczeń z nadmierną ekscytacją lub nerwowo, powinien
pracować zgodnie z predyspozycjami rasowymi.
Jeśli pies wyjdzie spod kontroli przewodnika i na trzykrotne przywołanie nie powróci, test
zostaje przerwany /przewodnik może wykorzystać trzykrotne dodatkowe przywołania
podczas całego testu.
Podczas testu dopuszcza się dwukrotnie powtórzenie komendy podczas każdego ćwiczenia,
jednak spowoduje to odnotowanie w dokumentacji.
Podczas testu można stosować podwójne komendy /słowna i gest/
Podczas testu można nagradzać psa słownie i gestem według uznania przewodnika.
Przewodnik może mieć ze sobą jedzenie ale w tej części testu powinien się powstrzymywać
od tej formy nagradzania psa.
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CZĘŚĆ III
Stopień przygotowania do pracy w kynoterapii
/pies pracuje bez smyczy, można stosować nagrody socjalne/
W tej części testu oprócz jakości wykonywania ćwiczeń przez psa,
Komisja zwraca uwagę na sposób nagradzania psa przez Przewodnika.
1. Reakcja psa na osobę wyglądającą nietypowo

Przewodnik spaceruje z psem lub stoi. Pozorant /o kuli lub balkoniku, w ciemnych
okularach, w pelerynie itp./ podchodzi do psa – może go dotknąć. W części dalszej
Pozoranci utykają, kaszlą, prezentują niezborność ruchową. W tym czasie Przewodnik
spaceruje z psem po sali, może mówić do psa. Nie może wydawać konkretnych
komend.
Oczekiwana reakcja psa: pies jest spokojny, bez oznak napięcia emocjonalnego. W
czasie spaceru nie wykazuje nadmiernego zainteresowania Pozorantem, może
skupiać uwagę na Przewodniku lub interesować się tym co dzieje się na sali, jednak
bez okazywania negatywnych emocji.
B: Na poczatku pies może być lekko podekscytowany ale po chwili uspakaja się i
akceptuje Pozoranta. Przewodnik może mówić do psa.
A: Przewodnik stoi w miejscu i nie wykonuje żadnego ruchu, nie mówi do psa. Pies ma
ignorować zaistniałą sytuację.
2. Chęć do zabawy z osobą nieznajomą
Pozorant w miarę możliwości ściąga przebranie i aranżuje zabawę z psem.
Przewodnik stoi obok. Może wydać psu komendę, która zezwala na taką interakcję.
Najlepiej użyć do tego celu gryzaka i poprosić psa o zaaportowanie.
Oczekiwana reakcja psa: pies radośnie włącza się do zabawy, przynosi aport
3. Reakcja na nieoczekiwane zdarzenia
Pies bawi się z Pozorantem /zabawa dowolna/ w czasie której następuje
nieoczekiwane zdarzenie dźwiękowe. Dźwięk powinien być inny niż poprzednio. W
czasie wykonywania ćwiczeń Przewodnik nie podchodzi do psa na odległość bliższą
niż 2m.
Oczekiwana reakcja psa: pies nie zwraca uwagi na nagłe bodźce, może przerwać
zabawę i odwrócić się w kierunku hałasu, nie wykazując jednak strachu i
negatywnych
emocji,
szybko
wraca
do
przerwanej
zabawy.
4. Posłuszeństwo przy bodźcach rozpraszających
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Na sali bawi się, hałasuje grupa pozorantów (3-4 osoby). Przewodnik wchodzi z psem,
ustawia się w odległości około 3 m od grupy i wydaje psu polecenia: siad, waruj,
zostań (odchodzi od psa na odległość 2 m). Polecenia mogą być komendą słowną
i/lub gestem.
Oczekiwana reakcja psa: pies jest spokojny, wykonuje polecenia Przewodnika, może
zwracać uwagę na grupę pozorantów ale wykazywać wyłącznie pozytywne emocje.
B: podczas komendy zostań Przewodnik odchodzi na 2 metry i wraca po 10 sekundach
A: podczas komendy zostań Przewodnik odchodzi na 5 metrów i wraca po 1 minucie.
Pies w tym czasie nie zmienia pozycji.
5. Reakcja psa na zapachy drażniące /medyczne/

Para, Przewodnik z psem, podchodzi do Pozoranta ubranego w ubranie o zapachu
środków medycznych /np. jodyna, kamfora, spirytus/. Przechodzą obok pozoranta
zataczając łuk. Pozorant nie dotyka psa.
Oczekiwana reakcja psa: pies nie wykazuje oznak napięcia emocjonalnego, może
pozostawać obojętnym na Pozoranta lub cieszyć się.
6. Reakcja psa na osobę leżącą lub/i siedzącą na wózku inwalidzkim

Przewodnik podchodzi z psem do Pozoranta, który siedzi na wózku inwalidzkim.
Przewodnik daje psu sygnał informując o zbliżającej się interakcji.
Pozorant dotyka psa po tułowiu, prosi o podanie łapy, wykonanie innych komend /np
aport przedmiotu, daj głos, położenie głowy na kolanach pozoranta itp./ Po
zakończeniu zadania pies może być nagrodzony w sposób, jaki wybierze Przewodnik.
Mały pies: na komendę wskakuje na krzesło obok pozoranta i zeskakuje również po
komendzie. Pozorant mówi do psa, głaszcze go po całym ciele jednak nie
unieruchamia zwierzęcia – pies, w każdej chwili może sam zeskoczyć z kolan –
kończąc tym samym test.
Ten sam test powtarzamy gdy Przewodnik podchodzi do pozoranta leżącego na łóżku
/nie na podłodze - do testu można wykorzystać łóżko polowe/. Schemat
postępowania taki sam jak wyżej.
Bardzo ważne aby interakcja między Pozorantem a psem nie ograniczała się tylko do
głaskania psa ale była raczej pomyślana jako współpraca psa – przewodnika i
pozoranta.
Oczekiwana reakcja psa: pies nie wykazuje oznak silnego napięcia emocjonalnego,
wykonuje wszystkie polecenia przewodnika bez nadmiernej ekscytacji i lęku. W
żadnym wypadku nie można psa unieruchamiać lub zmuszać do określonej pozycji.
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7. Pozycja relaksacyjna zwierzęcia /umiejętność ignorowania bodźców zewnętrznych/

Po komendzie pies powinien przyjąć pozycję leżącą /swobodną/ na wyznaczonym
przez przewodnika miejscu /np. posłanie psa/ i nie interesować się otoczeniem. Jeśli
zwierzę akceptuje klatkę, oceniany jest stopień jego zachowania w klatce. Test ma na
celu sprawdzenie czy pies umie się zrelaksować podczas krótkiej przerwy w pracy /ok
5 min./
Oczekiwana reakcja psa: pies nie wykazuje oznak napięcia emocjonalnego, jest
spokojny.
A: przyjmuje pozycję leżącą boczną.
8. Podejmowanie pokarmu na komendę

Przewodnik z psem podchodzą do Pozoranta, który podaje psu smakołyk na otwartej
dłoni. Pies może wziąć smakołyk wyłącznie na komendę. Ocenia się również sposób w
jaki pies bierze smakołyk.
Oczekiwana reakcja psa:
B: pies dotyka do ręki Pozoranta dopiero na komendę wydaną przez Przewodnika,
smakołyk podejmuje z ręki delikatnie, jest spokojny i nie stara się wymusić kolejnego
przysmaku.
A: pies pobiera smakołyk tylko na komendę przewodnika: 1-z ręki, 2-z ziemi
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
W skład Komisji wchodzi do 3 osoby:
1. Sędzia Kynologiczny Prób Pracy lub Instruktor Szkolenia psów ZKwP, behawiorysta,
zoopsycholog.
2. Kynoterapeuta/dogoterapeuta z doświadczeniem zawodowym
3. Przedstawiciel Podkarpackiego Ośrodka Animaloterapii
Nad przebiegiem testu czuwa Kierownik Komisji Kwalifikacyjnej powołany ze składu Komisji
przez Podkarpacki Ośrodek Animaloterapii.
Należy dochować szczególnej staranności w doborze osób wchodzących w skład Komisji.
Muszą być to osoby doświadczone, gruntownie przeszkolone legitymujące się wysokimi
kwalifikacjami o nienagannej opinii w środowisku kynologicznym.
Test prowadzi steward a ocenia każda osoba z Komisji Kwalifikacyjnej. Ocena końcowa
wystawiana jest po zakończeniu zadań testowych przez zespół kynoterapeutyczny.
Głos decydujący należy do Kierownika Komisji Kwalifikacyjnej.
WYTYCZNE DO OCENY
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Podczas Testu Kwalifikacyjnego ocenie podlega zarówno pies jak i przewodnik, którzy
powinni tworzyć jeden zgrany Zespół Terapeutyczny.
Podczas wykonywania zadań, Zespół Terapeutyczny może otrzymać największą ilość
21 punktów, gdzie:
1 pkt - zaliczono test
0 pkt - nie zaliczono testu
Jeżeli suma części pierwszej testu będzie mniejsza niż 5 punktów, Zespół Terapeutyczny nie
może brać udziału w dalszej części sprawdzianu.
Jeżeli suma punktów z całego testu będzie mniejsza niż 16 pkt Zespół Terapeutyczny nie
otrzyma kwalifikacji do klasy B. W przypadku kwalifikacji do klasy A, suma nie może być
niższa niż 18 punktów. Ponowne podejście do testu jest możliwe po upływie 6-ciu miesięcy.
Ocena psa:
– rozumienie komend przewodnika
– motywacja i pasja do pracy /szybkość wykonywania poleceń/
– zachowanie i wrażenia ogólne podczas całego testu /również pomiędzy ćwiczeniami/
Ocena przewodnika:
– umiejętność komunikacji z psem/jasność wydawania komend/
– umiejętność adekwatnego nagradzania psa
– umiejętność rozpoznawania nastoju i sygnałów psa
– umiejętność reagowania na sytuacje mogące powodować stres
Testy Kwalifikacyjne B1
Komisja zwraca szczególna uwagę na część I testu, która ma pokazać predyspozycje i stopień
socjalizacji psa. Należy jednak brać pod uwagę młody wiek zwierzęcia dlatego w częściach II i
III testu B1 trzeba obniżyć kryteria stopnia wyszkolenia psa zarówno ogólnego jak i w
kierunku pracy kynoterapeutycznej.
W żadnym przypadku nie odnosi się to jednak do występowania zachowań nietypowych
czworonoga podczas testu.
Obniżone kryteria dotyczą:
Część I:
– pies może pozostawań na smyczy o długości 2-3 m.
– podczas nieobecności przewodnika pies pozostaje na smyczy z pozorantem, może
zmieniać pozycje
– podczas rozproszeń może interesować się przedmiotami, dopuszczalne jest podejście
i obwąchanie. Niedopuszczalne podjęcie zabawki i zabawa
– podczas kontaktu frontalnego z psem dopuszczalna zmiana pozycji
– podczas głośnych dźwięków dopuszczalne zatrzymanie i lokalizacja dźwięków
Część II
– nie wymaga się precyzji w wykonywaniu poleceń przewodnika
– pies ma chętnie wykonywać polecenia
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aport nie musi być oddany do ręki /pies może upuścić przedmiot przed
przewodnikiem/
Część III
– podczas reakcji na osobę nietypowo wyglądającą dozwolone jest zainteresowanie psa
/psu nie wolno szczekać/
– podczas podejmowania pokarmu psu można podać komendę zabraniającą a po chwili
komendę do podjęcia pokarmu.
Podczas przebiegu Testu B, przewodnik może nagradzać psa wszystkimi rodzajami nagród
adekwatnie do sytuacji.
Poza wyżej wymienionymi, wszystkie sugestie obniżenia kryteriów pozostają w gestii Komisji
Kwalifikacyjnej. W przypadku kwestii spornej rozstrzygający głos ma Przewodniczący Komisji.
–

Testy Kwalifikacyjne A
– podczas wykonywania wszystkich zadań każdej części testu nie stosuje się
jakichkolwiek obniżonych kryteriów tak dla psa jak i przewodnika
– pies ma wykonywać zadania chętnie, szybko i precyzyjnie
– podczas rozproszeń, po wydaniu komendy pies ma nie reagować w żaden sposób ani
na obiekty, ani na inne osoby
Podczas przebiegu Testu A, przewodnik może nagradzać psa wszystkimi rodzajami
nagród adekwatnie do sytuacji, co będzie również przedmiotem oceny komisji.
W każdym momencie testu, gdy pies wykazuje któreś z zachowań nietypowych:
– nieadekwatny do sytuacji lęk
– paniczny strach w jakimś momencie
– agresję do ludzi i innych psów
– apatię i bierność
– reaktywność uniemożliwiająca przeprowadzenie testu
– uporczywe szczekanie
test należy przerwać i odnotować to w karcie oceny.
Podkarpacki Ośrodek Animaloterapii nie przewiduje odwołania od postanowień Komisji
Kwalifikacyjnej.
Do testów można przystępować co pół roku z tym samym psem.
Psy, które otrzymają dwukrotny wpis do dokumentów potwierdzający zachowanie
agresywne lub nadmiernie lękowe w trakcie przeprowadzania testu nie będą mogły już
podchodzić do sprawdzianu POA.
Podkarpacki Ośrodek Animaloterapii zachęca do testowania psów raz do roku aby
kontrolować i weryfikować aktualną kondycję i przygotowanie psa do pracy
kynoterapeutycznej.
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