
Kaniterapija (terapija su šunimi) 

praktikuojama jau daugiau nei 50 metų. 

Tačiau šioje srityje turime daug neteisingų 

įsivaizdavimų ir mitų. 

Kokie dažniausi mitai apie šunų terapiją? 

 

Mitas - terapiją su šunimis gali atlikti 

kiekvienas žmogus, kuriam atrodo, kad jo 

šuo labai geras. 

 

Mitas - tik tam tikros veislės, lyties, kūno 

ar akių spalvos, ūgio šuo gali būti terapiniu 

šunimi dėl jo psichikos ypatumų. 

 

Mitas – jau vien šuns buvimas aplinkoje 

arba  grupėje, kur yra vaikai su 

specialiaisiais poreikiais, atlieka 

kaniterapijos efektą. 

 

Mitas - terapija vyksta dėl šuns dydžio ir jo 

vidaus organų dydžio, dėl šuns akių 

spalvos.  

 

Mitas - šunį reikia pridėti prie kūno, kad 

būtų ištraukta neigiama energija ir 

skausmas. 

 

O kas iš tiesų yra kaniterapija? 

 

 

 

 

Kaniterapija yra efektyvi dėl ištirtų 

fiziologinių, psichologinių, neurohormoninių 

mechanizmų ir NĖRA netradicinės 

medicinos metodas, NETURI nieko bendro 

su šunų sportu ar parapsichologija 

 

 

 

 

 

 

Kaniterapija (lot. „canis“ - šuo) - 
žmogaus reabilitacijos/abilitacijos 
būdas, tikslingai veiklai pasitelkiant 
specialiai atrinktus ir apmokytus šunis, 
vadovaujant specialistams  
kaniterapeutams. 
 

Svarbi kaniterapijos sudėtinė dalis – 
dresuotas, specialiai su klientu 
apmokytas dirbti šuo, turintis 
sertifikuotą dokumentą, patvirtinantį 
šuns tinkamumą. 
 

Visa veikla kaniterapijoje pagrįsta 
sąveika su šunimi, nepriklausomai nuo 
pasirinktos darbo krypties ir taktikos. 
Daugiau nei 70% vaikų, kurie turi 
sutrikimų
     kalbos vystymosi,  

 judėjimo,  

 emocinės sferos,  

 mokymosi,  

 elgesio,  

 bendravimo,  

 sensorinių sistemų veiklos 

            pažeidimų,  

  tinka kaniterapija. 



Ligos ir sutrikimai, kada gali būti skiriama 

kaniterapija: 

 Nesunkūs elgesio sutrikimai, 

socializacijos sutrikimai, emocijų 

sutrikimai 

 

 

 Aktyvumo, dėmesio, atminties 

sutrikimai, postresiniai afektiniai 

sutrikimai ir daug kitų. 

 

 

 Аutizmas (įvairios formos), Dauno 

sindromas, sunkūs elgesio sutrikimai, 

psichinės raidos sulėtėjimas. 

 

 

 Įvairaus sunkumo kalbos sutrikimai 

 

 

 Vaikų cerebrinis paralyžius (visos 

formos), necerebralinės parezės ir 

paralyžiai, kaukolės smegenų traumų 

pasekmės. 

 

 

 

 

Klaipėdos pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje  

kaniterapijos paslauga teikiama nuo 

2015-11-01.  

 

Pagalbą teikia psichologė, 

kaniterapeutė Natalia Zukhbaya. 

 

Registracija bendruoju telefonu (8 

46) 342253, 

mob. tel. 8 699 10201, 

adresas – Debreceno g. 41-1,  

94164 Klaipėda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lankstinuką parengė: 

Klaipėdos PPT psichologės Natalia 

Zukhbaya ir  Liana Brazdeikienė 
       

           Klaipėdos PPT 

                   2017 
 

 

 

 

KAS YRA  KANITERAPIJA? 

MITAI IR TIESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


