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Tisková zpráva:

Kůň jako hiporehabilitační pomocník ve druhém letním dvojčísle časopisu
Sociální služby
21. 9. 2015
Že mají zvířata pozitivní vliv na psychický i fyzický stav člověka, je známo již tisíciletí. Písemné
důkazy o terapeutickém využívání zvířat v léčebných zařízeních pocházejí již z 8–9. století.
V aktuálním čísle jsme se tedy zaměřili na animoterapii u nás nejoblíbenější, kterou je
hiporehabilitace. Po odborném úvodu o animoterapii obecně primáře rehabilitačního
oddělení nemocnice v Litoměřicích Zorana Nerandžiče se Věra Lantelme, předsedkyně České
hiporehabilitační společnosti, ujala tématu hiporehabilitace a popsala, na jakém principu
rehabilitace funguje a proč je důležité, aby byla prováděna pouze odborníky. Termín
hiporehabilitace v sobě skrývá několik oborů, kde se kůň stává partnerem pro terapii, výuku
a sport, autorka tak seznamuje čtenáře s hiporehabilitací, aktivitami s využitím koní,
psychoterapií pomocí koní a parajezdectvím.
Že je komunikace důležitá ve všech mezilidských vztazích (a to jak soukromých, tak i např.
pracovních) dokazují články Komunikace s osobami se sluchovým postižením aneb Co je
žádoucí a čeho se vyvarovat Magdaleny Hankové, Práce s verbální agresí u klientů sociálních
služeb Vladimíra Šika a Když se řekne krize aneb Komunikace s klientem v duševní krizi Petry
Štarkové.
Názory na systém financování sociální a zdravotní péče v Evropě, redistributivní model
sociální politiky nebo třeba i na gender Andrease Joehleho, generálního ředitele a předsedy
představenstva společnosti HARTMANN, se dozvíte z letního rozhovoru, který Andreas
Joehle poskytl při své pracovní návštěvě ČR.
V novém čísle časopisu nechybí tradiční rubriky, jako jsou Střípky z domova, ale ani rubrika
nová – dobrá praxe poskytovatelů sociálních služeb. Druhé letní dvojčíslo je plné i mnoha
dalších zajímavých článků na rozmanitá témata.
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