Využití prvků arteterapie, animoterapie a dalších
psychoterapeutických metod
1.
Canisterapie je týmová práce / Jan Nouza -- cze
In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -Roč. 16, č. 4 (2008), s. 24-25.
Autor představuje výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, které je první
organizací v ČR se způsobilostí provozovat se svými psy canisterapeutickou
činnost. Sdružení se může od roku 2008 prokazovat akreditací pro dlouhodobou
dobrovolnickou činnost. Canisterapie se dá, jako psychoterapeutická rehabilitace,
realizovat téměř u všech druhů a typů postižení, a to jak u dětí, tak i dospělých.
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2.
Loutkové divadlo v historii a možnosti využití loutky v současné arteterapii /
Irena Kapustová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní
a mimoškolní -- ISSN 1210-3691 -- Roč. 54, č. 4 (2014), s. 23-25.
Informace o roli loutky v historii a o nových možnostech využití loutky v
současnosti. Tři hlavní vývojové proudy v historii evropských zemí, na které
loutkářství navazuje: divadlo lidových pohádek, divadlo zázraků, divadlo satiry.
Co je divadelní loutka, známé postavičky loutkového divadla. Projekt terapie
loutkou a principy terapie loutkou. Edukační a arteterapeutická metoda
využívající divadelních principů při rozvoji a vzdělávání převážně dětí se
speciálními potřebami.
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3.
Koně pomáhají i dětem s poruchami chování / Lenka Gecková -- cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 17 (2016), s. 5.

Současným trendem ve využívání koní v terapii je vedle zavedené hipoterapie, tj.
rehabilitace tělesně postižených, také psychoterapie pomocí koní. Možnosti jejího
využití pro podporu léčby nemocných s depresemi, poruchami nálad, schizofrenií
nebo poruchami příjmu potravy. Příklady dětí s různými psychickými obtížemi a
poruchami chování, jimž tato terapie pomáhá. Důležitá je kvalifikovanost
instruktorů a terapeutů, jejichž vzdělávání zajišťuje Česká hiporehabilitační
společnost.
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