
JAKO  SPOSÓB  ODKRYWANIA  
NOWYCH  ŚCIEŻEK TERAPII





Delfiny należą do ssaków, które 
charakteryzują się zachowaniem 

alielomimetycznym. U takich ssaków zachodzi 
wzajemna stymulacja do działań, które 

wykonują członkowie wspólnoty, na przykład 
obcowaniu. W związku z dużą kontaktowością, 
delfiny wspierają podobne reakcje z ludźmi 

Najczęściej w tej terapii współpracuje się 
z delfinami butlonosymi i biełuchami. 

Delfin butlonosy jest szybki, zwinny, ciekawski,
uwielbia zabawy z dziećmi. Pozwala się
dotykać, głaskać, chwytać za płetwę. Z chęcią
zajada ryby podawane przez małych pacjentów.
Ważąca nawet półtorej tony biełucha jest
spokojna, cierpliwa, opanowana, do chorych
podpływa ostrożnie, nie wykonując żadnych
gwałtownych ruchów.



Delfiny to cierpliwi i wyrozumiali terapeuci. Przy
nich osoby z autyzmem łatwiej nawiązują
kontakt ze światem, u dzieci z porażeniemkontakt ze światem, u dzieci z porażeniem
mózgowym zauważamy rozluźnienie mięśni rąk
i nóg.





Co może dać Delfinoterapia

• Przebudowuje stosunek do własnej osoby,  
do otaczających ludzi, do przyrody, do 
świata w  ogóle.
• Może pomóc w wyciągnięciu z niewoli  
samoizolacji, stymulować rozwój  
zainteresowania światem zewnętrznym, co 
jest warunkiem do przywrócenia,  
korygowania i  optymalizacji stosunków 
społecznych.

• Uzupełnia deficyt pozytywnych emocji

• Występować w charakterze sensorowego • Występować w charakterze sensorowego 
stymulatora, aktywizując pracę mózgowych 
struktur i całego organizmu ogólnie; 
• Stymuluje  werbalną ekspresję, sprzyjając    
werbalnemu i sensomotorycznemu 
rozwojowi  autystycznych dzieci i dzieci z 
obniżonym intelektem
•. Wzmacnia proces rozwoju osobowości
• Zabezpiecza wsparcie dzieciom i dorosłym 
przeżywającym samotność czy stan braku 
akceptacji, zaspokaja potrzebę afiliacji
• Pomaga osiągnąć pozytywną dynamikę 
psychofizjologicznego stanu osób chorych.



Delfinoterapia  wykazuje dobre wyniki w kompleksowym leczeniu różnego rodzaju 
patologii organicznych centralnego systemu nerwowego, autyzmu, zespołu Downa, 
dziecięcego porażenia mózgowego, ciężkiej neurosesorycznej głuchoty. Wysoką 
skuteczność osiąga się również w leczeniu pacjentów z urazami psychicznymi  -

ofiarami katastrof, patologicznych sytuacji itp. Dużą skuteczność metody osiąga się 
w leczeniu schorzeń  związanych z zaburzeniami funkcjonalnymi różnych elementów w leczeniu schorzeń  związanych z zaburzeniami funkcjonalnymi różnych elementów 
organizmu, zaburzeniami przemiany materii, zaburzeniami psychosomatycznymi, co 
czyni delfinoterapię metodą wybitnie nadającą się do przeprowadzania zabiegów 

rehabilitacyjnych.
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Oksana Dąbrowska – kierownik programu 
Delfinoterapii Fundacji „Dobra Wioska”, psycholog, 
absolwentka UKSW, psychoterapeutka. Uprawnienia: 
certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu 
założycielka Interaktywnego Teatru Procesu, 
współpracuje dydaktycznie ze Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego. Od 6 lat zajmuje się 
delfinoterapią, odbywała staże w ośrodkach 
delfinoterapii na Krymie (Jałta, Eupatoria), Litwie 
(Klajpeda) i w Turcji (Kusadasi). 

Joanna Hereta – pedagog oligofrenii, instruktor 
nurkowania osób niepełnosprawnych, posiada 
wieloletnie doświadczenie pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Od 3 lat zajmuje się 
delfinoterapią, odbywała staże w ośrodku na Krymie 
(Eupatoria) i w Turcji (Kusadasi).
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