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A ĽUDIA NAVZÁJOM 

NAŠE POSLANIE  

PREČO CARE FARMS 

PODPORA PROSTREDNÍCTVOM 
ZVIERAT  

www.animalpartners.sk 

ZVIERATÁ A ĽUDIA 

NAVZÁJOM a FARMY 

STAROSTLIVOSTI 

zlepšovať zdravie a pohodu ľudí prostredníctvom 

puta medzi ľuďmi a zvieratami.  

 

Realizujeme odborné intervencie so zvieratami 

(canisterapia, hipoterapia) pre zraniteľné a 

znevýhodnené skupiny ľudí (všetky vek. 

kategórie od ranného a predškolského veku, cez 

vek dospelosti a staroby), za účelom dosiahnutia 

liečebných, rehabilitačných, re/edukačných a 

motivačných účinkov. Naša činnosť je 

orientovaná na výchovu, vzdelávanie a celkový 

osobnostný rozvoj človeka, aj so 

znevýhodnením, s cieľom dosiahnuť čo možno 

najvyššiu mieru jeho sociálnej integrácie. 

 

Podporujeme tkáčstvo na Slovensku a chov 

„vlnených zvierat“, vyučujeme tkanie v dielni 

nášho OZ, špeciálnych školách a zariadeniach a 

podporujeme ČÍTANIE DETÍ.  

 

 

 Naše cieľové skupiny - ženy, ktoré sú marginalizované 

nielen v dôsledku sociálno-ekonomických faktorov, ale 

aj v rámci svojich komunít v dôsledku osobných 

ťažkostí vrátane ovdovenia, zdravotného 

znevýhodnenia seba alebo dieťaťa, ako aj slobodné 

matky, mládež so znevýhodnením (zdravotným, 

sociálnym), ktorá po ukončení ZŠ má minimálne šance 

na rozvoj.  

ZVIERATÁ 

Mnohé zvieratá dokážu pomôcť ľuďom, 

ktorí sú nejakým spôsobom zraniteľní. 

 

Ženám poskytujeme 

príležitosť odborne 

sa vyučiť v textilnom 

remesle, získať 

späť sebaúctu 

vďaka profesii a 

možnosť zarobiť si 

na živobytie. 

Farmy majú jedinečnú a 

všestrannú ponuku pre široké 

spektrum užívateľských 

skupín. Na farme je často 

niekoľko druhov zvierat a veľa 

rôznych príležitostí na cielené 

aktivity a interakcie so 

zvieratami. Je tu tiež veľký 

potenciál pre rôzne variácie 

intervencií počas celého dňa, 

ale i počas krátkej návštevy 

účastnika intervencie.Interakcia 

nemusí byť len so zvieratami, 

ale aj s inými ľuďmi, ktorí na 

farme pracujú. 

V roku 2022 sme začali tvoriť 

platformu Care Farms, so 

snahou vytvoriť  inovatívnu 

školiacu spoločnosť 

využívajúcou online platformu 

so školeniami, technológiami 

a vysoko kvalitnými 

produktami a službami, 

spolufinancovanú z  programu  

Erasmus+ Európskej únie .  

 

Care Farms bola založená s 

vierou, že vidiecke komunity 

môžu využiť svoje zdroje 

omnoho viac, ak budú mať 

informácie o možnostiach 

vzdelávania, poskytovania 

zdravotníckych a sociálnych 

služieb na farmách pre rôzne 

cieľové skupiny - od 

materských škôl, denných 

centier pre ľudí s demenciou 

ai., a budú využívať farmy na 

podporu zdravia, ponuku 

školení v technikách pre 

trvalo udržateľné riadenie 

prírodných zdrojov či rozvoj 

nových zdrojov príjmu.     

Ako mnohí z poskytovateľov 

doplnkových terapií pre deti so 

zdravotným znevýhodnením, aj my 

dochádzame za deťmi so zvieratami 

priamo do zariadní, pretože na 

Slovensku chýbajú miesta ako tzv. 

Care Farms. 

Care Farms sú miesta, ktoré 

poskytujú starostlivosť o ľudí 

prostredníctvom starostlivosti 

o zvieratá a prírodu.  
Spájajú poľnohospodárske 

podniky so vzdelávacími, 

zdravotnými, sociálnymi a 

ekonomickými organizáciami.  

 
 

 
Autizmus - je to svet, do ktorého  
patríme aj my s našimi zvieratami a 
ktorému sa usilujeme porozumieť. 
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