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PRZYSTANEK ALPAKA
 
Zagroda terapeutyczno-edukacyjna zlokalizowana na 
Warszawskiej Zielonej Białołęce zaprasza na zajęcia 
ALPAKOTERAPII.
 
Alpaki to ssaki z rodziny wielbłądowatych, bliscy krewni 
lamy. Ich ojczyzną jest Ameryka Południowa, a w 
szczególności góry Andy. Mimo że pochodzą z tak daleka, z 
łatwością przystosowały się do naszego klimatu i żyje im się 
u nas bardzo dobrze. Ich łagodny charakter, rozbrajające 
spojrzenie i ciekawskie usposobienie sprawiają, że doskonale 
nadają się do pracy terapeutycznej zarówno z dziećmi jak i z 
dorosłymi. Alpaki są bardzo czystymi zwierzętami, a ich 
mięciutka wełna słynie z hipoalergicznych właściwości i 
dostarcza niesamowitych doznań sensorycznych.
 
Alpaki są wykorzystywane w animaloterapii, metodzie 
opierającej się na dobroczynnym, leczniczym wpływie 
zwierząt na zdrowie i samopoczucie człowieka. 
Alpakoterapia kierowana jest do dzieci i dorosłych 
mierzących się z najróżniejszymi dysfunkcjami, 
zaburzeniami i chorobami takimi jak m.in. Zaburzenia ze 
Spektrum Autyzmu, Zespół Down'a czy Mózgowe Porażenie 
Dziecięce. Alpaki pozwalają również wyciszyć się dzieciom 
nadpobudliwym i nerwowym, a osobom nieśmiałym i 
wycofanym pomagają nabrać pewności siebie i otworzyć się 
na świat.  Podstawą naszych zajęć jest praca terapeutyczna z 
naszymi podopiecznymi, dostosowana do ich potrzeb i 
możliwości.  Z uczestnikami naszych zajęć ćwiczymy małą i 
dużą motorykę, wprowadzamy elementy Integracji 
Sensorycznej,  rozwijamy w nich zdolności plastyczne, 
uczymy empatii i szacunku do żywych istot, ale przede 
wszystkim świetnie się BAWIMY! 
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KOSZT ZAJĘĆ
Zajęcia jednorazowe:

Zajęcia z dojazdem do placówki 360 zł / 1h zajęć

Zajęcia w Przystanku Alpaka 300 zł / 1h zajęć
500 zł / 2h zajęć

Zajęcia cykliczne:

Cykl 10 spotkań z dojazdem do placówki 300 zł / 1h zajęć
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WAŻNE INFORMACJE:

WIELKOŚĆ GRUP:

Dbając o dobrostan i komfort naszych alpak, pracujemy 
według standardów pracy ze zwierzętami w animaloterapii:

Maksymalna ilość dzieci pracujących w danej chwili ze 
zwierzętami to sześcioro. W ciągu 1h zajęć możemy 
popracować z dwiema 6-osobowymi grupami po 30 min. 
każda.  Wielkość grup ustalamy indywidualnie w zależności 
od potrzeb terapeutycznych dzieci.

WARUNKI DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ:
Do placówki przyjeżdżają dwie alpaki. Zajęcia mogą odbyć 
się zarówno na zewnątrz - potrzebujemy kawałek 
ogrodzonego placu, najlepiej trawnika - lub w 
pomieszczeniu - widna i przestronna sala zajęciowa 
min. 25 m2., najlepiej na parterze.  Alpaki mają pod stopami 
poduszki jak kot czy pies - nie zniszczą powierzchni po 
której chodzą. Zwierzęta nauczone są nie załatwiać swoich 
potrzeb w pomieszczeniu,  mogą natomiast zrobić to na 
zewnątrz - usuwamy wtedy wszystkie nieczystości. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć 
przywozimy ze sobą - również pokarm dla alpak.
Na zajęciach muszą być obecni opiekunowie grup z danej 
placówki, których zapraszamy do czynnego uczestnictwa i 
pomocy w przeprowadzeniu zajęć. Bardzo prosimy o nie 
zapraszanie na zajęcia rodziców dzieci, obsługi placówki i 
innych osób trzecich. 

BEZPIECZEŃSTWO:
Alpaki to z natury łagodne i delikatne stworzenia, dlatego 
świetnie nadają się do pracy nawet z najmłodszymi dziećmi. 
Nasze zwierzęta są specjalnie wyszkolone do pracy w 
terapii. Zajęcia zawsze zaczynamy od przedstawienia 
dzieciom i opiekunam zasad obcowania z naszymi 
zwierzętami. Bardzo prosimy o ich przestrzeganie, a 
zwłaszcza o to, żeby nie głaskać/przytulać/obejmować oraz 
karmić alpak bez naszego pozwolenia. Zwierzęta są pod 
stałą opieką weterynarza, są regularnie badane, szczepione i 
odrobaczane. Posiadamy uprawnienia i niezbędne 
wykształcenie do pracy w alpakoterapii, które możemy 
przedstawić na Państwa życzenie. 

ZAPRASZAMY


