Manual do Projeto
Através dos cães de ajuda social, este projeto co-financiado pelo
Portugal Inovação Social e CRESC Algarve, em parceria com a
Câmara Municipal de Loulé como investidor social, procura a
promoção do bem-estar, autonomia e inclusão social de pessoas
com diversidade funcional e suas famílias.

Respostas Sociais e
Destinatários
O Projeto "Dá-me a tua pata" especializa-se nas seguintes respostas
sociais:
- Intervenções Assistidas por Animais.
- Cães de Assistência.
- Ações de Consciencialização.
- Rede de apoio familiar.
Os destinatários da iniciativa são as pessoas com diversidade
funcional, isto é, em situação de deficiência e/ou incapacidade
devido à sua dificuldade motora, sensorial, intelectual, psicossocial
e/ou orgânica, do município de Loulé.
De forma complementar, e seguindo o modelo ecológico-sistémico,
têm-se em conta os familiares e comunidade como destinatários
indiretos.
Município de Loulé

Intervenções Assistidas
por Animais
(IAA)
Esta resposta social procura integrar os benefícios da interação
humano-animal no desenvolvimento de intervenções com objetivos
educativo-terapêuticos ou lúdico-recreativos.
Possíveis contextos de intervenção:
- Centros de resposta específicas (ex. Centros Ocupacionais,
Clínicas de Reabilitação, IPSS, Lares Residenciais).
- Unidades escolares de apoio aos alunos e alunas com NEE.
- Domicílio.
A integração dos Cães de IAA nos processos terapêuticos,
educativos ou recreativos, promove a realização de sessões mais
motivadoras e produtivas.

Cães de Assistência
Um cão de assistência é aquele que, através de um complexo
processo educativo, possuí certas características e habilidades que
permitem a melhoria da autonomia, autossuficiência e
independência das pessoas com deficiência sensorial, mental,
orgânica ou motora (Decreto-Lei 74/2007 de 27 de março).
Processo:
- Fase de entrevista e seleção dos beneficiários.
- Fase de seleção individualizada do cão, treino especializado,
formação completa dos beneficiários, acoplamento e seguimentos
durante toda a vida laboral.
Tipos de Cães de Assistência cedidos pela Kokua:
- Cães de Serviço para pessoas com deficiência física, Cães de
Alerta Médica e Cães de Serviço para Crianças com Perturbação do
Espetro do Autismo.

Ações de Consciencialização
Através de palestras, seminários ou workshops, as ações de
consciencialização visam o aumento da consciência da população
acerca da diversidade funcional e do impacto dos cães de ajuda
social.
Temáticas mais comuns:
- Potencialidades educativo-terapêuticas dos animais de
companhia.
- Conceitos e funcionalidade das Intervenções Assistidas por
Animais.
- Cães de Assistência: o que saber para aconselhar.
- Necessidades e fortalezas das famílias com um membro com
diversidade funcional.

Rede de apoio familiar
Os familiares de pessoas com diversidade funcional possuem um
conjunto de fortalezas e necessidades. Através de atividades com a
integração dos cães de ajuda social, procura-se potenciar as redes
de apoio informal, criando espaços de partilha e entreajuda.

Possíveis atividades:
- Workshop "Potencialidades educativo-terapêuticas dos animais
de companhia".
- Um dia de irmãos e irmãs: encontro destinado aos irmãos e irmãs
de pessoas com diversidade funcional.
- Sessão individual de esclarecimento acerca dos cães de ajuda
social.
- Seminário "Cuidadores informais: irmãos e irmãs"

Contactos
www.kokua.pt
geral@kokua.pt
(assunto: Dá-me a tua pata)
Redes Sociais:
FB @akokua
IG @associacaokokua
L.In @Associação Kokua - Cães de Ajuda Social

