Pies Przewodnik
Jestem pewna, że większość z was kocha zwierzęta, i nawet ma jedno w domu. Dla
większości ludzi zwierzęta to przyjaciele i towarzysze zabaw, ale istnieją ludzie którzy są
uzależnieni od tych stworzeń. Osoby niepełnosprawne mogą bardzo skorzystać ze zmysłów
swoich towarzyszy. Specjalnie wyszkolone zwierzęta mogą nie tylko pomagać ludziom w
codziennym życiu, ale przede wszystkim mogą być kochane i dają niepełnosprawnym poczuć
się mniej osamotnionymi w społeczeństwie.
Te psy naprawdę zasługują na miano najlepszego przyjaciela człowieka.
Rozpoczynają szkolenie, gdy są jeszcze szczeniętami i są wychowywane w celu wspierania
swoich właścicieli we wszystkich możliwych sytuacjach. Psy pomagają ludziom żyć
bezpiecznie. Są ich oczami, uszami, i często także rękami. Robią to wszystko nie prosząc o
nic więcej niż o bycie kochanym.
Kandydatów na psa przewodnika wybiera się jeszcze przed urodzeniem. Psy o
szczególnych cechach, takich jak niezwykła życzliwość i stanowczość zostają wybierane,
trenowane w ośrodkach szkoleniowych, aby ich potomstwo zostało psami pomocnikami. Gdy
szkolone psy urodzą szczenięta, po kilku tygodniach życia rozpoczyna się ich szkolenie.
Zazwyczaj spędzają pierwsze kilka miesięcy w rodzinach zastępczych, które uczą ich
posłuszeństwa, psich zwyczajów lub poleceń takich jak: "do nogi", "siad", "zostań" i wiele
innych. Podczas tego szkolenia psy mają do czynienia z różnymi sytuacjami: rozróżnianie
zapachów różnych ludzi, rozróżnianie wydarzeń, które mogą być częścią ich codziennego
życia. Dzięki temu zwierzęta będą wiedziały co jest w życiu szczególnie ważne.
Gdy szczenięta kończą pierwszą część szkolenia, wracają do centrum szkoleniowego i
są od razu oceniane pod względem charakteru i zdrowia. Te psy, które są zbyt słabe lub
uparte, zostają oddane do kochających domów. Psy posłuszne i grzeczne są prawie gotowe
do wykonywania usług dla osób niepełnosprawnych. Wcześniej będą musiały przejść
specjalistyczne przeszkolenie. Szkolenie to jest dla każdego psa inne. Pies dla osób nie
słyszących przechodzi inne szkolenie niż pies dla osoby na wózku. W tym zaawansowanym
okresie szkolenia psy uczą się, jak otworzyć drzwi, włączyć światło, przynieść coś z szafki i
lodówki, a nawet, jak obsługiwać urządzenia mechaniczne.
Po 0,5 – 1 roku pies jest gotowy do poznania swojego potrzebującego pomocy
nauczyciela. Między zwierzęciem, a jego właścicielem przeważnie tworzy się więź. Ta
psychologiczna więź jest jeszcze ważniejsza niż fizyczna pomoc i będzie trwać przez całe
życie.
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