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Chyba większość osób uważa, że najlepszym przyjacielem człowieka jest pies ze względu na
swoją lojalność i chęć pomocy. Ta zdolność sprawia, że psy są wspaniałymi asystentami dla
osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia. W dniach 07-13 sierpnia przypada
Międzynarodowy Tydzień Psa Asystującego.

Pies asystujący ma swoje święto fot. pixybay

Pies asystujący jest to pies, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnością i wykonuje dla niej specjalne zadania.
Mówiąc w skrócie, jest to pies na co dzień mieszkający z osobą z niepełnosprawnością, różniący się od zwykłego,
domowego psa tym, że jest specjalnie wyszkolony i potrafi pomóc swojemu opiekunowi w codziennych
czynnościach.
Po raz pierwszy psy asystujące wykorzystano w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W tej kategorii
możemy wyróżnić dwa rodzaje czworonogów: psy, które pomagają na co dzień swoim niewidomym czy
głuchoniemym właścicielom oraz psy, które służą podczas terapii i leczeniu różnego rodzaju chorób. Żeby pies był
dobrym asystentem, na początek zarówno on, jak i właściciel, muszą przejść odpowiedni i długi kurs. Uczą się
wspólnego języka, pies jest uczony dzwonienia dzwonkiem do drzwi, pukania, powiadamiania właściciela o dzwonku
telefonu i dźwięku alarmu.
Kiedy już pies jest wyszkolony, może trafić do osoby z niepełnosprawnością. Zasady ubiegania się o psa ustala zwykle

organizacja, która zajmuje się szkoleniem psów i wyposażaniem ich w certyfikaty. Zgodnie z przepisami, konieczne
jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu
potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Certyfikat wydawany jest przez uprawniony do tego podmiot, prowadzący szkolenie psów asystujących. Najczęściej
są to rozmaite organizacje, wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rejestr
organizacji szkolących psy dla osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych.
Najpopularniejsze wśród psów asystujących są labradory, golden retrivery i owczarki niemieckie. To właśnie te
gatunki są uważane za najmądrzejsze i najłatwiejsze do wytrenowania. Z psami asystującymi związana jest pewnego
rodzaju etykieta. Kiedy pomagają swojemu właścicielowi, są w pewien sposób w pracy, więc nie powinniśmy się
wtedy z nimi bawić czy ich głaskać. Jeżeli sami jesteśmy właśnie na spacerze z psem, to powinniśmy pilnować swojego
czworonoga. Gdy zauważymy psa asystującego na ulicy, bez żadnego właściciela w zasięgu wzroku, to może to być
oznaka problemów.
Całkowicie innym rodzajem czworonogów są psy służące w terapii. Ich zadaniem jest pomoc na poziomie
emocjonalnym. Zazwyczaj stosuje się je w terapii dziecięcej. Istnieje też rodzaj psów ratowników, które są
wytrenowane tylko w celu rozpoznawania objawów zawału serca albo ataku padaczki, czy epilepsji.
Międzynarodowy Tydzień Psa Asystującego ma na celu przybliżenie roli psów asystujących i spopularyzowanie tego
rodzaju pomocy dla osób niepełnosprawnych. Na terenie naszego powiatu wśród osób ze środowiska niewidomych i
ociemniałych nie ma wielu osób z psem asystującym ale jak dobrze się przyjrzymy to w kilku miejscach można takie
osoby zobaczyć. Natomiast w dogoterapii jest taki pies pomocny w kilkunastu przypadkach.
AK

