Hajdúsági Vakvezető- és
Segítőkutya Képzésért Alapítvány
Debrecen

Belegondolt-e már abba,
hogyan változna meg az
élete, ha többé nem látna?
Cukorbetegség, baleset és egyéb okok miatt ma hazánkban évente közel 6000 ember veszíti el látását,
vagy lesz súlyosan látássérült.
Mindent újra kell nekik tanulni. A közlekedés ezek
közül az egyik legnehezebb feladat.
A vakvezető kutya nemcsak a biztonságos közlekedésben segít, hanem hűséges társa gazdájának és vele
könnyebb kapcsolatot teremteni más emberekkel.
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A Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya
Képzésért Alapítvány közhasznú szervezet, 2008 augusztusában jött létre.
Célja a látási- és más fogyatékossággal élő emberek
komplex rehabilitációjához szükséges vakvezető-,
segítő és terápiás kutyák kiképzése, segítve ezzel a
fogyatékos emberek esélyegyenlőségét, társadalmi
integrációját.
Az alapítvány feladata a képzési programban részt
vevő kutyák kiválasztása és beszerzése, tenyésztése és nevelése, tesztelése, kiképzése, vizsgáztatása,
használatának betanítása, utógondozása, méltó körülmények között tartása.
Az alapítvány feladatainak ellátásával az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket valósítja meg:
egészségmegőrzés, szociális tevékenység, nevelés,
oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, terápiás foglalkozás, rehabilitáció.

Bemutató a Faragó Utcai Óvodában
Munkánk sokrétű. A következő néhány oldalon röviden bemutatjuk tevékenységünket, az igénylőből
gazdává és a kölyökkutyából vakvezetővé válás folyamatát.
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Kölyöknevelő program
A nevelőszülő program keretében a kölyökkutyák
nevelőcsaládokhoz kerülnek. Ők vállalják, hogy a kiskutyát egy-másfél éves koráig inger gazdag környezetben nevelik.
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Mindenhová elviszik, utaztatják és megismertetnek
vele mindent, ami egy bátor, érdeklődő kiskutya számára fontos a szocializációhoz.
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Mindenhov
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A program során a kutyák megtanulnak barátságosan viselkedni más állatokkal is.
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Az egy-másfél éves kor elérését követően a kutyák
visszakerülnek az alapítványhoz, és ha alkalmasak, elkezdődhet a kiképzésük. Az alkalmasságnak fontos
kritériuma nemcsak a kiegyensúlyozott idegrendszer hanem az egészséges könyök-, és csípőízület.
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Ismeretterjesztés, szemléletformálás
Tapasztalataink szerint a tájékoztatás hiánya miatt az
embereknek sokszor téves információja van a vakvezető kutyával kapcsolatban. Ezért a segítségnyújtás is elmarad.
Előadások, foglalkozások, kiadványok segítségével
igyekszünk megismertetni, hogyan dolgozik a vakvezető kutya, miként segíthetünk a kutyával, vagy kutya nélkül közlekedő, látássérült embertársainknak.

Mónika elmondja,
hogyan segíthetünk...

… Judit és András
bemutatja
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Rendszeresen ellátogatunk a dr. Kettesy Aladár
Általános Iskolába, ahol látássérült gyermekeket is
tanítanak. Ők a vakvezető kutyákkal kapcsolatos bánásmódot, gondozást, közlekedés elméletét ismerhetik meg.
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Célunk, hogy ezek a diákok felnőve már elegendő
ismerettel rendelkezzenek a vakvezető kutyákról
és amennyiben lehetőségük van, bátran igényeljenek
segítő kutyát.
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A vakvezető kutyák kiképzése
A nevelő családoknál eltöltött egy-másfél év után
kerül sor az engedelmes és vezetési gyakorlatok tanítására. A kiképzés időtartama 8-10 hónap.
A kutya megtanulja, hogy méretei megnőttek egy
ember méretével, így csak ott tudnak biztonsággal
elhaladni, ahol mindketten elférnek.

Szűk helyen való
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Vezényszóra elindul a gazda által ismert útvonalon,
ismeri a jobbra-balra irányokat, jelzi vagy kikerüli az
útjukba kerülő akadályokat.
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Vezényszóra lépcsőt, megállót, zebrát, ajtót, ülőhelyet keres.Vezetés közben jelzi a járdaszegélyt, ha levagy fellépő következik.
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Úttesten va

Nem indulhat el, ha a vasúti sorompó le van engedve, vagy gödör tátong a járdán, amit nem lehet kikerülni.
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Az engedelmes gyakorlatokat a kutyának külső elvonó ingerek ellenére is pontosan végre kell hajtania.
A gyakorlásra jó lehetőség a Debreceni Kutyaiskola
népes csapata.
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Vakvezető kutya igénylése
A vakvezető kutya igénylésének első lépése egy
kérdőív kitöltése, amelyet az alapítvány honlapjáról
is le lehet tölteni. A látássérült emberek érdekeit
képviselő szervezetek is segítséget nyújtanak a kutya
igénylés folyamatában, az adatlap kitöltésében.
A négy oldalas kérdőív kitöltését követően személyes találkozásra, családlátogatásra és környezettanulmányra kerül sor.
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A leendő gazda felkészítése
Kutya és ember munkája csapatmunka, érzelmi kötődésen alapul. Így a gazdának meg kell tanulnia, miben segít a kutya, és mi az ő szerepe a közös munka
során. Megtanulja gondozni, ápolni.
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Judit indulá
előtt mindig
megfésüli
Bogi kutyát

Elsajátítja a vezényszavakat, a kutya jelzéseit, a biztonságos közlekedés rá háruló feladatait. Az elméleti
felkészítést egy szimulátorral (műkutya) való gyakorlás követi holland mintára. Ezután kerül sor a vakvezető kutyával való gyakorlásra. A kutya-gazda páros
tréningezésében együtt vesznek részt a kiképzővel a
Fehér Bot Alapítvány rehabilitációs szakemberei.

Zsóka rehabilitációs
szakemberként segíti a
gazda felkészítését
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Vizsga és utógondozás
A gazda közlekedésbiztonsági vizsgára való felkészítését követően a párosnak a hatályos 27/2009. SZMM
rendelet alapján, vizsgabizottság előtt kell számot adnia az önálló, biztonságos közlekedésről.

Buszmegálló keresés a vizsga során
A vizsgát követően az utógondozás időszaka következik. Tapasztalataink szerint évente legalább egyszer,
ha a gazda szükségesnek látja, többször is szükség
van a kiképző irányítása melletti gyakorlásra, újabb
útvonalak bejárására.

Zsolt és Aba kutya
közösen gyakorol a
kiképzővel, Andrással
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Terápiás foglalkozások
Alapítványunk a kutyaterápiás munkába is bekapcsolódott. Ennek során ellátogatunk óvodákba és a
DMJV Szociális Szolgálat Idősek klubjaiba. A kutyák
segítségével végzett rendszeres foglalkozások megszínesítik az idős emberek hétköznapjait, a várakozás örömteli élményét nyújtja számukra.
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Fuss a vakvezető kutyákért!
Nagy sikerrel, számos érdeklődővel, széles körű
társadalmi összefogással, sok önkéntes szimpatizáns
segítségével rendeztük meg 2011-ben a vakvezető
kutyák világnapja alkalmából a „Fuss a vakvezető
kutyákért!” programunkat, mellyel hagyományt szeretnénk teremteni.

ás-tó
Futás a Bék
receni
körül a Deb
Nagyerdőn

A rendezvényen elmondtuk, hogy az önkéntes segítségnek több formája is létezik. Ha valaki szimpatizál
munkánkkal, de nincs ideje a kétkezi segítségnyújtásra és anyagi lehetőségei is korlátozottak, magát a
szemléletet tovább tudja adni és megnyerhet olyan
embereket, akik különböző szakmai téren való hozzáértésükkel tudnak bekapcsolódni az alapítvány tevékenységébe, népszerűsítésébe.
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