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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ
(Το κόστος συμμετοχής για την αξιολόγηση ενός σκύλου είναι ιδιαίτερα χαμηλό και
περιλαμβάνει τρείς επισκέψεις)

Όλες οι ράτσες σκύλων καθώς και οι μεικτές φυλές (ημίαιμα) μπορούν να
εκπαιδευτούν ως σκύλοι θεραπείας.
Ο σκύλος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους, στειρωμένος και θα πρέπει να
ζει με τον κηδεμόνα του τουλάχιστον 6-8 μήνες
Ο σκύλος θα πρέπει να είναι αξιόπιστα εκπαιδευμένος στην «τουαλέτα» του
Ο σκύλος θα πρέπει να είναι πάντα σε λουρί
Ο σκύλος θα πρέπει να κατέχει την καλή βασική υπακοή. Αυτό περιλαμβάνει τις
εντολές «κάτσε», «κάτω», «μείνε», «έλα», «άστο», και «δίπλα» (περπάτημα με
χαλαρό λουρί)
Ο σκύλος δεν πρέπει να έχει κανένα ιστορικό επιθετικότητας, συμπεριλαμβανομένων
γρύλισμα, δάγκωμα, τραυματισμό σε άνθρωπο ή άλλα ζώα συντροφιάς. Τα σκυλιά
που έχουν εκπαιδευτεί για επίθεση ως προστασία ή/και έχουν ενθαρρυνθεί να
δαγκώσουν, ακόμα κι αν είναι στα πλαίσια αθλήματος σκύλου, δεν μπορούν να
συμμετέχουν
Ο σκύλος δεν θα πρέπει να τρώει ακατέργαστη (ωμή) τροφή
Ο σκύλος θα πρέπει να είναι υγιείς, πλήρως εμβολιασμένος, και αποπαρασιτωμένος.
Μια διεξοδική εξέταση της υγείας του θα πρέπει να γίνεται σε εξαμηνιαία βάση από
εγκεκριμένο ή πιστοποιημένο κτηνίατρο
Ο σκύλος πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να έχει φροντισμένη εμφάνιση
(καθαρός, χτενισμένος, καθαρά μάτια & αυτιά, κομμένα νύχια κλπ)
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Ένας σκύλος θα πρέπει να περάσει μία σειρά από τεστ και δοκιμές για να
πιστοποιηθεί ως σκυλί θεραπευτικής επαφής.
Οι συμπεριφορές που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν μέρος της αξιολόγησης
ενός σκύλου θεραπείας. Ο σκύλος θα πρέπει να περνάει από αξιολόγηση κάθε
χρόνο.

Βασική καλή συμπεριφορά - Απαιτήσεις Ικανοτήτων σκύλου
Ο σκύλος θα πρέπει να :
Μπορεί να χαιρετά έναν φιλικό άγνωστο χωρίς φόβο ή ασυγκράτητο ενθουσιασμό
Απολαμβάνει τα χάδια - Αισθάνεται άνετα με το ελαφρύ βούρτσισμα
Περπατά με χαλαρό λουρί, κοντά στον χειριστή
Περπατά μέσα στο πλήθος με χαλαρό λουρί, κοντά στον χειριστή
Αισθάνεται άνετα σε δυνατούς θορύβους
Κάθεται, όταν λάβει την εντολή
Ξαπλώνει, όταν λάβει εντολή
Μένει στη θέση του όταν λάβει εντολή
Έρχεται όταν τον καλούν
Δείχνει ελάχιστο ή καθόλου ενδιαφέρον σε άλλα σκυλιά
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Απαιτήσεις ιδιοσυγκρασίας σκύλου
Ο σκύλος θα πρέπει να :
Είναι ανθρωποκεντρικός/κοινωνικός, φιλικός και με αυτοπεποίθηση, ελεγχόμενος,
προβλέψιμος και αξιόπιστος
Αισθάνεται άνετα όταν τον ψηλαφίζουν παντού
Αισθάνεται άνετα με το αδέξιο χάδι
Αισθάνεται άνετα σε μια σφιχτή αγκαλιά
Αισθάνεται άνετα με ένα απότομο άγγιγμα από πίσω
Αισθάνεται άνετα ανάμεσα σε άτομα που συμπεριφέρονται ασυνήθιστα
Αισθάνεται άνετα περιβαλλόμενος από ιατρικό ή/και άλλο εξοπλισμό
Αισθάνεται άνετα όταν μια ομάδα ανθρώπων μιλά έντονα
Περπατά δίπλα από ένα αντικείμενο στο πάτωμα και να το αγνοεί
Αποζητά την οπτική επαφή ώστε να επιτρέπει στο χειριστή του να τον ανακατευθύνει
Μπορεί να συνεργαστεί ακόμα και κάτω από αγχωτικές συνθήκες
Ξέρει να σέβεται τα προσωπικά όρια, δεν πηδάει σε ανθρώπους
Δέχεται λιχουδιές ευγενικά
Μπορεί να αγνοεί φαγητό ή παιχνίδια όταν του ζητηθεί
ΓΕΝΙΚΑ
Κατά την αξιολόγηση του σκύλου και κατά την διάρκεια των συνεδριών επιτρέπονται τα
παρακάτω αξεσουάρ :
- Κολάρα ή/και σαμαράκια από συνθετικό ή άλλο μαλακό υλικό
- Λουριά σταθερά, μαλακά ή από συνθετικό υλικό, όχι μεγαλύτερα από 6 μέτρα σε μήκος
- Βούρτσα χτενίσματος με μαλακές τρίχες και πλαστική βάση
- Υφασμάτινα ή μαλακά παιχνίδια, μπάλες κλπ
Αξεσουάρ Μη αποδεκτά
- Κολάρα μεταλλικά (αλυσίδα), ηλεκτρικά, πνίχτες, κολάρα με καρφιά
- Μεταλλικά λουριά (αλυσίδες)
- Λουριά αυξομείωσης (τύπου flexy)
- Λουριά που δένουν στην μέση του ανθρώπου
- Χτένες/βούρτσες με μεταλλικά δόντια
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