KUTYASÉTÁLTATÁS

Rögtön a legelején szeretnénk megköszönni, hogy úgy döntöttél: egyesületünknek, s rajtunk
keresztül a gondozásunkban lévő kutyáknak segítesz, idődet, munkádat rájuk szánod. Nagyon
fontos dolgot vállaltál, mert legtöbbjük megkínzott kóbor állat, akinek rehabilitációjában
fontos lépés, hogy megértsék: a gondozójukon kívül vannak más jó emberek is! Minél több
ember felé tudnak nyitni, annál inkább esélyes gazdához kerülésük, és az, hogy ott
megfeleljenek a velük szemben támasztott kívánalmaknak. A kutya szellemi frissességének,
életkedvének szempontjából is fontos, hogy ingerek, élmények érjék, hiszen van, aki évek óta
vár gazdára! Szomjaznak a szeretetre, arra, hogy valakihez tartozzanak! Így munkádért
bőséges viszonzást kapsz puszik, hálás tekintetek formájában. Az előéletük azonban nyomot
hagyott rajtuk, így – bár keményen dolgozunk rehabilitációjukon – előfordulhat, hogy teljesen
ártatlan szituációban, mert pl. szembe jön Veletek valaki, aki hasonlít pl. megkínzójára, vagy
egy, a korábbi életében fontos személyre, az állat bepánikol, megpróbál kiszabadulni, és
menne a vakvilágba.
Ezért ahhoz, hogy a séta valóban kellemes élmény legyen mindkettőtöknek, fontos néhány
dolgot tudnod, és betartanod!
1.) Célszerű kényelmes ruhában, cipőben jönnöd, a kutyák ugyanis örömükben
felugrálhatnak Rád! Átöltözési lehetőséget, ha szükséges, kialakítunk!
2.) Kutyás múltad és erőnléted ismeretében a gondozó adja ki majd a Neked megfelelő
állatot, megmondja a nevét, elmondja, mitől fél, támad‐e valamilyen típusú embert
vagy állatot,
3.) Feltétlenül ellenőrizd, kérlek, hogy a nyakörv nem túl laza‐e, húzkodd meg, jól
bekattant‐e a csatja, a póráz a nyakörvet biztonságosan rögzíti‐e, ha két szem van,
mindkettőt megfogta‐e?
4.) Jutifalatot és potyiszedő zacskót a gondozók tesznek ki, kérlek, mindkettőből vigyél
magaddal!
5.) Kérlek, hozz Magaddal olyan alkalmatosságot – lehetőleg övtáskát – amibe
jutalomfalatot tehetsz! Jó, ha ebben zörgős zacskó is van. Mielőtt a panzió területéről
kiindulnátok, kicsit ismerkedjetek a kiadott állattal, beszélj hozzá, adj neki
jutalomfalatot, simogasd! A séta során adj neki feladatokat (ül, fekszik, áll), ha ligeten
belül úttesten mész át, próbáld a kutyát leültetni, csak akkor menjen tovább, mikor
megengeded, és jutalmazd, ha jól csinálja, amit szeretnél! A séta közben tartsd be a
gondozó tanácsait, (biciklisekre, futókra rámozdul, nagytestűektől, gyerekektől fél,
kicsiket támadja, stb.)! Mindig nevén hívd a kutyát, és kedvesen, megnyugtatóan,
egész mondatokban beszélj vele, gesztikulálás nélkül, azt támadásnak veheti!

6.) A pórázt mindig húzd rá, vagy hurkold a csuklóra, így a kutya nem tudja kitépni a
kezedből!
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TALÁLKOZÁSOTOKRA IS ÉRVÉNYES. Póráz nélküli sétára – a gondozóval megbeszélve,
ha a kerítéssel körbezárt pályát más nem használja, a sétáltatás előtt vagy után van
lehetőség!
8.) Hagyd szaglászni, tudományosan sétálni, ha így szeretne! Nem teljesítmény túra, az
ingerek fontosak!
9.) Sok kutyánk, mielőtt hozzánk került, hetekig éhezett, ezért hajlamosak minden
ehetőt, vagy ehetőnek VÉLT dolgot befalni a séták során, ezt ne engedd, szólj rá,
húzd el az adott dologtól. Ha már a kutya szájában van, ne próbáld kivenni belőle!
10.) Ha idegen kutya jön szembe, mindig a tőle távolabbi oldaladra vedd a kutyát és
kurtítsd a pórázt! Ha póráz nélküli kutya közelít, kérd meg a gazdáját, hogy ne
engedje oda a tiédhez.
11.) Ugyanígy Te se engedd oda ismeretlen kutyához! Ha összeverekszik egy másik
állattal, ezért a felelősséget Te viseled!
12.) Ez az alkalom az állatról szól, ezért kérlek, RÁ FIGYELJ, NE BARÁTODDAL BESZÉLGESS!
Mivel nem ismeritek még egymást, ne vedd le róla a szemed!
13.) Ha a kutya kitörni próbál, vagy kitör: NE FUSS UTÁNA! Guggolj le, mutass a földre és
vedd ki, mutasd, illetve szórd oda a jutalom falatokat, zörgesd a jutifalatos zacskót,
hívd a nevén. Ha nem jön vissza, azonnal hívj segítséget. Kiabálj a többi kutyásnak,
hogy segítsenek, lehetőleg ügyesen kerítsétek be, és a mindenkori ügyeletes
telefonszámát is megkapod ehhez.
14.) Mindig kimegy veled közülünk is valaki, hogy szükség esetén segítsen, ezért ne
távolodjunk el nagyon egymástól!
15.) A legkisebb sérülés esetén is szólj, hogy ellássuk, illetve tudjuk: ki, vagy melyik kutya
sérült, hogy elmondhassuk, vagy elvégezhessük a szükséges tennivalókat!

Köszönjük a segítségedet és reméljük, a séták során komoly barátságok köttetnek majd!
Kata és Kriszta

