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Γ

εια σας! Με λένε «Λάρα» και είμαι βετεράνος σκύλος-οδηγός τυφλών! Εμείς οι
σκύλοι-οδηγοί, πάμε παντού κι όλοι μας
θαυμάζουν! Η δουλειά μας είναι πολύ σημαντική διότι «δανείζουμε τα μάτια μας» σε ανθρώπους, που δεν μπορούν να δουν.
Εγώ έβλεπα χρόνια για το αφεντικό μου, την
Ιωάννα-Μαρία. Τώρα την Ιωάννα την ανέλαβε
η «Μέη» που είναι η ταλαντούχος διάδοχός
μου γιατί εγώ μεγάλωσα και πονούν τα ποδαράκια μου. Όμως, έγινα επίτιμη πρόεδρος! Στο
όνομά μου, ιδρύθηκε μια σχολή σκύλων-οδηγών με σκοπό να συνεχίσει το έργο που ξεκινήσαμε εγώ και η Ιωάννα.

	
H Σχολή Σκύλων-Οδηγών “Λάρα” είναι ΜΚΟ που εκπαιδεύει και παρέχει
σκύλους-οδηγούς σε άτομα με απώλεια όρασης, εντελώς δωρεάν. Στην
Ελλάδα, υπάρχουν περίπου 45.000 άνθρωποι με ολική ή μερική απώλεια όρασης για τους οποίους η αυτόνομη κίνηση, είναι δώρο ζωής.

Ένας σκύλος-οδηγός κι ο
χειριστής του με απώλεια
όρασης, έχουν εκπαιδευτεί
προκειμένου να κινούνται
παντού και με ασφάλεια.
Για να κυκλοφορούν οι δυο
τους σαν «ένα» βοήθησαν
εθελοντές, χορηγοί, κτηνίατροι κι εκπαιδευτές! Βοήθησε κι εσύ! Σεβάσου τον συνάνθρωπο, που έχει ανάγκη
έναν σκύλο-οδηγό και διευκόλυνέ του την πρόσβαση!
Το γνωρίζεις; Στην Ελλάδα,
βάσει του Ν.3868/10 Αρ.
16 Παρ. 7 η πρόσβαση των
σκύλων-οδηγών, επιτρέπεται σε όλα τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, τους ιδιωτικούς
και δημόσιους χώρους.

Τι είναι οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών;
Είμαστε ειδικοί σκύλοι εργασίας, που καθοδηγούμε άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Η εκπαίδευσή μας
είναι απαιτητική και διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια! Ξεκινά με
την κοινωνικοποίηση όταν είμαστε κουταβάκια, συνεχίζεται με την εκπαίδευση στα καθήκοντα του οδηγού τυφλών κι ολοκληρώνεται όταν εμείς κι ο άνθρωπος που
θα βοηθάμε, γνωριζόμαστε και γινόμαστε «ομάδα». Ο άνθρωπος που καθοδηγούμε, ονομάζεται «χειριστής σκύλου-οδηγού». Ένας οδηγός-τυφλών εργάζεται περίπου
δέκα χρόνια. Έπειτα περνά το υπόλοιπο της ζωής του ως
κατοικίδιος σκύλος. Σε αυτή τη φάση είμαι τώρα κι εγώ!

Τι ξέρουν να κάνουν οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών;
Είμαστε πολύ σοφά ζώα! Γνωρίζουμε 25 εντολές και μερικές από τις δεξιότητές μας είναι:
 α εντοπίζουμε διαβάσεις, σκάλες, ασανσέρ, καθίΝ
σματα, πόρτες, ταμεία κλπ.
Να προσπερνούμε κάθε είδους εμπόδια (χαμηλά,
ύψους, εδάφους).
Να επινοούμε εναλλακτικές διαδρομές.
Να γνωρίζουμε προκαθορισμένες διαδρομές (σπίτι,
γραφείο κλπ).
Να χειριζόμαστε την κυκλοφορία των οχημάτων.
Να κρίνουμε πότε πρέπει να αγνοήσουμε μια εντολή
(έξυπνη ανυπακοή).

Τι πρέπει να κάνω αν συναντήσω στο δρόμο
έναν άνθρωπο που κινείται με σκύλο-οδηγό;
Όταν φορούμε το ειδικό σαμάρι, εργαζόμαστε και πρέπει
να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Μην ξεχνάτε πως
καθοδηγούμε άτομα που δεν έχουν οπτική επαφή με το
περιβάλλον! Αν τύχει και μας συναντήσετε στο δρόμο:
 η μας φωνάξετε! Εσείς τι κάνετε όταν σας φωνάζουν;
Μ
Ε, το ίδιο κάνουμε κι εμείς!
Μη μας ταΐσετε! Στην Ελλάδα υπάρχει άφθονο φαγητό
στο έδαφος, το οποίο πρέπει να αγνοούμε αφού μπορεί
να θέσει τη ζωή μας σε κίνδυνο.
Μη μας αγγίξετε! Θα μας βγάλετε εκτός πορείας. Θα κινδυνέψουμε και θα μπερδευτούμε.
 ιευκολύνετε μας την πρόσβαση! Πχ., κρατήστε μια
Δ
πόρτα ανοικτή για να περάσουμε. Ένας σκύλος-οδηγός
δεν μπορεί να ανοίξει μια πόρτα.
Εάν έχετε μαζί σας κατοικίδιο ζώο: Μην το αφήσετε να μας πλησιάσει! Θα αποσπαστεί η προσοχή μας κι
αυτό, είναι επικίνδυνο.
Εάν ο χειριστής μας χρειάζεται βοήθεια: μην πιάνετε
εμάς. Αφήστε τον χειριστή μας να σας πιάσει από το
μπράτσο.
Απευθυνθείτε στους χειριστές μας κι όχι σε εμάς!
Ένα άτομο με απώλεια όρασης μπερδεύεται όταν δεν
του απευθύνεται ευθέως ο λόγος.
Δώστε σαφείς πληροφορίες στους χειριστές μας:
Για τον περιβάλλοντα χώρο και την κυκλοφορία των
οχημάτων. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε αφού
είμαστε σκύλοι!

Το γνωρίζεις; Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι
σκύλοι-οδηγοί εκπαιδεύονται και χορηγούνται εντελώς δωρεάν για περισσότερα από 70 χρόνια. Στην
Ελλάδα, μόλις ξεκινήσαμε!
Η στήριξη όλων θα μας βοηθήσει να γίνουν οι σκύλοιοδηγοί τυφλών μια σταθερή,
δωρεάν κοινωνική μέριμνα.

 ο γνωρίζεις; H Iωάννα ΓκέρΤ
τσου, ιδρύτρια της Σχολής
«Λάρα», είναι η μοναδική
Ελληνίδα, που έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως
χειρίστρια σκύλου-οδηγού
τυφλών. Η Ιωάννα εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται
η «Φωνή» της Ελλάδας, για
τα δικαιώματα των σκύλωνοδηγών και των χειριστών
τους στη χώρα μας.

Τι κάνει η Σχολή Σκύλων-Οδηγών «Λάρα»;
Η δουλειά σε μια σχολή σκύλων-οδηγών δεν τελειώνει ποτέ! Μερικά πράγματα
για τα οποία φροντίζουν οι άνθρωποι της Σχολής Σκύλων-Οδηγών «Λάρα», είναι:
 επιλογή κουταβιών, που θα γίνουν σκύλοι-οδηγοί τυφλών. Δεν κάνουμε
Η
όλοι γι’ αυτή τη δουλειά!
Η διετής εκπαίδευση των μελλοντικών σκύλων-οδηγών. Δεν γινόμαστε σκύλοι-οδηγοί από τη μία μέρα στην άλλη!
	
Η διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων και τεστ συμπεριφοράς στους μελλοντικούς σκύλους-οδηγούς. Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς περνάμε συχνά από εξετάσεις.
Η εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών στην κινητικότητα + τον προσανατολισμό με λευκό μπαστούνι. Ένας άνθρωπος που δεν έχει μάθει να περπατά
με το λευκό μπαστούνι των τυφλών δεν μπορεί να περπατήσει με εμάς.
	
Η συνεκπαίδευση των σκύλων-οδηγών και των χειριστών τους. Ένας σκύλος, μαθαίνει εύκολα. Ένας άνθρωπος όμως;
	
Η εφόρου ζωής παρακολούθηση της προόδου των χειριστών. Η ζωή δεν σταματά ποτέ! Η καθημερινότητα επιφυλάσσει καινούργια πράγματα για εμάς και
τους χειριστές μας στα οποία πρέπει να προσαρμοζόμαστε!
	
Η εφόρου ζωής ηθική, νομική και οικονομική στήριξη των χειριστών. Οι άνθρωποι της Σχολής, είναι πανταχού παρόν για οποιοδήποτε πρόβλημα.
Η άμεση αντικατάσταση ηλικιωμένων ή ασθενών σκύλων-οδηγών. Ένας άνθρωπος με απώλεια όρασης, πρέπει να έχει πάντα την ευκαιρία να πάρει έναν
4ποδο βοηθό. Κι ένας πρώην σκύλος-οδηγός, πρέπει να έχει το δικαίωμα να
ξεκουραστεί.
Η υιοθεσία των ηλικιωμένων σκύλων-οδηγών ή εκείνων που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. Οι σκύλοι-οδηγοί
αξίζουμε τα καλύτερα, ειδικότερα όταν έρχεται η ώρα να ξεκουραστούμε!
	
Η εκπαίδευση προσωπικού. Η εκπαίδευση εκπαιδευτών σκύλων-οδηγών, είναι κάτι εντελώς νέο στην Ελλάδα! Εγώ εκπαιδεύτηκα στην Ιταλία και η συνάδελφός μου «Μέη» στην Ελβετία.
	
Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων. Για να μαθαίνει όλος ο κόσμος τι
καλά και χρήσιμα σκυλάκια που είμαστε!

Το κόστος για όλη την
διάρκεια εκπαίδευσης κι
εργασίας ενός ΣκύλουΟδηγού, είναι μεγάλο!
Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται μισθοί, μεταφορικά έξοδα, κτηνιατρικά
έξοδα και πολλά άλλα!
Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πανελλαδικά κι
εντελώς δωρεάν. Οποιαδήποτε συνεισφορά σας,
θα μας βοηθήσει να πάμε
πιο μακριά! Μην κοιτάς
αλλού, έλα μαζί μας!
Η τύφλωση, είναι μια
αναπηρία που μπορεί να
συμβεί στον καθένα. Είναι η αναπηρία με τα περισσότερα αίτια κι εκτιμάται ότι, παγκοσμίως
ένας άνθρωπος χάνει το
φως του ανά 15 λεπτά.

«Μάθατε τα καλα νεα;
Ο Μάριο, ο νέος σκύλος-οδηγός της σχολής
«Λάρα» μόλις ξεκίνησε
την καριέρα του! Η εκπαίδευσή του, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική
χορηγία του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος».
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