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Kjære leser,
Takk for din interesse for denne
brosjyren! Brosjyren gir innsikt i
prosjektet «Forberedelse og trening av hund-menneske-team i
hundeassistert pedagogikk og
terapi». Du som leser denne brosjyren jobber kanskje innen dette
feltet og har hørt om prosjektet,
eller kanskje er du interessert i retningslinjene og kurset som dette
prosjektet vil utvikle over de neste
to årene.
Denne brosjyren er ment som
informasjon til de som ønsker å
lære mer om prosjektets mål og
resultater, inkludert retningslinjer
og standarder som er blitt anerkjent og akseptert av internasjonale
og Europeiske organisasjoner som
International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO).
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Definisjoner innen dyreassisterte intervensjoner Terminologi er en av utfordringene innen feltet dyreassisterte
intervensjoner. Det anvendes mange
ulike ord og uttrykk, noe som kan føre til
forvirring og usikkerhet. Derfor blir termologien til International Association of
Human-Animal Interaction Organizations
(IAHAIO) brukt i dette prosjektet:
Dyreassistert terapi:
Dyreassistert terapi (DAT) er en målrettet, planlagt og strukturert terapeutisk
intervensjon ledet av og/eller utført av
fagpersoner innenfor helse-, utdannings- og omsorgstjenester. Intervensjonens
fremgang måles og inkluderes i faglig

DAP utføres av kvalifisert allmennlærer eller
spesialpedagog (med godkjent utdanning). Et
eksempel på DAP som utføres av en allmennlærer, er et dyreassistert besøk i undervisningsøyemed for å fremme ansvarlig dyrehold.
Når DAP utføres av en spesialpedagog, anses
den også som en terapeutisk og målrettet
intervensjon. Aktivitetenes fokus er på faglige
mål, prososiale ferdigheter og kognitiv fungering. Elevens progresjon måles og dokumenteres. Et eksempel på DAP som utføres av en
spesialpedagog, er et hundeassistert lesetiltak.
Fagpersonen som utfører DAT, inkludert allmennlærere (eller den personen som håndterer dyret under tilsyn av en pedagogisk leder)
må ha adekvat kunnskap om atferd, behov,
helse samt indikasjoner på og regulering av
stress hos dyrene som er involvert.

dokumentasjon. DAT utføres og/eller
ledes av en formelt utdannet fagperson
(med gyldig autorisasjon, godkjent utdanning eller lignende) med ekspertkunnskap innenfor rammen for fagpersonens
praksis. DAT fokuserer på å forbedre fysisk,
kognitiv, atferdsmessig og/eller sosioemosjonell fungering hos hver enkelt
klient. Fagpersonen som utfører DAT (eller
den personen som håndterer dyret under
tilsyn av en fagperson innen helse- og
omsorgstjenesten) må ha adekvat kunnskap om atferd, behov, helse og indikasjoner på og regulering av stress hos dyrene
som er involvert.

Definisjoner på DAP,
DAT og DAC
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Dyreassistert pedagogikk:
Dyreassistert pedagogikk (DAP) er en
målrettet, planlagt og strukturert intervensjon ledet av og/eller utført av
fagpersonell innenfor undervisning eller

Dyreassistert coaching:
Dyreassistert coaching (DAC) er en målrettet,
planlagt og strukturert dyreassistert intervensjon som er rettet mot og/eller utført av
godkjente coacher. Intervensjonens fremgang
måles og inkluderes i faglig dokumentasjon.
DAC utføres og/eller ledes av en formelt
utdannet coach (med gyldig autorisasjon,
godkjent utdanning eller lignende) med ekspertkunnskap innenfor rammen for coaching.
DAC har fokus på å styrke klientens personlige
utvikling, innsikt i og styrking av gruppeprosesser eller klientens sosiale og/eller sosioemosjonelle fungering. Coacheren som utfører
DAC (eller den personen som håndterer dyret
under tilsyn av coacheren), må ha adekvat
opplæring i atferd, behov, helse samt indikasjoner på og regulering av stress hos dyrene
som er involvert.

undervisningsrelaterte tjenester.
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Prosjektets
mål og
temaer

Dyreassisterte Intervensjoner (DAI) med
hund innbefatter alle aktiviteter der
menneske-hund team samhandler med
andre. Dyreassisterte aktiviteter (DAA),
dyreassistert coaching (DAC), dyreassistert terapi (DAT), og dyreassistert
pedagogikk (DAP) er alle former for DAI.
DAI blir mer og mer populært i Europa,
men er fremdeles et uregulert felt. Det er
mangel på regler og standarder, noe som
fører til at kvaliteten på tjenestene og,
i noen tilfeller, sikkerheten til klientene
ikke kan garanteres. Derfor jobber organisasjoner som IAHAIO med å skape standarder som vil profesjonalisere DAI som
arbeidsfelt. En del land i Vest-Europa og
Skandinavia følger standardene foreslått
av IAHAIO og har kommet fram til gode
anbefalinger for menneske-hund team,
mens mange land i Sentral- og Øst-Europa avviker fra disse standardene.
Internasjonale prosjekter gir muligheten til å lære fra hverandre og vi unngår
at hvert land må gjenoppfinne hjulet.
I perioden 2014-2016 utviklet Dyrebar
Omsorg (da AntrozoologiSenteret) og
den polske organisasjonen SZL i samarbeid et treningsprogram og kurs for DAA
team. Kursene og håndboken utviklet
gjennom det prosjektet brukes i dag av
begge organisasjonene.
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Dette prosjektet er en videreføring av det forrige prosjektet. I dette prosjektet tar
vi steget videre, fra dyreassistert aktivitet til dyreassistert terapi. Vi ønsker å utvikle
retningslinjer for sertifiserte ekvipasjer, både for ufaglærte som ønsker å ta videre
kurs for å kunne samarbeide med profesjonelle (lærere, pedagoger, psykologer,
psykiater, osv.), i tillegg til fagutdannet (lærere, pedagoger eller terapeuter) som
ønsker å jobbe med egne hunder.
Formålet med prosjektet blir derfor å utvikle en lik standard for alle de involverte
landene, fulgt av retningslinjer for treningen av team som jobber med DAC, DAP og
DAT. Disse standardene vil være basert på standardene foreslått av IAHAIO slik at
prosjektets resultater blir lette å implementere for land som ikke deltar i prosjektet.
Standardiserte kurs med klare retningslinjer og felles metodikk vil øke kvaliteten på
tilbudene rundt om i de ulike organisasjonene. Vi ønsker å gjøre materialet tilgjengelig for alle interesserte og ønsker at både kunnskapen og treningsmetodene skal
kunne implementeres av de ulike organisasjonene.
En viktig del av dette prosjektet er å sørge for åpenhet og anerkjennelse av ferdigheter, kunnskap og kvalifikasjoner. Dette vil øke mobiliteten på arbeidsmarkedet
og ansettelsesmulighetene til profesjonelle innenfor DAP-, DAC og DAT-feltet.
Resultatene av dette prosjektet er, utenom denne brosjyren, en håndbok i metodikk og et kurs som vil fungere som et grunnkurs for profesjonelle DAI utøvere. Kurset vil gjennomføres ved bruk av e-lærings plattformer etterfulgt av en åtte dagers
treningsleir hvor studenter fra alle deltagerland får praktisk opplæring. Dette vil gi
muligheten for utveksling av erfaringer mellom landene og vil bli det neste steget
i å sette en standard for DAI i EU. 28 menneske-hund team fra Europa er invitert
til å delta i prosjektet og vil ha muligheten til å dele sine erfaringer og forbedre
ferdighetene sine. Etter en evaluering av prosjektet og kurset vil sluttresultatet bli
formidlet for 160 mennesker under en internasjonal konferanse. Prosjektet har en
varighet på to år og vil bli avsluttet ved utgangen av 2019.
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Prosjektpartnere

Fire Europeiske land er involvert i dette prosjektet og
hvert land er representert med en organisasjon.

Polen – Animals for People Association
Norge – Dyrebar Omsorg
Estland - Estonian Association of Assistance and Therapy Dogs (EAATD)
Nederland - Open University of the
Netherlands (OU)
Hvert land er representert av en organisasjon.
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Kartlegging
Kartleggingen ble gjennomført i juni 2018.
I dette prosjektet ble det gjennomført en kartlegging av
status for utdanning og gjennomføring av DAT, DAP og DAC
i alle de involverte landene. Kartleggingen ble gjennomført
som en spørreundersøkelse på sosiale medier. Respondenter
ble spurt om å svare på spørsmål om utdanning av hund
og fører, arbeidsområder med mer. Du kan lese mer om hva
respondentene svarte under presentasjonen av hvert av
samarbeidslandene.
Etter å ha analysert svarene på spørreundersøkelsen, bestemte vi oss for å anbefale en kursmodell for de som skal
jobbe med AAI (se vedlegg). Denne modellen for trening og
sertifisering er også anbefalt av IAHAIO
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Polen: Animals for People
Association

Michał Plewczynski

Animals for People Association (SZL) er en frivillig organisasjon som ble grunnlagt i 2008. SZL var involvert i det tidligere
Erasmus Pluss prosjektet ‘Dyreassisterte Aktiviteter med Hund’.
For øyeblikket har organisasjonen 15 medlemmer: terapeuter, pedagoger, psykologer og hundetrenere. Et administrerende team gir støtte til, koordinerer aktiviteter og tar seg av det formelle. I tillegg har organisasjonen rundt 30 frivillige med
ulike spesialiteter.
SZL jobber i hovedsak med:
t 1SPGFTKPOFMMFUFSBQFVUJTLFJOUFSWFOTKPOFSNFEIVOEFSPHLBUUFSJJOTUJUVTKPOFS
som spesialskoler og barnehager, omsorgsboliger, og barnesykehus.
t %ZSFBTTJTUFSUQFEBHPHJLL TUUUFUBWCZFO8BST[BXB
t 5SFOJOHBWNFOOFTLFEZSUFBNGPSBSCFJENFE%"*
Deltagere fra SZL i dette Erasmus Pluss prosjektet
Magdalena Nawarecka-Piątek er SZLs president. Hun er lærer, og terapeut innen
sensorisk integrasjon. Ved å kombinere kunnskap fra flere felt utvikler og koordinerer hun utdanning og prosjekter. Hun har jobbet profesjonelt med DAI siden
2006, og har vært medforfatter av treningsprogrammer for terapeuter og frivillige. I 2017 ble hun en sertifisert testleder for den amerikanske organisasjonen Pet
Partners.

Magdalena
Nawarecka-Piątek
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Michał Plewczynski har vært involvert i implementeringen av prosjekter finansiert
av EU (både nasjonalt og internasjonalt som medlem av Life Long Learning) siden
2009. Han har erfaring på alle nivåer av implementering og rekruttering innenfor
markedsføringskampanjer, produkt design, gjennomføringstrening, finansregnskap og rapportering, og koordinering. Han har spesialisert seg innenfor utdanningsprosjekter innen humanetiske fag og moderne teknologi.
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Kartleggingsresultater i Polen
I Polen ble undersøkelsen besvart av individer som er aktivt
involvert i feltene DAT og DAP med hund. Undersøkelsen ble
gjennomført på nett og mobil.
Vi hadde 77 respondenter i Polen. Behandlere oppga veldig
forskjellig utdanning innenfor DAI, men de fleste av dem
var lærere og hadde jobbet med DAP/DAT i skoler og barnehager. Av de rasene som ble brukt var golden retriever og
cavalier king charles spaniel mest vanlige. Nesten 80% av
respondentene jobbet med DAP eller DAT i 30-60 minutter
en til to ganger i uka. Mer enn 71,5% evaluerte programmet
etterpå. Rundt 92% av respondentene hadde kartlagt hundenes egnethet for DAI, de fleste av et team med profesjonelle
testledere. Omtrent 10% av hundene hadde tatt en lydighetstest i stedet for en mentaltest. Mer enn 90% fullførte et kurs i
DAI, de fleste tok kurs hos et firma eller en organisasjon. 12%
hadde fullført universitetskurs.
Som vi kan se fra resultatene har hundene og behandlerne i
Polen veldig ulik utdanning og det er ingen felles standard.
Det er mange firmaer og organisasjoner som holder kurs og
lengden på kursene varierer fra 14-750 timer. Noen av kursene er kun teoretiske uten noe hundetrening eller praktiske
prøver. Denne undersøkelsen har vist at vi trenger retningslinjer og gode praksiser for å øke kvaliteten på treningen av
menneske-hund team. DAI-feltet er veldig blandet og det er
ikke mulig å gi en klar oppsummering av trening, testing, og
utførelse av DAI.
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Norge: Dyrebar Omsorg
Dyrebar Omsorg ble stiftet i 2004 under navnet AntrozoologiSenteret, og er de
ledende ekspertene på dyr-menneske-interaksjoner i Norge. Organisasjonen jobber innenfor antrozoologi-feltet og er en tverrfaglig bedrift bestående av personer
med ekspertise i etologi, rehabilitering, folkehelse, barnevern og spesialundervisning. De har både praktisk erfaring og teoretisk kunnskap om hunder, hundementalitet, kartlegging og testing av hunder, hundetrening, og trening av menneske
-hund team.

Dr. Christine Olsen

Bedriften har mye praktisk erfaring med gjennomføring av dyreassisterte intervensjoner i ulike settinger; på skoler, sykehus, sykehjem og andre institusjoner. Dyrebar Omsorg tilbyr i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
flere universitetskurs som gir profesjonelle som vil jobbe innen feltet teoretisk og
praktisk kompetanse innenfor DAI. I tillegg jobber de med Norsk Kennel Klub for å
gi frivillige teoretisk og praktisk utdanning i DAA.
Dyrebar Omsorg har vært involvert i mange prosjekter, inkludert det tidligere
Erasmus+-prosjektet «Dyreassisterte Aktiviteter med Hund». Nasjonalt har de
samarbeidet med Helsedirektoratet, Dysleksi Norge, Rådet for psykisk helse, Oslo
Universitetssykehus, og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Line Sandstedt
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I dette Erasmus Pluss prosjektet er Dyrebar Omsorg representert ved:
Line Sandstedt som er daglig leder av
Dyrebar Omsorg. Line har sin utdannelse fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hun har etter dette
tatt etter- og videreutdanning i pedagogikk (PPU, SpesPed og veiledning).
Hun har jobbet i ulike internasjonale
prosjekter innen temaet dyreassisterte
intervensjoner. Line har vært instruktør
siden 1990 og har holdt ulike typer
hundekurs i inn- og utland. Hun har
også konkurrert i ulike hundesporter
gjennom mange år. Sammen med
Christine Olsen har hun vært med på å
utvikle samtlige kurs Dyrebar Omsorg
tilbyr. Line tester hunder og holder
kurs på alle nivåer innen Dyrebar
Omsorg.
Dr. Christine Olsen er grunnlegger
av Dyrebar Omsorg. Hun har også
sin utdannelse fra Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet. Hun har
doktorgrad i folkehelsevitenskap, mastergrad i etologi med rehabilitering
som spesialemne, og etter- og videreutdanning innen veiledningspedagogikk. -Alt med fokus og forskning på
dyreassisterte intervensjoner. Christine
har vært instruktør siden 1995, og forsker nå på utvikling og gjennomføring
av mentaltest for Politihøgskolens tjenestehunder. Hun holder foredrag om
hund og dyreassisterte intervensjoner
i inn- og utland, og tester hunder for
dyreassisterte intervensjoner.
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Kartleggingsresultater i Norge
I Norge var det 43 respondenter. De fleste var lærere og
jobbet med DAP på skoler. Av de rasene som ble brukt var
puddel, golden retriever, og labrador retriever de mest vanlige. Nesten 80% av respondentene jobbet med DAT eller DAP
minst to ganger i uka. Mer enn 75% evaluerte programmet
etterpå. Nærmere 90% av respondentene hadde kartlagt
hundenes egnethet for DAI, de fleste av et team med profesjonelle testledere. Mer enn 80% hadde fulført kurs i DAI, de
fleste hadde tatt et universitetskurs.
Fra dette kan vi konkludere at de fleste av respondentene
jobbet regelmessig med DAI og var dedikerte til arbeidet sitt.
Siden de fleste hadde tatt et kurs holdt av NMBU i samarbeid med Dyrebar Omsorg, hadde nesten alle fullført både en
praktisk og en teoretisk eksamen.
Denne undersøkelsen har gitt oss verdifull informasjon om
utbredelsen av DAT og DAP og kompetansenivået på teamene i Norge. Samtidig må det anmerkes at undersøkelsen ble
distribuert gjennom Dyrebar Omsorg sine sosiale medier,
noe som kan medføre bias av respondenter. Norge er imidlertid et lite land og DAI-feltet veldig åpent, og resultatene
passer med våre antagelser.
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Netherland: Open University
of the Netherlands (OU)

Prof. Dr. Marie-José
Enders-Slegers

Open University of the Netherlands (OU) ble stiftet i 1984 og har forskning, utdanning, og trening som kjerneaktiviteter. Universitetet har spesialisert seg i e-læring
for vitenskapelig utdanning og er det eneste universitetet i Europa som har en
professor i antrozoologi. I tillegg har OU mye erfaring med internasjonale EU-prosjekter. Dette prosjektet blir gjennomført av to fakultetsmedlemmer fra psykologi
og pedagogisk vitenskap, seksjonen for antrozoologi. Denne seksjonen forsker på
båndet mellom mennesker og dyr og er eksperter innenfor feltet dyreassisterte intervensjoner. De jobber nært med internasjonale organisasjoner og med Institute
for Anthrozoology (IVA) i Nederland. Sammen med DAI-utøvere utvikler de retningslinjer og akkrediterte kurs for å profesjonalisere DAI som arbeidsfelt i Nederland.
To ansatte deltar i dette Erasmus Pluss prosjektet:
Prof. Dr. Marie-José Enders-Slegers som har vært professor i antrozoologi ved
Open University siden 2013. Hun er president av IAHAIO, styremedlem i ISAZ, grunnlegger og instituttleder av Institute of Anthrozoology i Nederland, grunnlegger
av Circle of Violence (linken mellom dyremishandling og familievold), grunnlegger
og rådgiver for AAIZOOO (Animal Assisted Interventions in Care, Research and
Education), hun er forsker ved universitet i Denver, rådgiver til ledelsen av HABRI
*OUFSOBUJPOBM PHNFEMFNBWEFUSÌEHJWFOEFTUZSFUUJM(SFFO$IJNOFZTJ/FX:PSL
Hun har utgitt mange artikler og bokkapitler, og er en internasjonalt kjent foredragsholder.

Drs. Tynke de Winkel (MSc)
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Drs. Tynke de Winkel (MSc) jobber
som forsker ved fakultetet for psykologi og pedagogisk vitenskap i avdelingen for antrozoologi ved Open
University of the Netherlands. Hun
er i tillegg doktorgradstudent ved
fakultetet. Forskningen hennes fokuserer på dyrets velferd i DAI. Hun
er også en sertifisert hundetrener og
jobber som foreleser om dyrs atferd
og som prosjektleder hos Institute
for Anthrozoology (IVA).

Kartleggingsresultater i Nederland
Antallet mennesker som jobber med dyreassistert terapi og
dyreassistert pedagogikk i Nederland er uklart. Flere undersøkelser har blitt utført de siste årene, de aller fleste av studenter, men tallene sitert i rapportene og definisjonene som
er brukt har variert betydelig (Engelen, 2016). 30 individer
svarte på vår undersøkelse (2018): 38% jobbet i helsevesenet, 31% jobbet som coacher, mens 10% jobbet som lærere.
48% tilbød DAT og DAP og DAC i grupper, mens resten tilbød
DAT, DAP, og DAC individuelt. Nesten 80% av øktene blir
evaluert. Mer enn halvparten av respondentene jobbet for
en organisasjon.
Hundene, for det meste retrievere og doodler (blandingshunder) jobber i 45-60 minutter, en til to ganger i uka og
90% av dem hadde tatt en atferdstest gjennomført av en
ekspert på dyreatferd i organisasjonen de jobber for.
De fleste av utøveren (80%) var utdannet innenfor menneskeatferd og dyreatferd også av organisasjonen de jobbet
for. Lengden på utdannelsen varierte fra 20 timer til et par år,
etterfulgt av en teoretisk eksamen (75%) og en praktisk eksamen (80%). I 75% av tilfellene tok hundene også en eksamen.
Som forventet viser resultatene til store variasjoner, både
i utøvernes og hundenes utdanning, men også i valget av
hunderaser.
Erasmus prosjektet vil være nyttig for å effektivisere de nasjonale og internasjonale kursene og utdanningene i Nederland, f. eks. ved å jobbe sammen med Institute for Anthrozoology.
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Estland: Estonian Association
of Assistance and Therapy
Dogs (EAATD)
Den frivillige foreningen Estonian Association of Assistance and Therapy Dogs
ble etablert i 2008. EAATD er en nasjonal paraplyorganisasjon som representerer
personer som jobber med terapihunder i helse- og skolevesenet, samt i omsorgstjenester, i tillegg til hundeførere som trener og forbereder terapihunder for
arbeid. Organisasjonens mål er å profesjonalisere hundeassisterte intervensjoner
i Estland, promotere ansvarlig kjæledyrhold, og øke kunnskapen om betydningen
av båndet mellom menneske og hund.
EAATD er den eneste organisasjonen i Estland som tester, trener og eksaminerer
terapihund- team. Alle terapihund-teamene har en internasjonal lisens.

Maarja Tali, deltar i dette
prosjektet fra EAATD. Hun
har vært styremedlem siden
2014, hun er hundetrener,
og eksaminator av hundmenneske team. Hun er
en av de som har utviklet
utdanningen av menneske
-hund team i Estland
26

Sammen med sine partnere designer og utvikler organisasjonen systemer som er
tilpasset helsevesenet, utdanningssystemet, og omsorgtjenester i Estland. Organisasjonen samarbeider også på internasjonalt nivå for å bringe profesjonell kunnskap, praktiske ferdigheter, og god praksis til Estland, i tillegg deltar de i vitenskapelige samarbeid. Foreningen bringer trente hundeteam sammen med klienter,
hjelper med å utvikle passende intervensjonsplaner, metodikker og standarder for
programmene, og koordinerer teamenes arbeid. Sammen med Estonian Association of Equine Assisted Therapies stiftet EAATD Estonian Union of Organizations
Involving Assistance and Therapy Animals.
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Kartleggingsresultater i Estland
37 individer svarte på den estlandske undersøkelsen, hvorav
35 brukte hunder i DAP- og DAT-programmer. Totalt 83,8%
av respondentene tilhørte Estonian Association of Assistance and Therapy Dogs, mens 2,7% ikke tilhørte noen organisasjon. 28 team besøker skoler, 24 besøker barnehager, 14
besøker biblioteker, 11 besøker sykehus, 11 besøker sykehjem, 4 besøker rehabiliteringssentre, 3 besøker psykiatriske
institusjoner, og ingen besøker privathjem. Interessant nok
oppga en person at hun besøker en tannlegeklinikk. Som
forventet jobbet de fleste av respondentene (75,6%) med
hunder i øktene i 45-60 minutter. Alle respondentene som
jobber med DAP og DAT har vært evaluert. Alle respondentene indikerte at de lærte om hundeatferd gjennom kurs,
i tillegg svarte alle blant annet ‘dog behaviorist’ på spørsmålet om hvem som evaluerte hundeteamet.
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Oppsummering av undersøkelsesdelen, vi må understreke stor
diversifisering i nesten alle aspekter
av AAI. Feltet god praksis og forskrifter er nå under bygging, da det er
ganske nytt yrke i Europa, og det har
startet på en veldig uformell måte
- parallell i ulike deler av verden.
Det har støttet varierte behov, og
på grunn av det var det nødvendig
med kvalifisering. Nå, ettersom vi
har en struktur, og vi kan skille forskjellige typer AAI (terapi, utdanning,
aktivitet (besøk), coaching) - neste
trinn er å sette standarder og gjøre
kravene klarere.
Ifølge mangelen på enhet i landene
og den ulike sertifiseringsorganisasjonen, kunne vi ikke samle alle
dataene. I hvert land har vi ca 10%
(eller mindre) av arbeidsteambasseng, men det er også en viktig
informasjon om mangel på systemet og mulighet til å verifisere lag.
Så det kan vi tydelig se forskjellene
og rote med sertifiseringssystemet.
Det er forskjellige måter å trene på,
lengden på kursene og kravene til
lag er forskjellige. Når en person eller et anlegg er interessert i ansettelse av AAI-teamet, er det ingen enkel
måte å bekrefte kvaliteten på.
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Behovet for standardisering
Det er en etterspørsel etter profesjonelle terapeuter og lærere som støttes
av hundeservice på det europeiske markedet, og det er fortsatt økende.
Landene sliter med å sette standarder for utdanning av AAI-lag. Siden vi
bare har meget brede retningslinjer fra IAHAIO - potensielle arbeidsgivere har et problem med verifisering av kandidater og deres hunderopplæring. I tillegg er det betydelige forskjeller i standarder mellom landene.
I mellomtiden er standarder innen dyreassistert inngrep avgjørende for
effektiviteten og sikkerheten til aktivitetene. Det er i interessene til funksjonshemmede og andre grupper av klienter som bruker denne typen
tjeneste for å standardisere sertifisering og fastsette minimumsstandarder
som hvert menneskehunderlag skal oppfylle. Formålet med vårt partnerskap er å øke kvaliteten på AAI-sektoren i tilknyttede land.
Hvorfor standardiseringen er nødvendig?
ï Å garantere pasientens sikkerhet og velferd
ï For å sikre pasienter får god kvalitet til inngrep som støtter deres behov
ï For å garantere hundens velferd under inngrepene
Lov i europeiske land støtter ikke behovene til AAI-markedet - det er
ingen regler som gjør dette feltet forutsigbart, og prosedyrene trygge og
enkle. I vestlige land er det mer „arbeidskultur” som tvinger håndterere til
å sertifisere seg selv og deres hunder, men i Polen og Estland er det fortsatt mangel på slik god praksis. Selv i Norge og Nederland er det lag som
jobber uten sertifisering og kontroll over hunder og håndterer utdanning
og predisposisjoner.
Anbefalt, og vanlig for land, vil sertifiseringsvei for lag være en stor
bekvemmelighet, ikke bare for fasiliteter og kunder, men også for håndterere. I dagens rot er det svært komplisert å finne et verdifullt kurs. Det
er mange sertifiserende organisasjoner, og handleren må selv bestemme
hvilken som er verdt å stole på og betale penger. Internasjonal standard,
som organisasjoner kan følge ville være en stor fordel. Det vil hjelpe
handlers å velge god kvalitet kurs og klienter til å ansette velutdannet AAI
team.
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Vi håper denne brosjyren har gitt deg mer informasjon om prosjektet og arbeidsfeltet
DAP og DAT generelt i Europa.
Besøk oss gjerne på Facebook hvis du ønsker å kontakte oss eller ønsker mer informasjon.
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