ZAKUPY Z "ASYSTENTEM"
Po kilku latach trudnej walki o uregulowania prawne, dotyczące obecności psów asystujących
osobom niepełnosprawnym w miejscach publicznych udało się wreszcie wpłynąć na zmianę
przepisów. Obecnie na mocy odpowiedniej ustawy niepełnosprawny opiekun może w
towarzystwie swojego odpowiednio wyszkolonego i oznaczonego psa wchodzić do miejsc
użyteczności publicznej.
Zmieniło się prawo ułatwiając swobodne funkcjonowanie osób korzystających z umiejętności
swoich psich pomocników, ale do zmiany świadomości społecznej potrzeba znacznie większej
ilości czasu i wysiłku. Wszelkie działania podejmowane w tym zakresie, mające na celu
uświadomienie wagi takiej psiej pomocy nabierają w tym kontekście szczególnego znaczenia
dla osób, które, na co dzień korzystają z pomocy czworonożnego asystenta.
W tym artykule odpowiemy na pytania, które osoby z niepełnosprawnością słyszą najczęściej,
gdy próbują wyegzekwować funkcjonujące już w naszym kraju prawo.

Dlaczego pies asystujący musi towarzyszyć osobie niepełnosprawnej cały czas, a nie
zostaje przed restauracją, sklepem czy urzędem?
Pies stanowi swoistą jedność z opiekunem jest jego wsparciem, pomocą i niezależnością ,
każda konieczność pozostawienia go - po pierwsze ową niezależność zabiera, dyskredytując
jego normalne funkcjonowanie, po drugie naraża na bezpośrednie zagrożenie kradzieży psa,
bądź niebezpieczeństwa własnego z tytułu niemożności skorzystania z jego pomocy np. przy
sygnalizowaniu objawów poprzedzających atak epilepsji.
Niezależność podstawą normalnego funkcjonowania społecznego, czyli o tym dlaczego cztery
łapy lepsze są od dwóch nóg?
Najczęstszym zarzutem kierowanym do osób robiących zakupy w towarzystwie psa
asystującego jest to, iż nie chcą korzystać z pomocy asystenta sklepowego przy robieniu
zakupów i egzekwują konieczność wejścia na teren hali z psem.

Z czego to wynika?
Osoba niepełnosprawna i jej pies to para, która dobrana została do siebie pod kątem charakteru
i ograniczeń opiekuna, dlatego to właśnie pies lepiej zna potrzeby swojego pana, niż człowiek z
najlepszymi nawet intencjami, który z daną osobą ma do czynienia pierwszy raz. Jeśli
niepełnosprawny będzie potrzebował pomocy w zakresie przekraczającym możliwości psa, na
pewno o nią poprosi. Warto więc nie narzucać swojej obecności, a obserwując taki nietypowy
duet uczyć się tego, jak istotny może być fakt posiadania tak wyjątkowego asystenta, nie tylko
podczas zakupów, ale przede wszystkim w życiu i funkcjonowaniu, które z powodu ograniczeń
wynikających z niepełnosprawności bez psa byłoby niepełne, a w niektórych aspektach
niemożliwe.

Niezastąpiony - O tym w czym potrafi pomóc pies asystent.
Wyszkolony psi asystent z certyfikatem nie jest jedynie towarzyszem i przyjacielem osoby
niepełnosprawnej. Przez umiejętności, które posiada staje się niezastąpiony.
Społeczna świadomość tego, jak pomaga pies asystent często jest na tyle niska, że osoba
chcąca zrobić zakupy w towarzystwie psa często słyszy stwierdzenie, że przecież pies na pewno
nie będzie pani wkładał zakupów do koszyka.
Tymczasem pies nie tylko poda każdy wskazany przez opiekuna artykuł i włoży go do koszyka,
ale również doskonale poradzi sobie z niesieniem zakupów, gdy jego poruszający się na wózku
opiekun potrzebuje mieć wolne ręce.
Często obecność czworonożnego pomocnika jest czynnikiem determinującym to, czy osoba
niepełnosprawna będzie w stanie np. przymierzyć, a później zakupić sobie ubranie, bo pies
asystent jest szkolony do pomocy w takich właśnie czynnościach i zapewnia istotną dla
każdego człowieka intymność.
Spektrum jego umiejętności uzależnione jest od indywidualnych potrzeb docelowego opiekuna i
stale ulega ewaluacji, wynikającej z ciągłego przebywania ze sobą.
W tym nietypowym duecie obie strony dbają o doskonalenie umiejętności dla swojego
wspólnego, lepszego jutra, w którym z pierwszego planu zniknie wózek i ustąpi miejsca
człowiekowi w towarzystwie niesamowitego psa asystenta.
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