Kan jeg ansøge om en
STH-hund?
tekst Administrator Anne Frahm

Spørgsmålet hører vi ofte. I den daglige telefontid eller når
vi er ude og holde foredrag og opvisninger. ”Kan jeg søge
om en servicehund?” ”Kan jeg søge om en socialhund til
mit barn?” ”Hvad skal der til?” ”Er mit handicap for omfattende?” eller er jeg ”ikke handicappet nok”…?

•

Kort og godt kan vi svare: Alle mennesker der har et bevægelseshandicap og som kan forestille sig, at en specialtrænet
hund vil kunne hjælpe til et friere og mere uafhængigt liv,
kan søge om en STH-hund.

•

Økonomi: Det er dyrt at holde hund. Selv om STH
hjælper med sponsorater i det omfang det er muligt,
og selv om vi hjælper vores brugere med f.eks. dyrlægeregninger, skal du kunne afse minimum 8.000 kr. om
året til foder, ekstra rengøring, forsikring, dyrlæge og
uforudsete udgifter.
Pasning af hund under ferie og sygdom: Tænk igennem
om du har en person i dit netværk der kan træde til
hvis du bliver syg eller hvis du skal holde ferie uden din
hund.

Før du søger, er der en række ting du skal gennemtænke:
•

Motivation: Du skal VILLE det med at have hund. Du
skal være indstillet på, at det er en livsstil at have en
servicehund. Hunden skal have motion og aktiveres.
Der skal tages hånd om hundens sundhed og velvære.
Pelspleje og daglige eftersyn af tænder, ører og negle
er en del af det at holde hund. Du skal enten selv kunne
klare disse opgaver eller du skal have mulighed for at få
hjælp i din husstand eller af dine hjælpere.

FAKTA BOKS
Disse personer kan ikke søge om en STH
hund:
•
•
•

Hvis du eller dine nærmeste lider af allergi overfor
hund
Hvis du ikke har et bevægelseshandicap
Hvis der i forvejen er en ung, større hund i din husstand
Gawain og socialhund Ticka.
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STH´s instruktører har stor erfaring i, og ser det som en
udfordring at hjælpe så mange forskellige mennesker som
muligt. Når vi træffer afgørelse om en person er egnet til at
blive samtrænet med en STH- hund, forsøger vi altid at se på
muligheder frem for begrænsninger.
Vi hjælper både gående og personer der bruger manuel og
el-kørestol og andre typer af hjælpemidler. Vi hjælper personer med store udfordringer ift. bevægelighed og vi hjælper
personer der er stort set selvhjulpne. Fællesnævneren er,
at alle de personer vi hjælper, har et brændende ønske om
at få en servicehund. At de kan tage ansvar for hunden og
at de kan forestille sig situationer, hvor hunden vil kunne
hjælpe dem.

FAKTA BOKS
Sådan søger du om en STH-hund:
Skriv en mail til info@sth-servicehunde.dk med følgende
oplysninger:
Dit navn, efternavn og alder. (Eller navn, efternavn og
alder på barnet hvis du søger ønsker at søge om en STH
hund til dit barn)
Adresse
Hvilket bevægelseshandicap har du?
Ole Poulsen med servicehunden Silan.

FAKTA BOKS
Målgruppe:
STH´s målgruppe er børn og voksne med bevægelseshandicap. F.eks. sklerose, CP, rygmarvsskade, amputationer, muskelsvind, skader efter blodpropper, sygdomme og ulykker, gigt-sygdomme, polio og en række
andre handicaps og sygdomme.

FAKTA BOKS
Servicehund:
•

En servicehund er en specialtrænet hund, der udplaceres hos en person der er fyldt 18 år. Hunden har særlige rettigheder i forhold til lovgivning, på lige fod med førerhunde til blinde. Hunden bærer en ID-vest og brugeren bærer et IDkort der fortæller, at teamet har bestået en offentlighedstest.

Socialhund med servicehundefærdigheder til voksen person:
•

En specialtrænet hund, der udplaceres hos en voksen person. Teamet har ikke offentlig adgang. Hunden bærer en IDvest.

Socialhund evt. med servicehundefærdigheder til børn:
•

En specialtrænet hund der udplaceres hos en familie med et barn med bevægelseshandicap. Hunden har ikke offentlig
adgang. Hunden bærer et STH-tørklæde.
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