Pressemelding –
Besøksvenn med hund
Etne Røde Kors ønsker å
styrke og utvide sin
nåværende besøkstjeneste til
også å inkludere besøksvenn
med hund. Er dette noe for
deg og din hund?
Besøkstjenesten er den
største omsorgsaktiviteten i
Røde Kors. På landsbasis bidrar mer enn 6 000 frivillige inn i livene til mer enn 12 000
mennesker i sårbare livssituasjoner, med sin innsats for sosial inkludering, aktivitet og
livsglede.
Bruk av hund i Besøkstjenesten har de siste årene nærmest eksplodert i omfang, og er den
klart mest økende og engasjerende nysatsning innen Røde Kors Besøkstjeneste.
Bruk av hund i Besøkstjenesten gir svært positive resultater overfor deltakerne. Møtet
mellom den besøkte og hund gir mange svært fine og nære opplevelser. Det er
veldokumenterte effekter på helse og velvære knyttet til det ubetingede i kontakten med et
dyr, roen en opplever ved å stryke en varm pels og gleden ved å være en giver av kos og
omsorg.
En besøksvenn med hund bruker hunden sin for å komme i kontakt med den som besøkes.
Hunden din og du bidrar til å gi et annet menneske økt sosial kontakt.
Besøkene kan skje på institusjon, hjemme hos den dere besøker eller dere kan gå en tur. Det
viktigste som besøksvenn er at du er et medmenneske.
Hvem er du?
Du har lyst til å gjøre en forskjell for et annet menneske.

Du har litt ekstra tid, og en sosial hund som er minst 18 måneder og ikke eldre enn åtte år.
Hunden din må like å være sammen med andre mennesker.
Vi har behov for både menn og kvinner som besøksvenner.
Opplæring
Etne Røde Kors tilbyr opplæring før du begynner som besøksvenn med hund.
For å bli godkjent besøksvenn med hund må du gå på et «Besøksvenn med hund»-kurs, og
deretter introduksjonskurs til Røde Kors, kurs i psykososial førstehjelp og grunnkurs
førstehjelp. Alle kurs gir kursbevis.
Hvor mye tid tar dette?
Å være besøksvenn med hund innebærer at du bruker minimum 2 timer i måneden til
frivillig arbeid for Etne Røde Kors.

Bli med!
Ta kontakt med leder for Besøkstjenesten i Etne, Solveig Stølås
Telefon: 92093187| E-post: solveigstolas@gmail.com

