Molt seriós
en la seva feina
Els gossos guia acompanyem les persones cegues allà on vagin: tant és a l’oficina
com a un hotel, de feina o de vacances.
Als hotels també sabem el que hem de fer:
primer de tot, quan entrem al vestíbul i seguint les indicacions del nostre company
cec, ens apropem a la recepció perquè faci
les seves gestions. Després anem a la nostra habitació.

El millor lloc
Per a nosaltres els salons, els ascensors o
els passadissos d’aquests llocs no tenen
secrets; ens han ensenyat a saber reaccionar en cada moment, i per això podem
guiar els companys cecs amb tota seguretat per les instal·lacions. A l’habitació, ells
ens busquen el racó més idoni i ens treuen
l’arnès que portem quan treballem. Així podem estar més còmodes, reposant mentre
l’acompanyem o vigilem el seu son.

La discreció ens distingeix
Pots considerar-nos un acompanyant molt discret. A més, la nostra higiene, preparació i
educació són tan escrupoloses i meticuloses que allà on anem ens guanyem molts elogis i
una veritable admiració per la bona feina que fem, fruit de l’entrenament adquirit a l’Escola
de la Fundació ONCE del Gos Guia, on ens ensenyen a proporcionar autonomia i seguretat
a la persona cega a la qual guiem.
Per la seva banda, aquestes persones que se serveixen d’un gos
guia són molt rigoroses en la nostra cura. No passa un dia sense
que ens netegin i regularment visitem el veterinari.
Per tant, pots estar segur que per ensinistrament, higiene i control
sanitari, no desentonarem al teu establiment.

La Fundació ONCE del Gos Guia
agraeix la teva cooperació.

Col·labora sense reserves!
Si vols conèixer la meva Escola, pots entrar a:
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La nostra bona educació

sem p r e

AL SEU

Quan visitem un restaurant, quan situem el nostre company al seu lloc, ell ens col·loca al
costat de la seva cadira o sota la taula perquè no molestem. Mentre dura l’àgape, observem
el que hi ha al voltant o fem un son, sempre al seu costat. Un cop acabat l’àpat i al mínim
senyal del nostre company cec ens incorporem, llestos per seguir les seves indicacions i
guiar-lo adequadament.

COSTAT

Amb freqüència, la resta dels clients se sorprenen de no haver percebut abans la nostra
presència al recinte, i ens admiren pel bon comportament i neteja. I és que els usuaris dels
gossos guia són molt rigorosos i constants respecte a la nostra bona educació i neteja diària, a més dels controls veterinaris als quals ens sotmeten
regularment.

Els gossos guia formem un grup
molt especial. Ens distingim per l’ensinistrament acurat i l’educació que
hem rebut a l’Escola de la Fundació
ONCE del Gos Guia.

En general, tothom entén que la labor que realitzem és
important, una feina molt seriosa, tant que fins i tot està
emparada legalment. Una llei ens permet l’accés com a
guies a qualsevol lloc públic al costat de la persona que
acompanyem. Amb nosaltres l’autonomia de les persones
cegues està assegurada.

És normal veure’ns guiant una persona cega en llocs públics, no només
al carrer, sinó també al metro o l’autobús, a teatres i cines, a centres
comercials i, és clar, a cafeteries i
restaurants.
El nostre comportament a qualsevol d’aquests llocs és impecable, particularment als restaurants, malgrat les delicioses olors que percebem ja que, al contrari del que podries pensar si no
ens coneixes, l’ensinistrament que hem rebut és més que suficient per quedar-nos simplement
amb l’admiració. A més, l’alimentació que ens proporcionen és molt bona i ens deixa del tot
satisfets.

La Fundació ONCE
del Gos Guia agraeix
la teva cooperació.

Col·labora
sense reserves!
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