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Bella och Wilma är Årets sociala
tjänstehundar
Det blev de två blandrastikarna Bella och Wilma som fick utmärkelsen Årets
sociala tjänstehund 2017. Bella och Wilma arbetar som terapihundar för en
grupp vuxna med intellektuella funktionshinder i Ekerö kommun.
Tillsammans med sin ägare Malin Brandt arbetar de med såväl individuell
terapi som gruppterapi och tränar upp självkänsla och socialt samspel.
Bella och Wilma är ett rutinerat par som arbetat som terapihundar i omkring
5 år och vid nio års ålder har de också samlat mycket erfarenheter ur
hundlivet. Bella kom till Malin som valp medan Wilma kom som
omplaceringshund vid 1 års ålder. Malin, som arbetade inom kommunen, ville

utbilda sina hundar till terapihundar men på den tiden fanns inte så mycket
erfarenhet och kunskap om nyttan med terapihundar så Malin fick tjata ett
bra tag innan kommunen gick med på förslaget. Bella och Wilma fick sin
utbildning vid Svenska terapihundskolan och har efter utbildning varit i tjänst
tillsammans med Malin.
Bella och Wilma arbetar fyra dagar i veckan och ofta med lite olika inriktning
beroende på deras egna personligheter och färdigheter. Wilma är den lite
fartigare medan Bella är lite lugnare, förklarar Malin
– Wilma är perfekt att ha med till en grupp på ett demensboende till
exempel, berättar Malin. Bella däremot är världsmästare på att ligga i sängen
och bara ta det lugnt, vilket passar vårdnadstagare som behöver lugn och ro.
– Både Bella och Wilma är mycket vänliga och stabila och de är en bra
kombo, säger Malin.
Juryns motivering
Juryn, bestående av Cathrin Fernholm, Svenska Brukshundklubben. Ulf
Uddman och Hans Rosenberg, Svenska Kennelklubben motiverade sitt val
såhär:
"Bella och Wilma, arbetar tillsammans med sin matte, Malin Brandt, inom
Ekerö kommun med ”Hundpatrullen” som är en LSS-verksamhet, Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Hundarna får priset för att de bidrar till att unga vuxna får en meningsfull
vardag. Genom hundarnas arbete tränas självkänsla och socialt samspel
genom olika spel, räkneövningar, bokstäver, koordination och även
hundträning och omvårdnad. Dessutom gör Hundpatrullen besök på olika
äldreboenden med Bella och Wilma och föreläser om verksamheten med
information och inspiration till andra kommuner.
Hundarnas verksamhet ger en vinn-vinn situation där människor får en
avsevärt bättre livskvalitet, andras hundar får daglig rastning, äldre får
stimulans och kommuner får kunskap om hundars betydelse inom vård och
omsorg."
Prisas på Stockholm Hundmässa

Agria Djurförsäkring skänker 20 000 till en organisation som mottagaren själv
får välja och denna gången blev det Svenska hundskyddsförening/Hundstallet
som får ta emot ett välbehövligt stöd. Bella och Wilma får ta emot sina
medaljer på Stockholm Hundmässa den 16 december och får då även ett
smaskigt ben att tugga på, ett års foder från Royal Canin samt en skön säng
från Biabädden.

Kontaktpersoner
Hans Rosenberg
Presskontakt
Presstalesman
Pressansvarig
hans.rosenberg@skk.se
08-795 30 18
0705-83 83 32

