
Jag heter Annette Lindberg och har arbetat i över 30 år i vård och omsorg med människor 
i alla åldrar och med olika funktionshinder. Min hund Charlie och jag är tillsammans ett 
Certifierat Vårdhundteam. Charlie är en labradoodle på 3 år. Han är en glad, vänlig och 
nyfiken kille som alltid är pigg på att arbeta och lära sig nytt. Vi har utbildats vid Vård-
hundskolan i Brösarp och gjort vår praktik i äldreomsorgen i Halmstad. Vi har också gått 
en påbyggnadskurs till R.E.A.D-team (läshund) Reading Education Assistace Dog. Våra 
uppdrag är av varierande art både som Vårdhund o R.E.A.D-team, vi anpassar oss alltid 
till beställarens behov. Vi har mycket att erbjuda Er! 

Kontakt för frågor eller bokning
Skicka en förfrågan till: storzner@hotmail.com 
Kostnad 2017: Vardagar 500kr/tim exkl. moms 
eller helger 750kr/tim exkl. moms

VOVSVOVS
HUNDEN i

Vardag Omsorg Vård Skola

Att få besök av Vårdhund / R.E.A.D-teamet kan bidra till glädje 
och lugn, skapa motivation till rörelse och rehabilitering, öka 
lusten till socialt samspel, ge förhöjd självkänsla samt ge en 
förutsättning att träna motorik, balans, tal och/eller läsning. Men 
minst lika viktigt är gemenskapen som skapas. Träffarna med 
Vårdhunden Charlie blir något att se fram emot och samtala om 
inför och efter besöken. 

Vi skräddarsyr varje besök efter önskemål och behov. Besök av 
Vårdhunden Charlie kan ske i grupp eller enskilt, vara regelbun-
det återkommande eller bokas för enstaka tillfällen. Vi kan även 
medverka vid specifika evenemang (t ex sommar- festen) eller 
komma ut och föreläsa om den utbildade hundens betydelse i 
vård, omsorg och skola.

Läs mer om Vårdhunden Charlie på www.vardhundencharlie.com
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