Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke
Idrijska 13, 1360 Vrhnika
Davčna številka: 82939896
SI56 0202 7025 6690 427
info@tackepomagacke.si
www.tackepomagacke.si
FB:Tačke pomagačke

Zapisnik
1. redne seje strokovnega odbora Društva »Tačke pomagačke«, ki je bila 20.
aprila 2015, ob 17. 00 v društvenih prostorih na Letališki cesti v Ljubljani.
Prisotni: Mojca Trampuš, Ana Cukijati, Gregor Geč, Ljubica Vouk Kovač, Mateja
Slapnik
Opravičeno odsotni: Breda Tesner
Dnevni red:
1. Potrditev mentorjev terapevtskim parom
2. Sodelovanje z institucijami/ organizacijami in posamezniki
3. Potrditev datuma za izobraževanje - druženje terapevtskih parov; Debeli rtič
5. 9. 2015
4. Objava fotografij Ljubljanska enota – facebook
5. Potrditev predloga za zaključni izpit pripravnika Milana Šinka
6. Izbira kandidatov za strokovno izobraževanje v Zagrebu Animal Assisted
Therapy 22-24.05.2015,Venue: Tribina grada Zagreba Kaptol 27, Zagreb,
Croatia Workshop
7. Potrditev pripravništva za članico Irino Telban
8. Priprava strokovnega izobraževanja Terapevtski pes v šolah in vrtcih 16. 5.
2015
9. Razno
Sejo strokovnega odbora je vodila Mateja Slapnik, predsednica SO.
1. TOČKA
Strokovni odbor je potrdil naslednje pripravniške pare in njihove mentorje:
- Zorici Žnidarič - mentorici Branka Hobič in Milka Golob
- Sari Rovan - mentorica Slavica Mrkun
- Tamari Valenčič - mentorica Silva Ferletič
- Anji Kernc – Vesna Stipetič
- Ani Zupanc – Darja Jagodic
- Janka Bergelj Pogačnik – Ljubica Vouk
- Margaret Davis – Darja Jagodic
2. TOČKA
- Potrjujemo sodelovanje s študentkami socialne pedagogike, in sicer
projekt: Pridi tudi ti, da park zaživi; (koordinatorka Mojca Trampuš);
- Potrjujemo sodelovanje na posvetu o Lahkem branju, če se bo kdo od
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članov udeležil;
Potrjujemo udeležbo oz. sodelovanje na 10. otroškem bazarju, ki bo
potekal v Ljubljani od 18. -20. 9. 2015 (koordinator Gregor Geč);
Potrjujemo sodelovanje oz. potrjujemo dogovor o trajnem sodelovanju z
MZL Debeli Rtič;
Potrjujemo sodelovanje s prostovoljko Taro Kljun, in sicer naj vzpostavi
kontakt z najbližjo vodjo enote in se dogovori za sodelovanje oz.
spremljanje našega dela v društvu;
Sodelovanja na Tednu vseživljenjskega učenja TUV je SO sprejel sklep:
glede pomanjkanja informacij in obilo dogodkov v mesecu maju se za
sodelovanje ne odločimo;
Sodelovanje na nacionalnem tednu prostovoljstva je SO sprejel sklep: da
se ne udeležimo zaradi drugih obveznosti v mesecu maju.

3. TOČKA
Sklep: SO potrjuje datum izobraževanja in druženja terapevtskih parov na
Debelem Rtiču, 5. 9. 2015.
4. TOČKA
Sklep: SO soglaša da člani Ljubljanske enote posredujejo fotografije za objavo
na facebook-u Vesni Hude na elektronski naslov : tacek.erc@gmail.com in
nato Vesna objavi fotografije na Facebook-u »Tačk pomagačk«.
5. TOČKA
Sklep: SO potrjuje, da lahko pripravnik Milan Šinko opravi zaključni izpit ob
prisotnosti mentorice Tatjane Alenke Pavlič.
6. TOČKA
Na izobraževanje v Zagrebu je SO predlagal naslednje člane društva: Branko
Hobič, Bredo Tesner, Špelo Štefe, Urško Ferletič, Ano Cukijati, Sanjo
Bekrič, Vesno Stipetič, Ljubo Trontelj, Matejo Slapnik in Manjo Vidovič;
predlagani morajo potrditi svojo udeležbo po elektronski pošti, in sicer
izobraževanja se bo udeležilo pet članov društva. Če se člani ne odzovejo na
elektronsko pošto do 23. 4. 2015 bomo predlagali še druge kandidate.
7. TOČKA
Članica društva Irina Telban, bi želela opravljati pripravništvo, in sicer pogoj
za opravljanje pripravništva je udeležba na izobraževanju, ki ga organizira
društvo.
Sklep: članica društva Irina Telban se v letošnjem letu ni udeležila
izobraževanja za terapevtske pare in zato ne izpolnjuje pogojev za
opravljanje pripravništva.
8. TOČKA
Sklep: na strokovnem izobraževanju, ki bo potekalo, 16. 5. 2015 v Ljubljani
bodo sodelovali kot prostovoljci: Gregor Geč, Ana Cukijati, Mateja Slapnik,
Špela Štefe, Sara Čotar in Vesna Stipetič.
Predlogi za spremembo urnika izobraževanja: med prvim odmorom ob
11.00 - 11. 30 bi ponudili kavo
11. 30 -13. 20 predavanje Mojce Trampuš
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13. 20 - 14. 30 kosilo
16. 15 – 17. 00 okrogla miza
Ana Cukijati bo pripravila potrdila za udeležence v pdf obliki (vnos imen in
priimkov na pripravljena potrdila v ustrezni grafiki društva).
Pobuda: SO predlaga povezovalca izobraževanja, in sicer izobraževanje bi
povezoval Gregor Geč.
9. TOČKA
- Pripravnici Ani Zupanc, ki deluje v gorenjski enoti podaja SO priporočilo:
kot vsak drug član Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagače se lahko predstavlja kot članica društva, samo
takrat ko dosledno dela v skladu s pravilnikom o delu pripravnikov
našega društva.
- Sklep: SO soglaša, da Mojca Trampuš opravlja enkratne obiske oz.
predstavitve, ki so povezani s projektom Pes v šoli.
- Potrditev strokovnih oseb:
Sklep: SO potrjuje za mentorico Špelo Štefe, vodnico terapevtskega psa
našega društva, in sicer jo potrjujemo tudi kot strokovno delavko,
zaposleno CUDV Draga. Prav tako potrjujemo kot mentorici našim
pripravniškim parom strokovni delavki: Vido Globočnik, zaposleno DU
Kranj in Simono Kozjak, zaposleno OŠ Marezige. Simona Kozjak,
socialna pedagoginja, je zaposlena na Osnovni šoli Koper – Svetovalni
center za otroke, mladostnike in starše. Kot svetovalna delavka dela na
različnih šolah, med drugim tudi na OŠ Marezige, kjer sodeluje z Vesno
Sirotič in Belo oz. Ino.
SO ne potrdi strokovne delavke, Katje Logar, zaposlene DSO Preddvor kot
mentorico našim pripravniškim parom. V skladu s pravilnikom o pripravništvu
(12. člen) je lahko strokovna oseba zaposlena v ustanovah, v katerih
opravljamo terapije s pomočjo psov mentorica pripravnikom našega društva
samo oseba, ki je opravila društveno izobraževanje in potem pridobila dovolj
praktičnih izkušenj v delu v terapijah s pomočjo psov.
SO predlaga, da bi na novi spletni strani imeli koledar dogodkov. V koledar bi
se lahko vnašalo vse prireditve, dogodke in srečanja.

Datum: Zreče, 22. 4. 2015

Mateja Slapnik
predsednica SO, l. r.

Zapisnik prejmejo:
- člani SO
- arhiv društva
- objava na spletni strani društva
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