Zapisnik
2. redne seje strokovnega odbora Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psa Tačke pomagačke,
ki je bila 1. julija 2015, ob 17. uri v društvenih prostorih na Letališki cesti, v Ljubljani.

Prisotni: Mojca Trampuš, Ana Cukijati, Gregor Geč, Ljubica Vouk Kovač, Mateja Slapnik, predsednica
društva Slavica Mrkun
Opravičeno odsotni: Breda Tesner
Dnevni red:
1. Potrditev pripravniškega para Tatjana Gombač in Yuma
2. Dopolnitve Pravilnika o delu pripravnikov
3. Koordinacija izobraževanja za terapevtske pare na Debelem Rtiču (5. 9. 2015)
4. Razno
Sejo strokovnega odbora je vodila Mateja Slapnik, predsednica SO, zapisnikar podpredsednik
SO Gregor Geč.
1. TOČKA
Strokovni odbor je soglasno potrdil pripravniški par Tatjana Gombač in Yuma
2. TOČKA
Po dolgi in konstruktivni debati SO soglasno predlaga naslednje dopolnitve k Pravilniku o
pripravništvu:
- alineja II., 4. člen: Oseba, ki želi postati pripravnik društva za terapevtski par, mora biti
stara vsaj 21 let.
- alineja VII., 11. člen, tretji, dodani odstavek: Pred začetkom opravljanja pripravniških ur se
pripravnik dogovori za mentorstvo z osebo s seznama mentorjev.
- alineja VIII., 12. člen, naj nosi naslov MENTOR IN SOMENTOR;
- alineja VIII., 12. člen, prvi odstavek: Mentor je lahko že uveljavljen terapevtski par
društva, ki ima vsaj 12 mesecev praktičnih izkušenj s potrjenimi TP-ji in ga SO potrdi ter
ga uvrsti na seznam mentorjev.
Krovni mentor je lahko samo TP, somentor pa je lahko TP ali strokovni delavec. Mentor
mora biti prisoten na vsaj 5 pripravniških urah.
- alineja VIII.,12. člen, drugi odstavek: Somentor je lahko:
1. oseba s spiska mentorjev (TP)
2. oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
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- je opravila izobraževanje Tačk pomagačk za strokovne
delavce,
- ima vsaj eno leto izkušenj pri delu s terapevtskimi psi,
- vodi pripravniško uro v ustanovi (v kateri je lahko tudi
zaposlena).
- alineja VIII., 12. člen, tretji odstavek: Glede na to, da mora pripravnik opravljati
pripravništvo v različnih institucijah, lahko izbrani krovni
mentor pripravniku dovoli delati z drugim somentorjem.
- alineja VIII., 12. člen, četrti odstavek: Seznam mentorjev in somentorjev predlaga in potrdi
strokovni odbor društva. Seznam se objavi na spletni strani društva.
- alineja XI., 15. člen, dodatek: Datum začetka pripravništva je enak datumu izobraževanja
v tekočem letu. Če kandidat želi podaljšati dobo pripravništva, mora poslati Prošnjo za
podaljšanje pripravništva SO društva z ustrezno utemeljitvijo.
- alineja XIII., 23. člen, drugi odstavek: Zaključnemu izpitu prisostvujeta mentor in somentor
- strokovna oseba.
- alineja XIV., 25. člen- črtamo iz Pravilnika.
SO soglaša, da se za lažje razumevanje in v izogib zapletom Pravilniku o pripravništvu dodajo
Kratka navodila za mentorje in pripravnike, ki jih je pripravila članica SO Mojca Trampuš. (Priloga1).
SO soglaša s spremembami Obrazca o delu pripravnikov, ki jih je pripravil član SO Gregor Geč
(Priloga 2).
SO soglaša z novim obrazcem za pripravnike, ZBIRNIK PRIPRAVNIŠKIH UR, ki ga je pripravil
član SO Gregor Geč (Priloga 3).
SO spremembe predlaga IO društva, da jih pregleda in sprejme.
3. TOČKA
SO je seznanjen s potekom izobraževanja za terapevtske pare na Debelem rtiču 5.9. 2015, ki
ga predstavi predsednica društva Slavica Mrkun. SO potrjuje potek izobraževanja:
- od 9. do 12. ure izobraževanje, ki je razdeljeno na dva dela: 1. del kinološko izobraževanje in
2. del predstavitev izobraževanja, ki je potekalo v Zagrebu:
- odmor za kosilo;
- popoldanske delavnice TP-jev z otroki na letovanju na Debelem rtiču;
- sproščeno druženje terapevtskih parov in izmenjave izkušenj.
Izobraževanje koordinirata Silva Ferletič in Slavica Mrkun.
4. TOČKA
SO soglaša z izvedbo dogodka TP Rory in Jo Musto – učenje angleščine. SO predlaga, da se v
naslovu dogodka ne uporablja besedna zveza branje in/ali knjige, da ne bi prišlo do
povezovanja z READ programom, ki ga omenjeni TP še ni pridobil.

SO obravnava opažanja in predlog Branke Hobič o dodatnem kinološkem izobraževanju TPjev, kjer bi za predavatelje povabili kinološke strokovnjake. Izobraževanje bi bilo za vse
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obvezno. Izvedba okvirno oktobra, v MONS-u, psi prisotni, teorija in praksa. "Kako pomagat
psu pri stresu, sproščanje psa, dvigovanje in pravilno rokovanje s psom,..."
Sklep: SO podpira predlog Banke H. o kinološkem izobraževanju TP in pripravnikov. Ob
potrditvi donacije se formira koordinacijski odbor za izvedbo izobraževanja.
SO predlaga IO, da potrdi izplačilo potnine za redne seje za člane, ki si želijo obračunati to
potnino po društveni tarifi 0,18€/km.

Na pobudo članice SO Ane Cukjati SO razpravlja o morebitnem dodatnem izobraževanju za
strokovne delavce, ki so že mnogokrat izrazili željo po novih znanjih. SO sprejme sklep, da bo
v prihodnje vabilo na izobraževanja tudi strokovne delavce, a da od njih ne moremo
pričakovati obvezne udeležbe.

SO se zaveže, da bo do naslednje redne seje pripravil predlog 10 teoretičnih vprašanj s
področja dela terapevtskih parov. SO želi praktičnemu delu zaključnega izpita pripravnika
dodati še teoretični del, ki bo zajemal 10 zgoraj omenjenih vprašanj.

3. redna seja SO se je zaključila okrog 20. ure.

Datum: Ljubljana, 8. julija 2015
Mateja Slapnik
predsednica SO l.r.

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