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

Zapisnik
5. korespondenčne seje izvršnega odbora Društva »Tačke pomagačke«, ki je potekala od 28. do
31. julija 2015 z naslednjim predlogom
dnevnega reda:
1. Obravnava in potrditev predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o delu pripravnikov
2. Potrditev terapevtskih parov
Na korespondenčni seji so sodelovale:
- Slavica Mrkun, Marija Trontelj, Milka Golob, Tatjana Gombač in Silva Ferletič.
Vabilo za korespondenčno sejo je bilo skladno s statutom društva posredovano v vednost tudi Dragici
Šuštar, predsednici nadzornega odbora društva.
Predlog za sklic korespondenčne seje je podala Slavica Mrkun, predsednica IO društva.
1. točka
Uporaba Pravilnika o delu pripravnikov v praksi je pokazala potrebo po nekaterih spremembah in
dopolnitvah. Slednje so bile s strani nekaterih članov/ic posredovane v obravnavo, uskladitev in
potrditev strokovnemu odboru društva. Le-ta jih je obravnaval na svoji 2. redni seji. Spremembe in
dopolnitve stopijo v veljavo naslednji dan po potrditvi na IO (28. člen). Čistopis pravilnika bo
objavljen na spletni strani.
Strokovni odbor društva je predlagal izvršnemu odboru društva v obravnavo in potrditev naslednje
spremembe in dopolnitve Pravilnika o delu pripravnikov:
- 4. člen: Oseba, ki želi postati pripravnik društva za terapevtski par, mora biti stara vsaj 21 let.
- 11. člen, tretji, dodani odstavek: Pred začetkom opravljanja pripravniških ur se pripravnik
dogovori za mentorstvo z osebo s seznama mentorjev.
- 12. člen, dopolni se naslov: MENTOR IN SOMENTOR
- 12. člen, prvi odstavek: Mentor je lahko že uveljavljen terapevtski par društva, ki ima vsaj 12
mesecev praktičnih izkušenj s terapevtskimi pari in ga SO potrdi ter uvrsti na seznam
mentorjev.
Krovni mentor je lahko samo terapevtski par, somentor pa je lahko terapevtski par ali
strokovni delavec. Mentor mora biti prisoten na vsaj 5 pripravniških urah.
- 12. člen, drugi odstavek: Somentor je lahko:
1. oseba s seznama mentorjev
2. oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je opravila izobraževanje Društva »Tačke pomagačke« za strokovne
delavce,
- ima vsaj eno leto izkušenj pri delu s terapevtskimi psi,
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- vodi pripravniško uro v ustanovi (v kateri je lahko tudi zaposlena).
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.
12. člen, četrti odstavek: Seznam mentorjev in somentorjev predlaga in potrdi strokovni
odbor društva. Seznam se objavi na spletni strani društva.
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.
23. člen, drugi odstavek: Zaključnemu izpitu prisostvujeta mentor in somentor - strokovna
oseba.
25. člen - brisati iz Pravilnika.

V obravnavo in potrditev je bil predlagan naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor je na predlog strokovnega odbora Društva »Tačke pomagačke« obravnaval predlog
sprememb in dopolnitev Pravilnika o delu pripravnikov, ki so predhodno navedene v tem zapisniku
in jih potrdil. Čistopis pravilnika bo objavljen na spletni strani društva. Spremembe in dopolnitve
pravilnika stopijo v veljavo naslednji dan po končani korespondenčni seji IO, to je 1.8.2015.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

2. točka
Na predlog strokovnega odbora Društva »Tačke pomagačke« je bil članicam IO posredovan v
obravnavo in potrditev naslednji predlog sklepa:
Na predlog strokovnega odbora izvršni odbor s 1.8.2015 potrjuje za terapevtski par:
- Tatjano Gombač in psičko Yumo,
- Bredo Bertalanič Stergar in psička Jona,
- Tadejo Slavic in psička Ajka,
- Mašo V. Ponikvar in psička Flirta,
- Sabino Miklavčič in psičko Lady.

Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
Izvršni odbor Društva
»Tačke pomagačke«
Slavica Mrkun, predsednica

Zapisnik prejmejo:
• članice IO,
• arhiv društva,
• predsednica NO,
• objava na spletni strani društva.
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