Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke
Idrijska 13, 1360 Vrhnika
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info@tackepomagacke.si
www.tackepomagacke.si

ZAPISNIK
3. redne seje strokovnega odbora Društva »Tačke pomagačke«, ki je bila v soboto, 5.9.2015 ob
14,00 v Mladinskem zdravilišču in okrevališču RKS Debeli rtič.
Prisotni člani/ice SO:
Mateja Slapnik, Ana Cukijati, Ljubica Vouk, Mojca Trampuš, Gregor Geč, Breda Tesner
Dnevni red:
1.
Potrditev sodelovanja na prireditvah
2.
Dopolnitev Navodil za vodnike terapevtskih psov in pripravnike (število opravljenih ur)
3.
Kriteriji za izobraževanje novih terapevtskih parov
4.
Razno
K1/a. Strokovni odbor potrjuje sodelovanje na 1. Kinološkem dnevu, ki bo 13. 9. 2015 Domžalah.
b. Strokovni odbor potrjuje sodelovanje na Šentviških dnevih v Ljubljanskih Guncljah, 12. 9.2015.
Udeležili bi se ga terapevtski pari iz Ljubljansko Notranjske regije.
K2/ Dopolnitev Navodil za vodnike terapevtskih psov in pripravnikov – v skladu z Zakonom o
prostovoljstvu (Ur. l. RS, št. 10/18.2.2011), 7. člen, 1. točka, ki se glasi: »Organizirano prostovoljstvo
je prostovoljsko delo, ki se skladno z določbami tega zakona opravlja v okviru prostovoljskih
organizacij, kot jih opredeljuje prvi odstavek 9. člena tega zakona in ga posameznik izvaja redno in
najmanj 24 ur letno.« in v skladu z uvodno določbo Statuta Društva »Tačke pomagačke« je strokovni
odbor soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
REDNI POLLETNI VETERINARSKI PREGLED – drugi odstavek; terapevtski par mora opraviti 24
obiskov v koledarskem letu, da je opravičen do brezplačnega veterinarskega pregleda (12 obiskov
od septembra do marca in 12 obiskov od marca do septembra oz. 24 obiskov v enem letu).
K3/ Kriteriji za prijavo k izobraževanju za nove terapevtske pare:
1. Kriterij: pes mora imeti opravljen izpit A (izpit za psa spremljevalca) ali izpit B-BH (izpit za psa
spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovnim izpitom za vodnika).
2. Kriterij: kinološko testiranje psov s strani kinologinje v društvu.
3. Kriterij: Pisni preizkus in pogovor z vodnikom.
SKLEP: Strokovni odbor je sprejel sklep, da bomo za leto 2016 razpisali 15 mest za izobraževanje
novih terapevtskih parov.
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K4/ Razno:
Strokovni odbor potrjuje razstavo pasjih portretov in predstavitev Društva Tačke pomagačke v
Narodni in študijski knjižnici Trst in v Tržaško knjižnem središču.
Seja se je zaključila ob 16.00'
Zapisnik pisala:
Mateja Slapnik, l. r.
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