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ZAPISNIK 7. KORESPONDENČNE SEJE STROKOVNEGA ODBORA
SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA TERAPIJO S POMOČJO PSOV TAČKE
POMAGAČKE, ki je potekala od 28. 10. do 5. 11. 2015
Na korespondenčni seji so sodelovali: Mojca Trampuš, Ana Cukijati, Gregor Geč,
Ljubica Vouk Kovač, Breda Tesner in Mateja Slapnik
DNEVNI RED:
1. Potrditev terapevtskega para Milka Golob in psička Čupa
2. Potrditev pripravništva Barbare Simčič s psičko Loro in mentorstvo Andreje
Lenassi
3. Razno

1. TOČKA
Sklep: Strokovni odbor je na podlagi Pravilnika o pripravništvu in ob
pregledu vse dokumentacije ugotovil, da pripravnica Milka Golob s
psičko Čupo izpolnjujeta vse pogoje za terapevtski par. SO predlaga IO
potrditev TP-ja.
2. TOČKA
Sklep: Strokovni odbor je potrdil pripravništvo Barbare Simčič s psičko
Loro. Prav tako potrjuje Andrejo Lenassi kot mentorico pripravniškemu
paru.
3. TOČKA
Sklep: Strokovni odbor je odobril prošnji Korneliji Volarić, študentki
socialne pedagogike, ki se je na SO obrnila s prošnjo po sodelovanju pri
aktivnosti, ki jo izvajajo naši vodniki s svojimi psi. Študentka piše
seminarsko nalogo z naslovom "Posredovanje s pomočjo psa".
SO soglaša s sodelovanjem pod pogojem, da se študentki dodeli mentor
s seznama mentorjev Društva in študentko povabi na svoje terapevtke
ure ter spremlja njeno delo.
Sklep : Strokovni odbor sprejema sklep izvršnega odbora, ki se glasi:
Izvršni odbor predlaga strokovnemu odboru organizacijo
strokovno/praktičnih delavnic pod vodstvom Nataše Ogrin Jurjevič, na
katerih bodo terapevtski in pripravniški pari v teoriji in praksi utrdili
znanja potrebna za delo v institucionalnem okolju in pri terapevtski
obravnavi. Z organizacijo delavnic se naj prične čim prej. Delavnice bi
potekale v DU Vrhnika ob sobotah, in sicer za največ 8 oseb in psov.
Delavnice bo vodila Nataša Ogrin Jurjevič.
7. korespondenčna seja SO

Sklep: Strokovni odbor daje soglasje za sodelovanje Društva »Tačke
pomagačke« s knjigarno Libris v Kopru.
Kraj in datum: Sežana, 5. novembra 2015
Gregor Geč
podpredsednik SO, l. r.

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

7. korespondenčna seja SO

