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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE STROKOVNEGA ODBORA SLOVENSKEGA
DRUŠTVA ZA TERAPIJO S POMOČJO PSOV TAČKE POMAGAČKE,
ki je bila 3. decembra 2015, ob 18. 00 v društvenih prostorih na Šmartinski cesti 152
v BTC-ju v Ljubljani.
Prisotni: Mojca Trampuš, Ana Cukijati, Gregor Geč, Ljubica Vouk Kovač, Mateja
Slapnik, Breda Tesner, kinologinja Lea Leskošek
Dnevni red:
1. Priprava in kriteriji za testiranje novih pripravniških parov v letu 2016
2. Priprava izobraževanja za pripravnike v letu 2016
3. Razno
Sejo strokovnega odbora je vodila Mateja Slapnik, predsednica SO, zapisnikar
podpredsednik SO Gregor Geč.
TOČKA 1
Strokovni odbor ugotavlja, da je nujno potrebno dvigniti nivo zahtevnosti obvladanja
psa s strani vodnika, zato SO skupaj z Leo Leskošek temeljito predela argumente v
zvezi s testiranjem novih pripravniških parov v letu 2016, in sprejme sledeče sklepe:
- datum testiranja: nedelja, 31.1.2016; začetek ob 10. uri;
- rezervni termin testiranja dogovorjen, ki pa ni objavljen;:
- kraj testiranja: novi društveni prostori na Šmartinski 152 v BTC-ju v Ljubljani;
- testiranje je razdeljeno na dva dela, 1. del- kinološki, testiranje psa; 2. del- pogovor
z vodnikom psa;
- 1. del - kinološko testiranje vodi Lea Leskošek;
- 2. del - pogovor z vodnikom psa izvede komisija, ki jo SO soglasno predlaga in naj
bi jo sestavljali: Branka Hobič, Slavica Mrkun in Gregor Geč;
- potek testiranja: vsako polno uro z začetkom ob 10. uri po pet (5) vodnikov in
njihovih psov;
- za 2. del testiranja morajo kandidati predhodno poslati motivacijsko pismo;
- ob razpisu za testiranje psov navedemo navodila za pisanje motivacijskega pismakratek življenjepis, koliko časa bodo namenili prostovoljstvu, zakaj prostovoljec, kje in
kako naj bi delal/a kot TP;
- v razpisu za testiranje psov poudarimo, da plačilo testiranja še ne pomeni, da bodo
postali TP;
- komisija opravi kratek pogovor s kandidati/vodniki psov po uspešno opravljenem
kinološkem testiranju psa;
- število prijav na testiranje za nove TP je nekje do 30.
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- največje število ustreznih kandidatov za nove TP-je je 15.
- cena testiranja je 35 €;
- komisija se obveže, da bo kandidate obvestila do 15.2.2016 o ustreznosti/
neustreznosti za opravljanje pripravništva.
- starost psa najmanj 12 mesecev, pes mora imeti obvezno opravljen izpit A iz
poslušnosti.
Ker se kinologinja Lea Leskošek odpoveduje honorarju za opravljeno delo testiranja
v dobrobit društva, se z njo dogovorimo, da ji društvo plača obravnavo njenih psov pri
Jani Bedenk.
TOČKA 2
V luči sprememb za že uveljavljene TP-je, ki bodo za potrditev obstoječe licence med
drugim morali prisostvovati vsaj 3 izobraževanjem, je SO okvirno sestavil program
izobraževanja za nove pripravniške pare in že uveljavljene TP-je društva ter sprejel
sklepe:
- datum izobraževanja: 12. in 13. marec 2016;
- kraj izobraževanja: HOTEL MONS (SO argumentira izbiro zaradi lažje dostopnosti,
velikosti predavalnic glede na večje število udeležencev-pripravniki in TP-ji, okolica
primerna za sprehod psov, prijetno okolje in prijazno osebje, možnost kosila);
- cena izobraževanja: 150 € za pripravnike, 190 € za strokovne delavce;
- okvirni program izobraževanja:
Sobota, 12. marec 2016
- 9.00 Uvodni pozdrav predsednice društva (Slavica Mrkun) 7-10 minut;
- 9.10 Predstavitev programov, dela, društva ( Slavica Mrkun) 30 minut;
- 9.40 Kratka samopredstavitev kandidatov, "Zakaj si se odločil za prostovoljstvo in kakšne so
želje, pričakovanja?" 20 minut;
- 10.00 Pes v vrtcu in šoli (Mojca Trampuš) 90 minut;
- 11,30 Odmor za kavico, čaj in piškot, 15 minut;
- 11.45 Prva pomoč pri psu, predavanje veterinarja 45 minut; Ana Cukijati priskrbi
predavatelja!
- 12.30 Odmor za kosilo, 60 minut;
- 13.30 Pes v ustanovi z osebami s posebnimi potrebami (Milena Živec, Katja Logar, Sanja
Bekrić) 90 minut;
- 15.00 Terapija s psi pri nevrološkem bolniku (Maja Povše) 90 minut;Breda Tesner kontaktira
Majo P.
- 16.30 socialna igrica, razdelitev v 5 skupin (3 pripravniki, 3 "Tačke"), razdelitev nalog za drugi
dan, pripravniki prinesejo rekvizite po lastni izbiri 30 minut; (Mojca Trampuš in Mateja
Slapnik pripravita navodila za skupine),
- 17.00 zaključek prvega delovnega dne
Nedelja, 13. marec 2016
-

8.45-9.00 zbiranje udeležencev;
9.00 Predstavitev nalog, 90 minut;
10.30 Lea Leskošek-Komunikacija med človekom in psom, 60 minut;
11.30 odmor za kavico, čaj in piškot, 15 minut;
11.45 Lea Leskošek - Komunikacija med človekom in psom ,drugi del, 75 minut;
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-

13.00 odmor za kosilo, 60 minut;
14.00 PRIPRAVNIKI- Praktično delo s terapevtskim psom - Branka Hobič, priprava in oprema
psa, vodenje psa, obvladanje psa, 90 minut;
14.00 STROKOVNI DELAVCI- Koraki do kakovostne obravnave uporabnika - Nataša Jurjevič ,
90 minut;
15.30 Priprava in predstavitev terapevtske ure, praktično delo, pripravniki in strokovni
delavci skupaj s "Tačkami" , 90 minut; naloge pripravijo Ana C. ,Sanja B., Silva F., Mateja S.,
Branka Hobič kot supervizorka kroži med skupinami;
17.00 evalvacija, podelitev potrdil; Gregor G. pripravi evalvacijski vprašalnik.

SO soglaša,
- da je moderator na izobraževanju Gregor Geč, član SO-ja;
- da Mojca Trampuš naveže stik z Natašo Ogrin Jurjevič in jo povpraša za mnenje o
delovni terapevtki Katji Logar, ki jo predlaga gorenjska podružnica društva kot
ustrezno delovno terapevtko, ki pa je pripravljena izvesti tudi predavanje na
izobraževanju. Katja Logar se je izobraževala pri Nataši Ogrin Jurjevič;
- da je za že ustaljene TP-je prisotnost na izobraževanju skorajda obvezna, saj gre v
nabor pogojev za obnovitev licence TP.
- da vsi predavatelji do 1.2.2016 pošljejo gradivo Ani Cukijati. Ana se obvezuje, da bo
pregledala vso gradivo, ga uredila in poskrbela, da se informacije ne bodo podvajale.
- gradivo za vse udeležence izobraževanja je enotno.
TOČKA 3
SO sprejme sklep, da Gregor Geč pripravi pismo Vesni Hude in Tatjani Gombač (še
komu???) glede sodelovanja na dogodku Varna Litija, kjer je članica Vesna Hude s
sabo pripeljala tudi pasjega mladička, kar ni v skladu s pravili društva. Še posebej,
ker fotografije z dogodka krasijo FB stran, kar pa lahko vrže slabo luč na delovanje
društva. Pismo bo dobronamerno in zgolj v opozorilo, da se kaj takega v prihodnje
ne ponovi.
SO vse sklepe 4. redne seje predlaga v potrditev IO društva.
4. redna seja SO se je zaključila okrog 21. ure.

Datum: Ljubljana, 3. decembra 2015

Gregor Geč, l. r.
podpredsednik SO

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