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ZAPISNIK 8. KORESPONDENČNE SEJE STROKOVNEGA ODBORA
SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA TERAPIJO S POMOČJO PSOV TAČKE
POMAGAČKE, ki je trajala od 25. 1. do 28. 1. 2016

Na korespondenčni seji so sodelovali:
-

Mojca Trampuš, Ana Cukijati, Gregor Geč, Ljubica Vouk Kovač, Breda Tesner
in Mateja Slapnik

DNEVNI RED:
1. Dopolnitev pravil za testiranje kandidatov za nove pripravniške pare
2. Potrditev pripravniškega para v terapevtski par
3. Razno
1. TOČKA
Glede na to, da smo sprejeli sklep, da morajo imeti psi kandidatov za
pripravniški par opravljen izpit A iz poslušnosti, ta sklep dopolnjujemo, in
sicer:
Če pes do 31.1. 2016 nima opravljenega izpita A iz poslušnosti, ob
pozitivnem rezultatu testiranja lahko izpit opravi do izobraževanja
oziroma konca junija 2016.
2. TOČKA
Sklep: Strokovni odbor se je seznanil s poročilom o delu pripravništva
pripravniškega para Marije Trontelj in psičke Lili. Iz priloženih listin je
razvidno, da je pripravniški par v celoti izpolnil obveze, ki izhajajo iz
Pravilnika o pripravništvu. Iz zapisnika o zaključnem izpitu, ki je potekal
skladno z določili Pravilnika o pripravništvu, je razvidno, da je
pripravniški par dosegel naslednje število točk; 72 in 43 točk, skupno
115 točk.
Strokovni odbor potrjuje za terapevtski par Marijo Trontelj s psičko Lili.
Predlog za potrditev terapevtskega para posreduje v dokončno potrditev
- skladno s statutom društva - še izvršnemu odboru.
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3. TOČKA
Sklep: Potrditev strokovnih sodelavcev (somentorjev)
Strokovni odbor potrjuje naslednje strokovne delavce za somentorje:
Katjo Logar, dipl. fizioterapevtka v DSO Preddvor; Ano Gračnar, vodja
enote v VDC Kranj in Matejo Stošicki, specialna pedagoginja v OŠ
Antona Janše v Radovljici.

Datum: Zreče, 28. 1. 2016

Mateja Slapnik,
predsednica SO, l. r.

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