Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke
Šmartinska cesta 152, Ljubljana
DŠ: 82939896
SI56 0202 7025 6690 427
info@tackepomagacke.si
www.tackepomagacke.si

ZAPISNIK
5. redne seje strokovnega odbora Društva Tačke pomagačke,
ki je bila v torek, 23.2.2016, ob 17.00 v društvenih prostorih na Šmartinski 152 v Ljubljani.
Prisotni člani/ice SO:
Mateja Slapnik, Ana Cukijati, Gregor Geč, Breda Tesner.
Upravičeno odsotni: Ljubica Vouk, Mojca Trampuš.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dnevni red:
Potrditev poročila SO za obravnavo na Občnem zboru Društva
Pregled terapevtskih parov in pripravnikov
Izobraževanje za pripravniške pare in terapevtske pare 12. 3 in 13. 3. 2016 v Ljubljani
Potrditev terapevtskih parov
Potrditev somentorjev
Potrjevanje zaključnih izpitov s strani SO
Obravnava predlogov IO
Razno

K1/ Sklep: Strokovni odbor potrjuje poročilo SO za obdobje od marca 2015 do marca 2016 in ga
predaja v obravnavo IO.
K2/ SO je pregledal obstoječo tabelo terapevtskih parov in pripravnikov in glede na obstoječe stanje
smo sprejeli sklep:
- Posameznim terapevtskim parom bomo posredovali pisno obvestilo o obveznostih, ki ji
morajo izpolniti, da se jim podaljša članstvo terapevtskega para oz. pozvali bomo
pripravniške pare, da izpolnijo svoje obveznosti do društva.
- Sklep: pripravniški par Tatjana Marvin in Rina zaključujeta pripravništvo, dokumentacija do
seje še ni bila poslana. Vodnica kot razlog dolgotrajnega opravljanja pripravništva navaja
zdravstvene težave psičke Rine. Zaradi tega bomo pooblaščenemu veterinarju oblikovali
dopis, da temeljito preveri zdravstveno stanje psa in poda svoje strokovno mnenje o
primernosti psa za izvajanje terapevtskega dela.
-

K3/ Organizacija izobraževanja je dogovorjena. Prav tako je oblikovano gradivo za
izobraževanje. Izobraževanje bo potekalo 12. 3. in 13. 3. 2016 v Ljubljani. Izobraževanje je
namenjeno novim pripravniškim parom in strokovnim delavcem, prav tako je namenjeno
terapevtskim parom. Gradivo za izobraževanje 12. – 13. marca 2016 za obstoječe TP in
pripravnike prejšnje generacije bo na voljo na spletni strani Društva po zavihkom "za člane".
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K4/ Sklep: Strokovni odbor se je seznanil s poročilom o delu pripravništva pripravniškega para Vendi
Rupnik in psičke Layle, pripravniškega para Urške Ferletič in psičke Wapi. Iz priloženih listin je
razvidno, da sta pripravniška para v celoti izpolnila 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 Vendi Rupnik in Layla dosegel naslednje število točk; 75 in 57 točk, skupno 132
točk. Urška Ferletič in Wapi sta pripravništvo dokončali še po prejšnjem pravilniku za pripravnike.
Strokovni odbor potrjuje za terapevtski par Vendi Rupnik in psičko Laylo ter Urško Ferletič in psičko
Wapi. Predlog za potrditev terapevtskih parov posreduje v dokončno potrditev - skladno s statutom
društva - še izvršnemu odboru.
Sklep: Urški Ferletič se v zvezi z njeno prošnjo, ki jo je naslovila na SO, odobri preventivni veterinarski
pregled v marcu 2016 za psa Grina.
Sklep: Strokovni odbor se je seznanil s poročilom o delu pripravništva pripravniškega para Anje Kernc
in psičke Simbe, pripravniškega para Anje Kernc in psičke Bele. Iz priloženih listin je razvidno, da sta
pripravniška para v celoti izpolnila 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 Anja Kernc in Simba dosegel naslednje število točk; 75 in 60 točk, skupno 135 točk.
Anja Kernc in Bela dosegel naslednje število točk; 75 in 60 točk, skupno 135 točk.
Predlog za potrditev terapevtskih parov SO posreduje v dokončno potrditev - skladno s statutom
društva - še izvršnemu odboru.
K5/ Sklep: SO potrjuje strokovne delavke za somentorje:
- Katjo Logar, dipl. fizioterapevtka v DSO Preddvor;
- Ana Gračnar, vodja enote VDC Kranj;
- Mateja Stošicki, specialna pedagoginja OŠ Antona Janše, Radovljica.
K6/SO v bodoče ne bo več potrjeval zaključnih izpitov za pripravnike. Mentor bo obvestilo o
opravljanju zaključnega izpita poslal SO v vednost.
Sklep: - sprememba XIII. TOČKE 23. člena v Pravilniku o pripravništvu: Po novem naj se prvi odstavek
23. člena XIII. točke Pravilnika o pripravništvu glasi:
Po opravljenih 25 urah/obiskih pripravništva mentor posreduje strokovnemu odboru Društva
informativno elektronsko sporočilo, ki zajema ustanovo, kraj in čas zaključnega izpita pripravnika ter
navedbo mentorja in somentorja/strokovnega delavca, ki bosta prisotna na izpitu.
Sprememba XIV. TOČKE 24. člena v Pravilniku o pripravništvu. Po novem naj se prvi odstavek 24.
člena XIV. točke, prva alineja, Pravilnika o pripravništvu glasi:
Pripravnik je v času pripravniške dobe dolžan:
•v dogovoru z mentorjem mesečno v javljati v tajništvo društva poročilo o opravljenih urah na s strani
društva predpisanem obrazcu (obrazec Poročilo o opravljenih urah), poročila oddaja mentor!;
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K7/SO je obravnaval predloge IO, in sicer:
- SO podpira predloge o izvedbi dveh izobraževanj za pripravnike generacije 2016. Organizirali
bomo dve delavnici. Prva na temo "Vodenje terapevtskega psa", ki jo bo vodila Nataša Ogrin
Jurjevič. O drugi delavnici, ki naj bi potekala na temo kinoloških znanj in poznavanju psa, pa
bo SO odločal na eni izmed prihodnjih sej.
-

SO podpira predlog IO za organizacijo dodatnega izobraževanja za terapevtske pare, ki delajo
v programu R.E.A.D. (kot nadgradnjo osnovnega izobraževanja), prav tako se kaže potreba
po dodatnih, specifičnih izobraževanjih (delo z osebami s poškodbami možganov, demenco
…).

-

SO podpira predlog IO, da bi na spletno stran društva objavili portrete terapevtskih psov;
sklep SO se glasi: na spletni strani društva bi objavili portrete psov, njihova imena, imena
vodnika, pasmo psa in datum izdaje licence za terapevtski par. Vse podatke bo zbral in uredil
Gregor Geč.

- SO podpira predlog IO za izdelavo stenskih koledarjev za leto 2017
K8/
Razno:
- SO je obravnaval dopis Jean McCollister glede psa, ki se je udeležil testiranja za terapevtski
par. Sklep: SO soglaša z mnenjem kinologinje in strokovne komisije, ki je obravnavala
pripravniški par.
-

SO je obravnaval Izjavo o odpovedi potnih stroškov in sprejel sklep: SO predlaga dopolnitev
izjave in sicer … se odpovedujem potnim stroškom v korist Društva Tačke pomagačke …

-

Sklep: SO soglasno potrjuje odstranitev podpisa psa z evidenčnega lista pripravnika.

-

Sklep: SO soglaša, da na dodatnem testiranju za nove pripravniške pare, ki bo v nedeljo 28. 2.
2016 v društvenih prostorih; Leja Leskovšek nadomesti Gregorja Geča v strokovni komisiji.

-

Sklep: SO soglaša s sodelovanjem na taborniškem Feštivalu, 23. 4. 2016 v Ljubljani; za
koordinacijo je odgovorna Mojca Trampuš.

Seja se je zaključila ob 20. uri.

Zapisnik pisala:
Mateja Slapnik
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Mateja Slapnik,
predsednica SO, l. r.
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