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ZAPISNIK
2. s k u p n e redne seje izvršnega in strokovnega odbora Društva Tačke pomagačke, ki je bila v četrtek,
21. 4. 2016, ob 17.00 v društvenih prostorih na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani.
Prisotne članice IO:
- Slavica Mrkun, Silva Ferletič, Marija Trontelj, Dragica Šuštar, Jana Miklič
Prisotni člani/ice SO:
- Breda Tesner, Ana Cukijati, Ljubica Vouk, Mojca Trampuš
Opravičeno odsotni: SO: Gregor Geč, Mateja Slapnik in IO: Tatjana Gombač
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Predlogi izobraževanj za terapevtske in pripravniške pare v letu 2016
Priprava izhodišč meril in kriterijev za obnavljanje licence za terapevtske pare (19. Točka
Programa dela društva za leto 2015–17)
Koledar društva za leto 2017
Spletne strani v angleškem in nemškem jeziku
10. obletnica Društva Tačke pomagačke
Nakup opreme za terapevtske in pripravniške pare
Potrditev terapevtskega para
Razno

Predlog za sklic skupne seje IO in SO je podala Slavica Mrkun, predsednica IO.
K1/ Glede na donacijo Thoolen Vaduz Foundation, ki jo je potrebno namensko uporabiti za izobraževanje
članov društva bo društvo do konca leta pripravilo niz strokovnih izobraževanj za terapevtske pare in
pripravnike z različnimi vsebinami. Prvo izobraževanje bo maja 2015, naslednje pa jeseni. Vmes bo čas
za individualna kinološka izobraževanja.
-

-

a: prvo strokovno izobraževanje bo v soboto, 14. maja 2016 v hotelu Mons v Ljubljani, osrednji
temi pa bosta »dopolnilne metode zdravljenja psov« (predavateljica Mojca Sajovic) in »veščine javnega
nastopanja« (predavateljica Mateja Kozole).
b: naslednje izobraževanje, na katerem bodo člani društva izpopolnili znanja in veščine za program
R.E.A.D., naj bi izvedli septembra v Kranjski Gori. Predavatelji in sodelujoči gostje bodo znani naknadno.
c: kinološka izobraževanja bodo individualna, trajala bodo 5 ur na osebo, izvajali pa jih bodo različni
kinologi po posameznih podružnicah.
č: novembra naj bi društvo pripravilo še strokovno izobraževanje, na katerem bi člani pridobili dodatno

Zapisnik 2. redne skupne seje
IO in SO

Stran 1

-

znanje za delo z osebami z demenco in z možganskimi okvarami. Predavatelji in sodelujoči gostje bodo
znani naknadno.
d: aktualen ostaja tudi predlog za dodatno izobraževanje strokovnih delavcev, a ga v kratkem društvo ne
bo priredilo, saj so na vsa izobraževanja, ki jih prireja društvo, vedno vabljeni tudi strokovni delavci.
e: na fakulteti Univerze v Trstu v Italiji izvajajo študij terapije z živalmi Pet Therapy. Morda bi se v prihodnje
z njimi povezali oziroma preverili, s katerimi vsebinami se ukvarjajo. Več o študiju na spodnji povezavi
http://www2.units.it/pettherapy/

K2/ Priprava izhodišč meril in kriterijev za obnavljanje licence za terapevtske pare je bila tema pogovora na
več sejah strokovnega odbora. Člani SO skrbno preučujejo omenjeno tematiko, a končnega odgovora glede
določil za obnovo licence še niso podali. SO bo na naslednji seji naredil korak naprej, saj vsebina terja
globlji razmislek in preučitev.
K3/ Koledar bo društvo izdalo tudi za leto 2017. Tudi tokrat bo fotografije posnel profesionalni
fotograf, le da koledarja ne bodo krasili portreti psov, ampak fotografije psov med delom. Fotograf naj bi
obiskal terapevtske pare po posameznih podružnicah in že maja začel s fotografiranjem psov pri
terapevtskem delu.
K4/ Do julija 2016 bodo v družbi Arctur društveno spletno stran nadgradili z angleškimi, nemškimi in
italijanskimi prevodi.

K5/Prihodnje leto, natančneje 6. avgusta 2017, bo društvo praznovalo 10 let obstoja. Ob tej priložnosti
bo društvo okrogli jubilej tudi primerno obeležilo, morda z obsežnejšo izdajo revije Sledi ali z zbornikom.
K6/ V sklopu nakupa opreme za terapevtske in pripravniške pare bo društvo nabavilo nove majice za letošnje
pripravnike ter jakne za nove potrjene terapevtske pare. Poleg tega bo društvo nabavilo tudi povodce, in bralna
ravnila
K7/ IO je na predlog SO potrdil za terapevtski par Margaret Davis s psom Timijem.
K8/ IO je odobril članici društva Andreji Lenassi simbolično finančno pomoč in sredstva za nakup ikebane za
pokojno članico Gabriello Kočevar.
IO je sprejel sklep, da se za 30 evrov bruto poveča honorar za opravljanje knjigovodskih in
računovodskih del podjetju ALFA NET, d. o.o.
IO in SO sprejemata povabilo k sodelovanju, ki smo ga prejeli od Slovenske platforme za financiranje
Nevladnih organizacij CHARYO.
Vsi sklepi od 1 do vključno 8. točke so bili soglasno sprejeti.
Seja se je zaključila ob 19.30

Zapisnik pisala:
Ana Cukijati, l. r.

Slavica Mrkun,
predsednica IO, l. r.

Mateja Slapnik,
predsednica SO, l. r.
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