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
6. redne seje strokovnega odbora Društva Tačke pomagačke, ki je bila v torek, 7.6.2016 ob 17.00 v
društvenih prostorih, Šmartinska 152, Ljubljana.
Prisotni člani/ice SO:
Mateja Slapnik, Ana Cukijati, Gregor Geč, Breda Tesner, Ljubica Vouk, Mojca Trampuš in
Slavica Mrkun, predsednica društva, ter Branka Hobič, kinologinja in Vesna Bidoli, kinologinja.
Dnevni red:
1.
Potek kinološkega izobraževanja za terapevtske pare
2.
Predlogi za obnovitev licence terapevtskih parov
3.
Izobraževanje R.E.A.D.
4.
Potrditev novih mentorjev in somentorjev
5.
Razno

K1/ Sklep: Strokovni odbor je sprejel sklep, da bodo kinološko izobraževanje za člane društva izvajale:
Branka Hobič, Cvetka Gorjan, Vesna Bidoli in Ana Cukijati.
Vsak terapevtski par bo moral izvesti 5 ur izobraževanja pod vodstvom ene od omenjenih Vodij vrste
osnovnega šolanja (kinologinje). Izobraževanje bo potekalo v parih oz. po dogovoru. Izobraževanje se
bo pričelo 1. 7. 2016 in trajalo do 1. 7. 2017.
Za koordinacijo izobraževanja so odgovorni vodje podružnic. Vodje se dogovorijo z izvajalkami in o
tem obvestijo svoje člane. Izvajalke so odgovorne za korektno izpeljavo izobraževanja.
K2/ Sklep: SO je sprejel sklep, da bo potrebno obnoviti licenco vsem obstoječim terapevtskim parom.
Pogoji za obnovo licence bodo:
1. Udeležba na kinološkem izobraževanju, ki ga bo izvajalo Društvo Tačke pomagačke;
2. Udeležba vsaj na dveh strokovnih izobraževanjih, ki jih je oz. bo izpeljalo Društvo Tačke
pomagačke v letu 2016/17;
3. Vodje vrste osnovnega šolanja (kinologinje) bodo ob zaključku kinološkega izobraževanja
preverile kinološko znanje članov in znanje ovrednotile.
K3/ Sklep: SO je sprejel sklep, da bo izobraževanje za R.E.A.D. program potekalo 17. 9. 2016 v hotelu
Mons v Ljubljani in sicer s pričetkom ob 9 uri.
Izobraževanja se lahko udeležijo vsi terapevtski pari društva, četudi nimajo pridobljene licence
R.E.A.D., in tisti, ki že imajo pridobljeno licenco ter tisti, ki želijo licenco pridobiti.
Predavatelji bodo: Mojca Trampuš, Breda Tesner, Milena Košak Babuder, Helena Kokot Bujanovič in
Gojmir Lešnjak – Gojc.
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K4/ Sklep: SO je posodobil seznam mentorjev in somentorjev. Na novo smo potrdili naslednje
mentorje in somentorje:
Anica Flat – mentorica in
strokovne delavke za somentorice:
Janja Brglez – strokovna delavka OŠ Pod goro, Slovenske Konjice;
Mateja Bevc – strokovna delavka VDC Koper;
Lili Slavec – strokovna delavka Obalni dom Koper;
Marianna Gortan – strokovna delavka CSD Koper;
Majda Strle – strokovna delavka DU Izola;
Silvia Dapiran – strokovna delavka OŠ Dante Alighieri, Izola;
Romina Velušček – strokovna delavka DU Podsabotin;
Valentina Škarabot – strokovna delavka DU Nova Gorica.
Špela Mihevc – strokovna delavka, Dom starejših Škofjica
K5/ Sklep: Strokovni odbor se je seznanil s poročilom o delu pripravništva pripravniškega para Lare
Hodej in psičke Tare. 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 Lara Hudej in psička Tara dosegel
naslednje število točk; 73 in 59 točk, skupno 132 točk.
Predlog za potrditev terapevtskega para SO posreduje v dokončno potrditev - skladno s statutom
društva - še izvršnemu odboru.
Sklep: SO soglaša s sodelovanjem na Knjižnem sejmu 2016 v Ljubljani, ki bo potekal 25. 11. 2016 ob
18. 30 uri v Cankarjevem domu, za koordinacijo je odgovorna Mojca Trampuš.

Seja se je zaključila ob 20.00

Zapisnik pisala:
Mateja Slapnik
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