Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
DŠ: 82939896
SI 0202 7025 6690 427

info@tackepomagacke.si
www.tackepomagacke.si
FB Tačke pomagačke

ZAPISNIK
8. redne seje strokovnega odbora Društva Tačke pomagačke, ki je bila
29. januarja 2017 ob 13.00 v prostorih društva v Ljubljani.

DNEVNI RED:
1. Izvedba izobraževanja za nove terapevtske pare in obstoječe terapevtske pare.
2. Predlaganje in potrditev članov za sodelovanje z Zavodom za standardizacijo.
3. Predlog in podpora za predsednika/-co društva.
4. Predlog za predsednika strokovnega odbora in člane strokovnega odbora.
5. Obnovitev licence za obstoječe terapevtske pare.
6. Razno.
Prisotni člani/-ce SO:
Ana Cukijati, Gregor Geč, Mojca Trampuš, Breda Tesner, Mateja Slapnik,
Ljubica Vouk upravičeno odsotna
K1/
Strokovni odbor je oblikoval urnik strokovnega izobraževanja.
Strokovno izobraževanje po povezoval Gregor Geč.

Strokovno izobraževanje

Osnove dela s terapevtskim psom
18. in 19. marca 2017 v hotelu MONS, Pot za Brdom 4, Ljubljana
PROGRAM
Sobota, 18. marec 2017:
 8.45 Zbiranje udeležencev, registracija
 9.00 Uvodni pozdrav predsednice društva (Slavica Mrkun)
 9.10 Predstavitev programov in društva (Slavica Mrkun)
 9.40 Kratka samopredstavitev kandidatov za terapevtski par
 10.00 Pes v vrtcu in šoli (Mateja Slapnik)
 11.30 Odmor
 11.45 Veterinarski napotki za vodnike terapevtskih psov in kako lahko svojemu
psu pomagamo z akupunkturo (Ajda Konjedic, dr. vet. med., CVA (IVAS))
 13.00 Odmor za kosilo
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14.00 Pes v ustanovi z osebami s posebnimi potrebami (Milena Živec, …)
15.30 Terapija s pomočjo psov pri nevrološkem bolniku (Maja Povše)
16.30 Socialna igrica: razdelitev v 5 skupin (2 pripravnika, 3 terapevtski pari,
2 strokovna delavca)
17.00 Zaključek prvega dne izobraževanja

Nedelja, 19. marec 2017:
 8.45 Zbiranje udeležencev
 9.00 Predstavitev nalog prejšnjega dne po skupinah (povezuje Gregor Geč)
 10.45 Odmor
 11.00 Komunikacija med človekom in psom (Vesna Bidoli)
 12.30 Odmor za kosilo
 13.30 Praktično delo s terapevtskim psom (Branka Hobič)
 15.00 Odmor
 15.15 Kdaj je terapija s pomočjo psov res terapija (Nataša Ogrin Jurjevič)
 16.45 Evalvacija, podelitev potrdil
SO si pridržuje pravico do spremembe programa

SKLEP:
SO naproša predavatelje, da oddajo svoje pisno gradivo v elektronski obliki do
24. 2. 2017 na e-naslov Tamare Valenčič. Tamara Valenčič bo uredila pisna
gradiva predavateljev.
SKLEP:
SO predlaga IO odobritev finančnih sredstev za tisk gradiva za strokovno
izobraževanje za nove terapevtske pare.
SKLEP:
SO predlaga v obravnavo IO, da odobri povračilo potnih stroškov
predavateljem na strokovnem izobraževanju.
SKLEP:
SO poziva vodje podružnic, da obvestijo strokovne ustanove v svoji regiji z
datumom in izvedbo društvenega strokovnega izobraževanja. Kontakte
ustanov, ki bi se želele udeležiti izobraževanja, naj posredujejo v tajništvo
društva.
SO nagovarja vse člane društva, da so vljudno vabljeni k sodelovanju pri izvedbi
strokovnega izobraževanja.
K2/
SKLEP:
SO predlaga in prosi IO za potrditev predloga: članici Ano Cukijati in Dušanko
Prelc Premate predlaga za sodelovanje z Zavodom za standardizacijo v odboru
za pripravo standardov o terapevtskih psih.
K3/
SKLEP:
SO predlaga in s tem izraža podporo dosedanji predsednici Društva Tačke
pomagačke Slavici Mrkun za naslednji dvoletni mandat.

Zapisnik 8. redne seje SO

Stran 2

SO poziva vodje podružnic v imenu članov podružnic za podporno izjavo
kandidatki Slavici Mrkun za predsednico Društva Tačke pomagačke za
naslednji dvoletni mandat. V nasprotnem primeru, naj podajo svoj predlog za
predsednika Društva Tačke pomagačke.
Odgovori naj bodo posredovani najkasneje do 7. 2. 2017 na društveni e-naslov.
K4/
SKLEP:
SO predlaga za naslednji dvoletni mandat za predsednika strokovnega odbora
Društva Tačke pomagače Gregorja Geča in za podpredsednico strokovnega
odbora Društva Tačke pomagačke Mojco Trampuš.
Članica strokovnega odbora Ljubica Vouk je podala odstopno izjavo iz osebnih
razlogov, zato so člani SO predlagali naslednje kandidate za člane SO v
naslednjem mandatu: Gregor Geč, Mojca Trampuš, Breda Tesner, Ana Cukijati,
Mateja Slapnik in Vesna Stipetić.
K5/
SKLEP:
SO je sprejel oblikovan predlog vprašalnika, ki ga je pripravila Mojca Trampuš,
za obnovitev licence obstoječih terapevtskih parov.
SKLEP:
Obstoječi terapevtski pari bodo vprašalnik poskusno reševali v okviru
strokovnega izobraževanja marca 2017. Ustrezno rešen vprašalnik z vsaj 24 (od
34) pravilnimi odgovori bo eden od pogojev za obnovitev licence. Ostale
pogoje bo SO oblikoval do jeseni 2017.
K6/
SKLEP:
SO podpira idejo Irine Telban, da omeni posebnost zdravstvenega stanja
svojega psa v rednem delu terapevtskih ur. Za izvedbo predavanja o posebnih
potrebah pa SO meni, da bi potrebovala dodatno ustrezno strokovno
izobrazbo.
SKLEP:
SO predlaga, da bi izvedli strokovno izobraževanje Vodenje terapevtskega psa
za nove pripravniške pare generacije 2017 pod vodstvom Nataše Jurjevič
Ogrin.
SKLEP:
Po pregledu opravljenih terapevtskih ur vseh članov društva v letu 2016 SO
predlaga, da je maksimalno število izvedenih terapevtskih ur na leto 100 ur.
Tiste pa, ki niso opravili minimalnega števila ur (to je 24), poziva, da naj to SO
obrazložijo, v kolikor tega do sedaj še niso storili.
SKLEP:
SO poziva vse terapevtske pare, ki vozijo pse na svoje delovno mesto in z njimi
tam delajo, da predhodno pridobijo soglasje SO.
SKLEP:
SO potrjuje sodelovanje Društva Tačke pomagačke v mreži Šolski pes. Mreža
ima podporo s strani Zavoda za šolstvo Republike Slovenije.
SKLEP:
SO potrjuje, da Kosovelova knjižnica v Sežani izdela kazalke z logotipom
Društva Tačke pomagačke in pravili druženja ob psu v knjižnici po
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predhodnem pregledu osnutka kazalke. Enako dovoljujemo Goriški knjižnici
Franceta Bevka za izdelavo letaka.
SKLEP:
SO soglaša, da društvo organizira druženje ob 10-letnici Društva Tačke
pomagačke v soboto, 23. 9. 2017 v Deželi kozolcev na Dolenjskem.
SKLEP:
SO predlaga, da se ob 10-letnici društva izda zbornik društva.
SKLEP:
Strokovni odbor je obravnaval in sprejel poročilo o delovanju SO v obdobju
zadnjih dveh let.
Seja se je zaključila ob 16.30.

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