ZAPISNIK
7. redne seje strokovnega odbora Društva Tačke pomagačke, ki je bila dne,
13. oktobra 2016 ob 18. uri, v prostorih Društva v Ljubljani.
DNEVNI RED:
1. Kinološko izobraževanje za strokovne delavce
2. Potrditev terapevtskega para in komentar k številu obiskov v sklopu opravljanja pripravniških ur
3. Udeležba na konferenci "Psi pomagači u rehabilitaciji djece i odraslih“ 16.–18. november 2016 v
Zagrebu
4. Obnovitev licence
5. Testiranje in izobraževanje za nove terapevtske pare
6. Razno
Prisotni člani/-ice SO:
Ana Cukijati, Gregor Geč, Mojca Trampuš, Ljubica Vouk, Breda Tesner, Mateja Slapnik upravičeno
odsotna
K 1. točki
SO se je seznanil s poročilom o kinološkem izobraževanju terapevtskih parov pri Branki Hobič in z
njeno željo o potrebi po kinološkem izobraževanju strokovnih delavcev v ustanovah, s katerimi že
delamo, ter novih strokovnih delavcev.
Sklep:
Strokovni odbor je obravnaval predlog in odobril enodnevno kinološko izobraževanje za strokovne
delavce, ki ga bomo izvedli v maju 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki

Strokovni odbor se je seznanil s poročilom o delu pripravništva pripravniškega para Valentina
Parovel in psička Tačka. Iz priloženih listin je razvidno, da je pripravniški par 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 dosegel
naslednje število točk; 99 in 59 točk; skupaj 159 točk.
Sklep1:
Strokovni odbor potrjuje terapevtski par Valentino Parovel in psičko Tačko. Predlog za
potrditev terapevtskega para posreduje v dokončno potrditev - skladno s statutom društva
- še izvršnemu odboru.
Sklep2:
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Strokovni odbor podaja priporočilo vsem mentorjem in pripravniškim parom, da so prepogosti
obiski strokovno nesprejemljivi. Odbor zato predlaga priporočilo o korigiranju pravilnika
15. člen

Pripravnik lahko dela največ 2 uri/obiska tedensko (v poljubnih sedmih zaporednih dneh), vendar
ne v istem dnevu. V primeru udeležbe pripravniškega para na javnih prireditvah, lahko
pripravniški par opravi tedensko 3 ure/obiske, od katerih je lahko največ 1 ura/obisk dnevno.
Poleg tega odbor priporoča in naproša, da odslej mentorji in strokovni delavci poročila ter obrazce
za pripravniške pare izpolnjujejo v elektronski obliki in ne več ročno.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki
Tamari Valenčič in Vesni Stipetić je Društvo plačalo kotizaciji za zgoraj omenjeno konferenco, ki bo
novembra v Zagrebu. Potne stroške in spanje plačati sami.
Sklep:
Strokovni odbor je potrdil udeležbo članicama pod pogojem, da bosta na enem od skupnih
izobraževanj v prihodnjem letu posredovali svoje pridobljeno znanje ostalim članom društva na
ustrezni strokovni ravni.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki
Obnavljanje licence terapevtskih parov
Strokovni odbor se je obvezal, da bo pripravil osnutek postopka za obnavljanje licence terapevtskih
parov, predlog pa bo preveril tudi IO in ga po možnosti dopolnil. Strokovni odbor je za začetek
preverjanja pogojev za obnavljanje licence določil leto 2017, kot pogoj pa nanizal kinološke ure,
prisotnost na izobraževanjih (najmanj 3 izobraževanja letno, od tega eno kinološko, drugi dve pa po
izbiri), vsaj 24 opravljenih terapevtskih ur letno(kar že tako zahteva Zakon o prostovoljstvu, po
katerem deluje Društvo), preizkusi znanja v marcu kot dodatek osnovnemu Izobraževanju –
izpolnjevanje vprašalnika (30 vprašanj izbirnega tipa), ki vsebuje vprašanja s področja kinologije,
vodenja psa v ustanovi, o društvu … Vprašalnik bo sestavila Mojca Trampuš. O hospitacijah na
terapevtskih urah bo SO odločal v nadaljevanju. SO je podal tudi predlog oblike zapisnika - na
kinološkem izobraževanju inštruktor opazuje psa in lahko poda mnenje glede dodatnega dela.
Sklep:
Strokovni odbor je sprejel osnutek postopka za obnavljanje licence, ki pa ga bo na naslednjih
(korespondenčnih) sejah še dopolnjeval in sprejel skladno s predlogi IO.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki
Testiranje in izobraževanje za nove pare in strokovne delavce v letu 2017
Strokovni odbor bo prihodnje leto izvedel testiranje za nove pripravniške pare 28. ali 29. januarja
2017, rezervni termin bo 25. ali 26. februar 2017. Obvestilo o prvem terminu testiranja za nove
pripravniške pare bo Društvo objavilo 1. decembra 2016 na spletni strani Društva in na Facebook
profilu društva. Drugi termin ostaja interne narave do preklica oz. potrebe po njem. Cena testiranja
psov o primernosti za terapevtskega psa ostaja enaka kot je bila za leto 2016.
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Izobraževanje bo na sporedu 18. in 19. marca 2017 v hotelu Mons v Ljubljani.
Predvidena vsebina izobraževanja in potencialni predavatelji, ki še niso bili pozvani k sodelovanju:
Sobota, 18. marec 2017
- 9:00 Uvodni pozdrav predsednice društva (Slavica Mrkun)
- 9:10 Predstavitev programov in društva (Slavica Mrkun)
- 9:40 Kratka samo predstavitev kandidatov za terapevtski par
- 10:00 Pes v vrtcu in šoli (Mateja Slapnik)
- 11:30 Odmor
- 11:45 Prva pomoč pri psu (Mateja Plevnik, dr. veterine)
- 12:30 Odmor za kosilo
- 13:30 Pes v ustanovi z osebami s posebnimi potrebami (Milena Živec, Katja Logar,
Sanja Bekrić)
- 15:00 Terapija s psi pri nevrološkem bolniku (Maja Povše)- krajše
- 16:30 Socialna igrica, razdelitev v 5 skupin (3 pripravniki, 3 terapevtski pari) eden od naših TP-jev
predstavi, kaj počnemo s psi. npr. Mojca predlaga praktični prikaz dela terapevtske ure.
- 17:00 Zaključek prvega dne izobraževanja
Nedelja, 19. marec 2017
- 8.45 Zbiranje udeležencev
- 9.00 Predstavitev nalog (povezuje: Gregor Geč)
- 10.30 Komunikacija med človekom in psom, I. del (Lea Leskošek)
- 11.15 Odmor
- 11.30 Komunikacija med človekom in psom, II. del (Lea Leskošek)
- 12.30 Odmor za kosilo
- 13.30 Praktično delo s terapevtskim psom, priprava in oprema psa, vodenje psa, obvladanje
psa (Branka Hobič)
- 14.30 Koraki do kakovostne obravnave uporabnika (Nataša Ogrin Jurjevič)
- 15.30 Priprava in predstavitev terapevtske ure, praktično delo, pripravniki in strokovni
delavci skupaj s terapevtskimi pari
- 17.00 Evalvacija, podelitev potrdil
Sklep:
Strokovni odbor se bo o podrobni vsebini in povabilu vsem predavateljem dogovoril na naslednji
redni seji SO.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K točki 6.
Razno:
 Tanji Hrkač glede projekta Pes v šoli, ki ga bo začela izvajati s svojim psom v razredu, kjer
poučuje, svetujemo posvet s kinologinjo in Mojco Trampuš.
 SO je izkazal podporo Slavici Mrkun za nov mandat predsednice društva, saj spomladi poteče
mandat vsem organom Društva. Ocenjujemo, da je njeno delo za društvo neprecenljivo.
 Sara Čotar bo zaradi odpovedi opravljanja izpita READ poravnala društvu stroške, ki jih je pri
tem imelo, saj je že poravnalo –nakup gradiva v ZDA.
 SO je potrdil naklado 700 koledarjev Društva za leto 2017.
 Naslednje leto Društvo obeležuje 10. obletnico delovanja, zato bo društvo v 2. polovici
septembra 2017 (predviden datum je 23. septembra ob 15.00) na veliki piknik lokaciji v
okolici Kamnika priredilo praznovanje, na katerega bodo vabljeni vsi terapevtski pari
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(nekdanji, sedanji), strokovni delavci, sponzorji, mediji … Pri tem bomo izbranim članom
podelili priznanja, tudi hudomušne nagrade, vsem pa priložnostno darilo ob tem jubileju.
SO je potrdil udeležbo na knjižnem sejmu 25. novembra ob 18.30, prvič na CICI festu. SO
podaja prošnjo za odobritev povračila potnih stroškov za moderatorja na knjižnem sejmu in
posebej prošnjo za odobritev povračila potnih stroškov za udeležence, TP-je.
Meti Rupar se omogoči brezplačen veterinarski pregled za psa Bugija spomladi, ko bo pes
okreval.

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

SO vse sklepe 7. redne seje predlaga v potrditev IO društva.
Seja je bila zaključena ob 20.30.

Zapisnik pisali: Breda Tesner in Ana Cukijati.

Gregor Geč
Podpredsednik SO, l. r.
Zapisnik prejmejo:
člani/ce SO,
arhiv društva,
predsednica IO društva,
objava na spletni strani društva.
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