Tacke pomagacke
Kity

Bamm Bamm

Fellow

Oblikovalska zasnova: www.mixer.si, tehnicna izvedba: Sara Rovan, foto: Tanja Ristic, Sara Todorovic in arhiv Društva Tacke pomagacke

Slovensko društvo
c psov
za terapijo s pomocjo
Tacke
c pomagacke
c
p. p. 5591
1129 Ljubljana

Slovensko društvo za terapijo s pomocjo psov

Yuma

c ne znaš
“Je motivacijsko in pes te lepo gleda, tudi ce
c
c
snovi. Smo bolj sprošceni,
manj zamorjeni, pocutimo
se
zelo varni. Ce je kuža v razredu, rajši prihajam k
matematiki. Hvala, da se to dogaja!”

Tobi

(dijaki Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana o prisotnosti psa na šoli)

Zakaj pes v šoli?
Prisotnost terapevtskega psa ustvarja v razredu in na šoli prijetno
razpoloženje, spodbuja pogovor, sodelovanje. Pouk v šolah je
pogosto brezoseben, otroci in mladostniki preveckrat ostajajo sami s
svojimi stiskami. Priložnosti za odkrit pogovor z mladimi je premalo,
elektronske naprave še dodatno siromašijo medosebne odnose. Pes
s svojo iskrenostjo, naklonjenostjo in vdanostjo pripomore k
boljšemu vzdušju.
Kako pes v razredu vpliva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umirja otroke, mladostnike,
motivira,
krepi samozavest,
usmerja pozornost,
zabava,
opogumlja,
spodbuja socialne stike,
mehca napete trenutke,
tolaži.

Oblike dela:
•
•
•
•

priložnostni, enkratni obiski,
redni tedenski (mesečni) obiski,
redna prisotnost pri pouku,
sodelovanje pri izvenšolskih
dejavnostih,
• pomoc pri individualnih urah.

Katere šole obiskujemo
Tacke pomagacke?
Na fakultetah izvajamo priložnostna
predstavitvena predavanja. Opišemo
in pokažemo, kaj delo s terapevtskimi
psi omogoca v razlicnih okolišcinah.
Spodbujamo bodoce strokovnjake, naj
pri svojem delu uporabljajo in razvijajo
take in podobne dejavnosti.
V srednjih šolah predstavljamo svoje
delo. Ob tem dijake spodbujamo k
razmisleku o univerzalnih vrednotah. V
sodelovanju z Zavodom za šolstvo
izvajamo tudi inovacijski projekt
Terapevtski pes v šoli. V okviru projekta
uvajamo prisotnost psa pri rednem
pouku in pri izven šolskih dejavnostih.

V
osnovnih
šolah izvajamo
predstavitvene obiske. Pokažemo, kaj
delajo naši psi, ob tem se pogovarjamo
o medsebojnih odnosih. Nekatere šole
redno obiskujemo in sodelujemo pri
razlicnih dejavnostih, med drugim pri
individualnih urah strokovne pomoci
ucencem s posebnimi potrebami.
V osnovnih šolah s prilagojenim
programom redno delamo s
posamezniki in skupinami. Pes z
vdanostjo in naklonjenostjo spodbuja
otroke k novim uspehom. Navdušeno
sodelovanje otrok in napredek, ki ga pri
tem dosežejo, je za terapevtski par
najlepše priznanje.

Cindy

Bach

Čar
Ucenje
je celovit proces. Pes v razredu ustvarja prijazno vzdušje,
c
ki je pogoj za uspešno ucenje.
c
Znanje gre hitreje v glavo, ce
c so
ucenci
in dijaki sprošceni,
umirjeni in se pocutijo
sprejete.
c
c
c

www.tackepomagacke.si

http://www.facebook.com/tackepomagacke

Tacke v šolah
Še ucenje postane
prijetno, ce je ob tebi
prijazen pes.

Kontakt:
Društvo Tacke pomagacke
p. p. 5591
1129 Ljubljana
Telefon: 031 865 800
www.tackepomagacke.si
info@tackepomagacke.si
Spremljajte nas tudi na Facebooku:
http://www.facebook.com/tackepomagacke

www.tackepomagacke.si
Društvo je bilo ustanovljeno
leta 2007. Cilj društva je
pomoc pri rehabilitaciji
in izboljšanje pocutja otrok,
mladostnikov,
odraslih,
starostnikov in oseb s
posebnimi potrebami. Društvo
je humanitarno, prostovoljno
in nepridobitno.

Terapevtski pari Društva
Tacke pomagacke smo
prisotni tudi v slovenskih
šolah - na fakultetah, v
srednjih in osnovnih šolah
in v šolah s prilagojenim
programom.

