TESTIRANJE SKRBNIKOV IN NJIHOVIH PSOV
Spoštovani pesjanarji!
Zavod PET v začetku leta 2018 pripravlja testiranje skrbnikov in njihovih psov ter
izobraževanje za pridobitev licence Zavoda PET za opravljanje posredovanja s pomočjo psa.
Testiranje psov in skrbnikov (vključujoč osebni razgovor s skrbnikom) ter izobraževanje
bodočih terapevtskih parov in strokovnih oseb bomo predvidoma izvedli v marcu.
Iščemo bodoče terapevtske pare za redno prostovoljsko delo v ustanovah, ki jih že
obiskujemo, v katerih odlično sodelujemo z vodstvom in strokovnimi osebami in želimo
kvalitetno in strokovno delovati tudi v bodoče (terapevtskih parov nam primanjkuje predvsem
v Ljubljani). Poleg rednih ustanov pa vsako leto v šolah in vrtcih prirejamo tudi enkratne
delavnice na temo Sobivanja s psi in se udeležujemo raznih 'pasjih' ter dobrodelnih
dogodkov in tudi tu potrebujemo nove sile. Več o nas, tudi o tem, kje delujemo, si preberite
na naši spletni strani in na fb.
Pogoji udeležbe na testiranju in podatki, ki jih potrebujemo:
- pes mora biti na dan testiranja star najmanj 12 mesecev, vodnik pa najmanj 18 let
- podatki o psu: ime, datum kotitve, pasma, potrdilo, da v registru nima zavedenega
ugriza(pridobite pri veterinarju), posebne značilnosti psa, ali je pes kastriran/steriliziran
- podatki o skrbniku: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov
- cena testiranja 10€ na psa; primeru, da želita dva skrbnika testirati istega psa, je cena
za drugega vodnika 5€; navodila za plačilo prejmete po prejeti prijavi na testiranje,
plačilo mora biti izvedeno pred testiranjem.
Pogoji udeležbe na izobraževanju za bodoče terapevtske pare:
- uspešno opravljeno testiranje in razgovor
- članstvo v Zavodu PET (čalanarina za zaposlene 30€, za brezposelne, študente in
upokojence 15€)
- cena izobraževanja 200€ (vključuje: 4 dnevno izobraževanje - teorija in praktične vaje,
25 ur pripravništva pod vodstvom mentorja, skripta in učni materiali, veterinarski
pregled, odgovornosti lastnika psa za škodo na osebah ali stvareh, nastalo zaradi
napada ali ugriza, majčko Zavoda PET in pripravniško rutko za psa).
Kaj boste s prostovoljskim delom v Zavodu PET pridobili:
- nova znanja in sposobnosti za delo in pozitivne odnose s psi in ljudmi
- možnost nadaljnjega izobraževanja
- kvalitetno preživljanje prostega časa z vašim psom
- nova poznanstva, ki nemalokrat prerastejo v neprecenljiva prijateljstva
- osebnostno rast
- nov smisel v življenju
- izgovor, da za kako uro pustite domače obveznosti in greste od doma
- možnost aktivnega vključevanja v družbene procese
Kaj boste s prostovoljskim delom v Zavodu PET izgubili:
- prosti čas, ki bi ga zapravili s poležavanjem ali gledanjem televizije (verjemite, da vam
še vedno ostane čas tudi za to)
- s plačilom izobraževanja in članarine se boste morali odpovedati npr. 100 kavicam
(verjemite, da je kofetkanje v pesjanarski družbi še bolj prijetno in vsak cent se tako ali
drugače povrne)
S tem sporočilom želimo nagovoriti vse, ki bi se nam želeli pridružiti, soustvarjati našo
skupno zgodbo ter s pomočjo štirinožnih pomočnikov graditi lepši jutri, da nam vaš interes
sporočite na info@zavod-pet.si

