Vas vabita na delavnico z naslovom

VODNIK IN PES UIGRANI TERAPEVTSKI PAR

Delavnica bo izvedena v dveh delih in sicer v soboto 18.5. ter v soboto 1.6. 2013 od 9. do 16. ure,
v Domu upokojencev Vrhnika. Vodniki se lahko udeležite samo 1. ali 2. dela ali obeh delov oz.
dni delavnice.
Namenjena vsem, ki že izvajate posredovanje s pomočjo psa v institucionalnem okolju z ljudmi
različnih starosti in z različnimi omejitvami oz. ste kot pripravniki v procesu izobraževanja za
terapevtski par.
Delavnico bosta vodili kinološka inštruktorica in delovna terapevtka z večletnimi izkušnjami pri
delu s terapevtskimi pari v institucionalnem okolju. Skozi teorijo in prakso bosta predavateljici
predstavili:
-

pravilen pristop k delu in sodelovanju s strokovno osebo med samim delom
pomen pravilnega vodenja, usmerjanja ter potrjevanja psa pri opravljanju dela
pravilni pomen sprostitve psa po napornem delu

Vodniki pridete s psom, s seboj pa prinesite kratek povodec (ne sme biti fleksi), posodo za vodo,
priboljške za psa, igračo za psa ter vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov.
CENA:
• enodnevna delavnica (1. ali 2. dan)__________60 €
• dvodnevna delavnica (oba dneva)___________100€
Cena kosila je 7 €.
Število udeležencev na delavnico je omejeno – max 7 udeležencev. Podroben program delavnice,
podatke za plačilo ter kako priti do mesta izvedbe vam posredujemo ob prijavi.
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 6.5. 2013, na elektronski naslov reha.dom@siol.net
V kolikor imate kakršno koli vprašanje lahko pokličete na:
040 656 002 (Nataša) ali pišite na elektronski naslov reha.dom@siol.net
041921722 (Valentina) ali pišite na elektronski naslov pasjaposta@gmail.com

PRIJAVNICA
DELAVNICA ZA VODNIKE IN NJIHOVE PSE

IME IN PRIIMEK:
NASLOV:
E-NASLOV:
GSM:

V primeru, da želite prejeti račun na podjetje, vas prosimo, da navedete tudi naziv podjetja in
davčno številko.
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