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Spoštovani !
Vabimo vas
na VIII. strokovni posvet o razvoju področja
aktivnosti in terapije s pomočjo v Sloveniji (A/TPK),
ki bo 26. in 27. septembra 2014
v prostorih Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
Dornava 128, 2252 Dornava.
Komu je posvet namenjen?
strokovnim delavcem s področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja (A/TPK)
študentom in strokovnim delavcem s področja šolstva, zdravstva in socialnega varstva, ki željo izvedeti več o
metodah in oblikah dela na področju A/TPK
vsem ostalim, ki jih področje A/TPK zanima
Cilj in namen rednih letnih strokovnih posvetov o razvoju področja aktivnosti in terapije s pomočjo
konja v Sloveniji (A/TPK):
srečanje vseh aktivno delujočih slovenskih strokovnjakov za področje A/TPK
pregled dogajanja na področju A/TPK v zadnjem letu
izpostavitev pereče aktualne problematike na področju A/TPK
izmenjava izkušenj in dobre prakse pri izvajanju A/TPK v različnih slovenskih organizacijah
predstavitev slovenskih javnih zavodov in drugih organizacij, ki že izvajajo programe A/TPK
druženje in vzpostavitev dobrega medsebojnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov s skupnim ciljem
zagotavljanja kakovostnega razvoja področja A/TPK v Sloveniji
Osrednja tema letošnjega strokovnega posveta bo standardizacija področja A/TPK, posebni gostje pa bodo
predstavniki pristojnih ministrstev in predavatelji iz tujine.
Predstavljeni bodo tudi prispevki z različnih področij in vsebinskih sklopov A/TPK ter primeri dobre
prakse. Natančen program posveta bo znan po prejemu prijav za aktivno sodelovanje.
POVABILO K AKTIVNI UDELEŽBI!
Vse strokovne delavce, ki se že aktivno ukvarjajo s področjem aktivnosti in terapije s pomočjo konja, vabimo, da na
strokovnem posvetu predstavite tudi vaše delo, mnenja, izkušnje in poglede v okviru poljubnega vsebinskega sklopa:
a) ORGANIZACIJE IN PROGRAMI ZA A/TPK: predstavitev organiziranosti A/TPK v vašem zavodu oziroma
organizaciji ter programov, oblik in načinov izvajanja aktivnosti in terapije s pomočjo konja
b) PROJEKTI NA PODROČJU A/TPK: predstavitev izvedenih ali tekočih projektov, ki se navezujejo na področje
A/TPK
c) ZNANOST NA PODROČJU A/TPK: predstavitev avtorskega znanstvenega članka/znanstvene raziskave na
poljubno temo s področja A/TPK
d) IZKUŠNJE IN IDEJE NA PODROČJU A/TPK: predstavitev izkušenj, pogledov, mnenj, novih idej na
poljubnem področju A/TPK
e) AKTUALNO NA PODROČJU A/TPK: predstavitev aktualnih problemov in pomembnih tem s poljubnega
področja A/TPK kot iztočnica za vodeno diskusijo
Vaš prispevek lahko izvedete v obliki teoretičnega predavanja, teoretične predstavitve, praktične delavnice ali vodene
diskusije.
Rok za prijavo teme v okviru aktivne udeležbe:

18. september 2014.

Rok za oddajo prispevkov:

25. september 2014.
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Družabni večer in slovesnost ob podelitvi diplom in priznanj
IV. generaciji terapevtov
V okviru strokovnega posveta bo potekala tudi slovesnost ob podelitvi
diplom in priznanj IV. generaciji terapevtov, ki so v letu 2014
uspešno zaključili izobraževalni program “Usposabljanje terapevtov in
pomočnikov terapevtov za izvajanje terapije s pomočjo konja”.
Slovesnost s svečano večerjo bo po zaključku uradnega petkovega
programa posveta, dne 26. septembra 2014, v GRAND HOTELU
PRIMUS, ki se nahaja v Termah Ptuj.
Potrebna je predhodna rezervacija in potrditev vaše cenjene prisotnosti!
Vabljeni na prijetno druženje.

PRIJAVE IN KOTIZACIJA
Prijavnice s potrdilom o plačani kotizaciji pošljite najkasneje do 18. septembra 2014 na naslov: Zavod NAZAJ NA
KONJA, Starošince 37, 2326 Cirkovce, ali na e-naslov metka@nakonju.si.
Kotizacija:
kotizacija za oba dneva - 120 EUR
kotizacija za en dan - 84 EUR
kotizacija za avtorje prispevkov - 84 EUR za oba dneva, 60 EUR za en dan
(v primeru, da je avtorjev prispevka več, se znižana kotizacija upošteva le za enega avtorja prispevka,
ostali avtorji plačajo polno ceno!)
kotizacija za študente in upokojence - 50 EUR za oba dneva, 30 EUR za en dan
(študentje morajo k prijavnici obvezno priložiti potrdilo o vpisu)
Doplačila:
doplačilo za kosilo v ZUDV DORNAVA znaša 6 EUR/obrok in ga boste poravnali ob registraciji na
dan posveta
doplačilo za družabno večerjo (v Grand Hotelu PRIMUS, Ptuj) v višini 15 EUR/osebo boste poravnali na
recepciji hotela Primus
Kotizacijo je potrebno nakazati do 18. septembra 2014 na TRR Zavoda NAZAJ NA KONJA: SI56 0252
8026 0261 474.
Kotizacija vključuje DDV ter prigrizke in napitke med odmori.
MOŽNOST NOČITVE: Za rezervacijo nočitve mora poskrbeti vsak udeleženec sam.
V prijavnici na posvet je opisanih nekaj možnosti in priložene vse kontaktne informacije.
DODATNE INFORMACIJE: www.nakonju.si, metka@nakonju.si, +386 41 976 403 (Metka Demšar Goljevšček,
koordinatorka strokovnega posveta)
Veselimo se vaše udeležbe in prizadevanj, da z izmenjavo izkušenj in dobrih praks ustvarimo ugodne
pogoje za nadaljnji razvoj področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja v Sloveniji!

