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VABILO NA X. STROKOVNI POSVET O RAZVOJU PODROČJA AKTIVNOSTI IN TERAPIJE
S POMOČJO KONJA V SLOVENIJI (A/TPK)
Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš
premikati.
Albert Einstein
...in ker se v izbrano smer premikamo že 10 let,
vas vabimo na
jubilejni X. strokovni posvet o razvoju področja A/TPK v Sloveniji,
ki bo 30. septembra in 1. oktobra 2016
v CIRIUS VIPAVA.
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 zanima področje A/TPK
Predviden program posveta:
Petek, 30.9.2016 (9.00 – 18.00)

-

-

registracija
uvodni nagovori in iztočnice
predstavitev različnih organizacij in
programov A/TPK
izvirni znanstveni prispevki s
področja A/TPK

Sobota, 1.10.2016 (9.00 – 13.00)

-

predstavitev projektov na področju
A/TPK
novosti, ideje in izzivi na področju
A/TPK
aktualne teme s področja A/TPK
izkustvene delavnice

Prijavljeni udeleženci bodo natančen program posveta prejeli v začetku septembra po
elektronski pošti, ki bo navedena v prijavnici.
Cilj in namen rednih letnih strokovnih posvetov o razvoju področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja v Sloveniji
(A/TPK):
nadaljnje strokovno usposabljanje in 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
kvalitetnega razvoja področja A/TPK v Sloveniji
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Prijave in kotizacija
Prijavnice s potrdilom o plačani kotizaciji pošljite najkasneje do 10. septembra 2016 na naslov:
Zavod NAZAJ NA KONJA, Starošince 37, 2326 Cirkovce, ali na e-naslov metka@nakonju.si.
Kotizacija za oba dneva:
120 EUR
Kotizacija za en dan:
84 EUR
Avtorji 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!)
Študentje in upokojenci:
50 EUR za oba dneva, 30 EUR za en dan (študentje morajo k
prijavnici obvezno priložiti potrdilo o vpisu)
Doplačila:
doplačilo za kosilo znaša 6 - 8 EUR/obrok in ga boste poravnali neposredno v restavraciji
doplačilo za družabno večerjo v višini 15 EUR/osebo boste poravnali ob registraciji na dan
posveta
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje do 10. septembra 2016 na TRR Zavoda NAZAJ
NA KONJA: SI56 0252 8026 0261 474.
Dodatne informacije o organizaciji in programu posveta: 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!

Družabni večer
V petek, 30.9., po zaključku uradnega programa posveta,
vas vabimo, da se skupaj sprehodimo po čudovitem starem
mestnem jedru Vipave in si nato privoščimo družabno
večerjo ob pokušini izvrstnih vipavskih vin. Prosimo, da na
prijavnici označite udeležbo na večerji, saj je potrebna
predhodna rezervacija in potrditev vaše cenjene prisotnosti
(doplačilo za večerjo znaša 15 EUR/ osebo)!

