
 

 

 

 
 
 

organizira  

nadaljevalno dvodnevno delavnico z naslovom: 

 

»Priprava programa Terapije s pomočjo psa« 

 

Vodja: Nataša Ogrin Jurjevič, dipl. del. ter.  
 

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2023 
 

P R O G R A M 

 

Četrtek, 12. oktober 2023 

 

08.45 – 09.00 Registracija udeležencev 
 
09.00 – 10.00 Ponovitev snovi – Temeljna načela terapije s pomočjo psa   
 
10.00 – 10.15  Odmor 
  
10.15 – 12.15 Pripomočki kdaj – kaj – zakaj  
 
12.15 – 13.15 Individualna ali skupinska terapija  
 
13.15 – 13.45 Kosilo 
 
13.45 – 15.15 Skrbno izbran položaj psa in ustrezna namestitev uporabnika 
 
15.15 – 17.00 Ocenjevanje in Evalvacija  
 

 

Petek, 13. oktober 2023 

 

09.00 – 10.00 Ponovitev snovi prejšnjega dne  
 
10.00 – 10.15  Odmor 
 
10.15 – 13.15 Pisanje programa glede na odstopanja in terapevtski cilj  



 
13.15 – 13.45 Kosilo 
  
13.45 – 15.00 Pisanje programa glede na odstopanja in terapevtski cilj  
 
15.00 – 17.00 Sodelovanje s terapevtskim parom ter izvajanje posameznih 

programov 
 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE 

 
Delavnica je namenjena vsem strokovnim delavcem in sodelavcem, ki imajo opravljeno osnovno 
delavnico (Temeljna načela za izvedbo Terapije s pomočjo psa – I. del.). Delovni terapevti, ki bodo 
imeli opravljene vse tri sklope, lahko pridobljena potrdila uporabijo pri uveljavljanju za naziv delovni 
terapevt s specialnimi znanji.  
 
Delavnico bosta vodili diplomirani delovni terapevtki Nataša Ogrin Jurjevič in Sara Rupnik Mihelčič. 
 
Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000 
Ljubljana; sejna soba v kleti stavbe Vrtnica.  

 

Kotizacija:  
Kotizacija za udeležbo na delavnici znaša 250,00 € z vklj. DDV. 
Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končani delavnici. Kotizacija 
vključuje predavanja, izročke, praktične prikaze, kosilo in vodo med odmori, potrdilo o udeležbi. 
 
Število udeležencev je omejeno na 14 oseb. Udeleženci seminarja naj bodo udobno oblečeni in obuti, 
zaradi praktičnega dela s terapevtskimi psi in uporabniki. 

 
 
Prijave in informacije: 

Prijave sprejemamo do 30.09.2023 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: 
https://www.uri-soca.si/sl/strokovni-dogodki/ 
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:  
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Tajništvo zdravstvenih programov, 
Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.: 030 620 377 ali 01/4758 385, E-mail: dogodki@ir-rs.si 
 
Odjavite se lahko do vključno 30.09.2023 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. Kasnejših 
odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije. 

https://www.uri-soca.si/sl/strokovni-dogodki/
mailto:dogodki@ir-rs.si

