Aura Canis, z. s.
pořádá seminář na téma

Základy canisterapie
Dne: 12. – 13. 10. 2018
Čas: pátek registrace 8:30, konec 18:00, sobota 9:00-17:00
Místo konání: Skautská klubovna, Sokolovská 79, Hradec Králové 3, 500 03
Lektoři: Mgr. Michaela Fikejzová, Ing. Vladimíra Kasalová
Seminář je určen:
 začínajícím nebo budoucím terapeutům, kteří se chtějí o canisterapii dozvědět víc – přednostně
účastníkům, kteří absolvovali náš seminář Úvod do canisterapie
 pro lidi, kteří zvažují, zda je jejich pes vhodný na canisterapii, aby zjistili, co vše to obnáší a jak s
ním pracovat a připravovat ho a mohli si vyzkoušet některé aktivity s ním
 rozšíření teoretických znalostí a vyzkoušení praxe s vlastními psy
Program:

pátek:
8:30 – 8:50 Registrace účastníků
9:00 Uvítání a zahájení semináře
9: 05 Dopolední část semináře
 Co je canisterapie (co to je, formy a metody - jejich příklady)
 Požadavky na canisterapeutické týmy
 Canisterapeut – práce jako tým, spolupráce s jinými pracovníky, nutnost vzdělávání…)
12.00 – 13:00 Pauza na oběd
13:00 – 18:00 Odpolední část semináře
 Práce s jednotlivými cílovými skupinami (děti, dospělí, senioři)
 Ukázky činností a pomůcek – vše si vyzkoušíte s vlastními psy

sobota:
9:00 Uvítání a zahájení semináře
9:05 Dopolední část semináře
 Komunikace se zařízením, jak nabídnout služby, portfolio
 Přednášková a osvětová činnost a její možnosti
12.00 – 13:00 Pauza na oběd
13:00 – 18:00 Odpolední část semináře
 Práce s osobami s různými druhy postižení
 Ukázky činností a pomůcek – vše si vyzkoušíte s vlastními psy
Cena: 2000,- Kč za osobu a 1 psa (káva, čaj a drobné občerstvení v ceně)
Divácké místo bez psa: 1500,- Kč na osobu
Uzávěrka přihlášek: 5. 10. 2018 nebo do naplnění max. kapacity.
Důležité je datum na obálce nebo zaslaného emailu!
Přihlášky zasílejte poštou na adresu: Vladimíra Kasalová, 544 74 Horní Brusnice 57 nebo na e-mail
kasalova@domino-skola.cz
K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení, jinak je přihláška neplatná.
Poplatky uhraďte složenkou nebo převodem na účet Aura Canis, z. s. KB Šternberk
č. účtu: 35-7135450297/0100.
Variabilní symbol: 403
specifický symbol: váš datum narození (ve tvaru ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce napište: seminář a
vaše příjmení a jméno.
Bližší informace: Ing. Vladimíra Kasalová, tel. 723 308 496
e-mail: kasalova@domino-skola.cz
Důležité informace:
1. Ubytování není v ceně a zajišťuje si každý sám, přespání v klubovně není možné.
2. Psi musí být očkovaní proti vzteklině – očkovací průkaz vezměte s sebou. Pes/fena musí být
v dobrém zdravotním stavu. Háravé feny jsou z účasti na semináři vyloučeny.
3. Pro svého psa si vezměte klec (kenelku), abyste si ho mohli odložit a mohl v klidu odpočívat.
4. Každý účastník semináře ručí za svého psa a případné škody, které pes způsobí.
5. Pes by měl mít postroj nebo obojek a vodítko. Vezměte si s sebou dostatek pamlsků na odměny
a misku na vodu pro svého psa.
6. Organizátor si vyhrazuje právo akci neuskutečnit, pokud se nepřihlásí minimální počet
účastníků.
7. Neúčast přihlášeného účastníka není důvodem k vrácení platby.

Sponzoruje:

Aura Canis, z. s.

Ořechová 65, 785 01 Šternberk

www.auracanis.cz

