ZÁKLADNÍ KURZ CANISTERAPIE
A ZKOUŠKY CANISTERAPEUTICKÝCH TÝMŮ
3. - 5. 8. 2017

Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 521/84

PÁTEK – účast bez psů
8. 30 – 8.45 hod.
9.00 – 10.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.
12.00 – 12.30 hod.
12.30 – 14.30 hod.
14.30 – 15.30 hod.
15.30 – 18.00 hod.

Prezence
Úvod, seznámení s programem, seznámení s účastníky
Aktivity s dětmi se speciálními potřebami v terapeutické školičce aneb jak vypadá živý
klient :-)
Pauza na oběd
Klient canisterapie – jednotlivé skupiny klientů a jejich specifika, teoretický základ pro
komunikaci a práci s klientem
Praxe se supervizí zaměřená na klienta – komunikace a efektivní spolupráce
Canisterapeutické minimum (canisterapeutická teorie v praxi, osobnost canisterapeuta,
kompetence canisterapeuta)

SOBOTA – účast se psem
9.00 – 10.30 hod.
10.30 – 11.30 hod.
11.30 – 13.30 hod.
13.30 – 14.30 hod.
14.30 – 15.00 hod.
15.00 – 18.00 hod.

Příprava canisterapeutického psa, nejčastější chyby a omyly
Praxe se supervizí zaměřená na psa – bezpečnost, poslušnost a ovladatelnost u klienta
(simulovaný nácvik)
Efektivní využití her, hraček a pomůcek pro různé druhy klientů
Pauza na oběd a venčení psů
Efektivní využití her, hraček a pomůcek - nácvik
Praxe se supervizí – cílená canisterapie u různých typů klientů (praktický nácvik se
skutečnými klienty)

NEDĚLE – účast se psem
9.00 – 12.00 hod.
12.00 – 13.00 hod.
13.00 – 13.30 hod.
13.30 – 14.30 hod.
14.30 – 16.00 hod.
16.00 – 18.00 hod.
18.00 hod.

Praxe se supervizí – cílená canisterapie u různých typů klientů (praktický nácvik se
skutečnými klienty)
Pauza na oběd a venčení psů
Veterinární přejímka ke zkouškám
Ústní zkoušky začínajících canisterapeutů zaměřené na probíranou teorii a řešení situací
z praxe
Přezkoušení aktivních týmů
Přezkoušení nových týmů
Ukončení akce a předání certifikátů
Krátké přestávky v průběhu programu budou dle potřeby účastníků a lektorů

Pro aktivní týmy je možná účast pouze na zkouškách, bez povinnosti absolvování kurzu.
kurzu Pro nové týmy je možná
účast na zkouškách pouze v případě absolvování kurzu. V případě účasti zájemce se psem, jehož věk nesplňuje
kritéria k připuštění ke zkoušcee týmu, je možná účast na kurzu se složením zkoušky, jakožto
jako
tým v přípravě –
uvedeno na certifikátu. Certifikát opravňuje tým k provozování canisterapeutických aktivit za účelem výcviku a
nástavbové socializace psa a získávání praxe týmu - s přesně definovanými podmínkami.
odmínkami. Plnohodnotná
certifikační zkouška týmu pak bude umožněna v příštím roce, bez povinnosti opakování kurzu.
Cena kurzu se zkouškou týmu: 2 800,- Kč
Cena zkoušky pro aktivní týmy (bez účasti na workshopu)
workshopu): 500,- Kč
S sebou si přineste:
 přezůvky, pohodlné oblečení, psací potřeby
 očkovací průkaz psa
 obojek a vodítko
 deku pro psa,, popřípadě kennelku je
je-li na ni pes zvyklý ve chvílích odpočinku
 ručník pro psa pro případ nepřízně počasí
 oblíbené hračky psa
 misku na vodu
 dostatek pamlsků pro psa
Jakékoli další dotazy zodpovím telefonicky na čísle 606 184 815 (pokud telefon neberu, pracuji s klientem nebo
mě plně zaměstnává dítě – nebojte se mě uhánět a volat víckrát nebo pošlete SMS,, ozvu se)
se nebo přes e-mail
sedlarova@duhovacesta.cz .
Lektoři kurzu:
Mgr. Barbora Janoudová - speciální pedagog
Martin Janoud - fyzioterapeut a sociálně
sociálně-rehabilitační pracovník
Mgr. Karolína Ranglová - speciální pedagog
Mgr. Lucie Kovářová - psycholog a psychoterapeut
Závaznou přihlášku na kurz prosím vyplňte na webových stránkách www.duhovacesta.cz . Následně Vám budou
e-mailem zaslány platební údaje.. Po uhrazení platby máte své místo na kurzu jisté. Faktura bude fyzicky předána
první den kurzu.

