HRVATSKA UDRUGA ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA I MOBILITET

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM POSLOVIMA I ZADACIMA U 2017g.
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet na temelju Statuta, Strateškog plana rada i
djelovanja Udruge 2015. - 2018. te Operativnog plana rada za 2017. godinu podnosi pregled
provedenih poslova i zadataka koji su imali utjecaja na poboljšanje kvalitete življenja i bolju socijalnu
uključenost njezinih članova u zajednicu.
U osvrtu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje, može se konstatirati da je bilo vrlo dinamično kao i
prethodna.
Unatoč poznatim teškoćama, može se konstatirati da je Plan rada realiziran u cca 90%.
Uz dodjelu 5 odškolovanih pasa pomagača korisnicima, godinu su obilježile dvije važne edukacije.
Prva edukacija za instruktora pasa vodiča sljiepih, te druga trodnevna Međunarodna radionica o
uključivanju terapijskih pasa u rad stručnjaka sa 38 sudionika iz 7 zemalja.
Budući da su ove edukacije u funkciji poboljšanja kvalitete usluga korisnicima, procjenjujemo važnim
naglasiti dva iskoraka u tom smjeru:
Udruga je proširila suradnju sa drugim institucijama i ustanovama, od čega bismo izdvojili projekt
"Djeca prijatelji životinja" u Kliničkoj bolnici za djecu - Klaićeva, u kojoj se taj projekt proširuje ove
godine.
Druga aktivnost se odvija u Udruzi, a obuhvaća individualni rad savjetnice obitelji korisnika pasa
pomagača uvođenjem terapijskog psa u rad sa djecom.
Posebno bismo istakli nastavak aktivnosti na izradi međunarodne norme za kompetencije instruktora i
normiranje školovanja i rada pasa pomagača (norme koje će biti primjenjive u zemljama Europske
unije te ostalima koje ih prihvate). Također je i u prošloj godini nastavljeno aktivno djelovanje na
praćenju i kreiranju zakonodavnog okvira za područje pružanja usluga u nevladinom sektoru.
Cjelokupan proces kao vrlo zahtjevan i kompleksan traži od zaposlenika maksimalnu posvećenost i
kreativnost u radu, posebice ako se prošla godina promatra u kontekstu odsutnosti predsjednice u
zadnjem tromjesečju.
PRIKAZ RADA I DJELOVANJA UDRUGE U 2017. GODINI
ŠKOLOVANJE I DODJELA PASA POMAGAČA
Socijalizacija i školovanje pasa pomagača.
Tijekom 2017. godine u procesu socijalizacije bilo je četrnaest pasa. Tijekom 2017. godine
nabavljeno je osam pasa dok ih šest iz 2016. godine nastavlja sa socijalizacijom u 2017. godini te su
isti u prvoj polovici 2017. godine uključeni u proces školovanja, dok su dva psa isključeni iz procesa
zbog zdravstvenih teškoća.
Udruga je u prošloj godini snosila troškove prehrane i veterinarske zaštite za sedamnaest pasa.
Tijekom 2017 godine uspješno je školovano i korisnicima dodijeljeno 5 pasa pomagača,od čega
posebno izdvajamo školovanje jednog psa vodiča. Svi su uspješno položili ispite sa svojim voditeljima
dok je pas vodič položio ispit sa trenerom uz asistenciju instruktora pasa vodiča Antona Esa iz
Slovenije . Paralelno trener D.Vučić završio je edukaciju kod instruktora pasa vodiča iz Slovenije
zajedno sa psom vodičem . Potrebno je naglasiti da je instruktor pasa pomagača kontinuirano
provodio testiranje i procjenu svih pasa tijekom socijalizacije i prije početka školovanja. Također je
testiranje 8 štenadi proveo prije nabavke kod uzgajivača. Uz to, u suradnji sa kolegicom Kristinom
Šporčić kontinuirano je pružana podrška obiteljima iz programa socijalizacije. U suradnji s Kolegicom
Leom Devčić provedene su 4 pripremne radionice za roditelje-buduće voditelje pasa pomagača. U
okviru preostalih poslova i zadataka instruktor pasa pomagača sudjelovao je u ispitnim komisijama,
kako za pse pomagače Udruge, tako i za pse vodiče u suradnji sa Centrom Silver.

PROJEKTI/PROGRAMI:
●“DARUJMO DJECI KAZALIŠTE“ (2017.)
Projekt se provodi u suradnji s dječjim vrtićima grada Zagreba, a nastavak je dugogodišnje suradnje.
U prostoru Centra za kulturu Trešnjevka djeca i odgojitelji izvode predstave, a sav prihod od prodanih
ulaznica namijenjen je školovanju terapijskih pasa. U 2017. Godini izvedene su 34 predstave, čiji je
prihod od ulaznica kako donacija uplaćen udruzi.
● MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU –
TROGODIŠNJI PROGRAM „Razvoj mobilne podrške obiteljima korisnika pasa
pomagača u Hrvatskoj“
Korisnici usluga ovog programa su obitelji djece s teškoćama u razvoju – korisnici pasa pomagača iz
cijele Hrvatske. Djeca su različitih životnih dobi od 3 – 29 godina, s višestrukim razvojnim teškoćama.
Aktivnosti u kućnom okruženju osmišljene su s ciljem suportivnog djelovanja na razvojne procese
korisnika, a svaki pas pomagač školovan je prema individualnim potrebama djeteta.
U okviru usluge mobilne podrške obiteljima korisnika pasa pomagača, pružena je savjetodavna
podrška na području Zagreba, Splita, Trogira i Hvara kroz ukupno 62 obilazaka obitelji, svaki u trajanju
od 2 sata. Intervjuirano i procijenjeno je 7 novih obitelji djece s teškoćama u razvoju – potencijalnih
korisnika pasa pomagača. Uz to, nastavljena je provedba radionica grupe podrške za roditelje djece s
teškoćama u razvoju te ih je u 2017. godini održano 5. Također, uvedena je nova usluga individualnog
rada s djecom s teškoćama u razvoju uz uključivanje terapijskog psa. Tijekom 2017. godine održano je
47 individualnih susreta s djecom s TUR uz uključivanje terapijskog psa.
U sklopu Seminara za obitelji korisnika pasa pomagača koji je održan u Biogradu na moru, realizirane
su sljedeće teme za roditelje:
 „Senzorička integracija i pas pomagač“







„Važnost prehrane za kvalitetu života psa“
„Prikaz vježbi – od šteneta do psa pomagača“
„Mindfulness (usredotočena svjesnost)“
„Obiteljska dinamika - braća i sestre korisnika pasa pomagača“
Klupsko djelovanje
Održane su 4 pripremne radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju
korisnike pasa pomagača.

Ostali projekti:
-Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom
"Osnaživanje roditelja za lakše suočavanje sa svakodnevicom"
-Gradski ured za odgoj i obrazovanje, kulturu i sport
"Edukacijom za aktivniju uključenost mladih"
-Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
"Povezanost čovjeka i psa"
-MDOMS
„Edukacija i podrška izazovima roditeljstva“ 2017/2018

- buduće
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EDUKATIVNO-PROMOTIVNE AKTIVNOSTI
Udruga kontinuirano provodi edukativno promotivne aktivnosti s ciljem jačanja socijalne osjetljivosti i
senzibilizacije djece i mladih u gradu Zagrebu, ali i u drugim gradovima i županijama diljem Hrvatske
kroz edukaciju, usmjeravajući sadržaje na podizanje svijesti i poštivanje različitosti prema slijepim i
drugim osobama s invaliditetom te djeci s teškoćama u razvoju - korisnicima pasa pomagača.
U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine stručni tim Udruge proveo je edukativna
predavanja/radionice u okviru projekta Svjetlo i tama pričaju – MZOS u osnovnim i srednjim školama
na području Petrinje, Topuskog, Siska, Varaždina, Bjelovara i Daruvara. Također su održana
predavanja u 5 osnovnih škola u Zagrebu. U sklopu projekta „Naših pet za bolji svijet“ održano je 18
edukativnih radionica/predavanja u Dubrovniku i okolici za učenike osnovnih i srednjih škola.
Na temelju dugogodišnje suradnje Udruga je provela edukativna predavanja za studente studija
sestrinstva u Varaždinu te studente studija Socijalnog rada u Zagrebu. U sklopu Tjedna japanske
kulture održan humanitarni koncert u hotelu Westin. Održan koncert Lyons kluba Sušak Rijeka
(prikupljanje sredstava za psa vodiča). Održana press konferencija i donatorska večera u restoranu
Gastro Gllobus.
Kroz 2017. godinu Udruga je gostovala u „Životinjskom kutku“ – održano je 6 edukativnih radionica
na temu pas pomagač. U suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom hrvatske sudjelovala u
edukacijama zatvorskog sustava-8 predavanja.
Ukupno je edukativno promotivnim aktivnostima obuhvaćeno 3455 izravnih korisnika. Kada govorimo
o neizravnim korisnicima, uključujući i info štandove udruge kojih je tijekom 2017 bilo 9 , neizravnih je
korisnika bilo oko 15000.

KONFERENCIJE, STRUČNI SKUPOVI I KONGRESI
Tijekom 2017. godine stručni tim Udruge sudjelovao je na nekoliko stručnih skupova, konferencija i
kongresa:



Udruga je u periodu od 24.-26. studenog 2017. organizirala trodnevnu stručnu radionicu u
području rada s terapijskim psima.
Cilj ove radionice bio je educirati stručnjake koji provode ili sudjeluju u AAT aktivnostima.
Sudionici su dobili uvid u različite mogućnosti uključivanja terapijskih pasa u rad s klijentima te
savladati vještine treninga kojima je potrebno ovladati kako bi se ovaj oblik rada uključio u
različite vidove terapija.
Tri glavne teme koje su obuhvaćene ovom radionicom su:
-

Korištenje igre i intervencije uz pomoć životinja

-

Intervencije uz pomoć životinja kod klijenata s poremećajem iz spektra autizma

-

Psi pomagači i intervencije s osobama sa izazovima mobilnosti.



Savjetnica obiteljima korisnika pasa pomagača sudjelovala je na simpozijima dvaju
međunarodnih organizacija – AAII (Animal Assisted Intervention International) te ADEu (Assistance
Dogs Europe) održanih u Beču od 17. – 19.5.2017.



Udruga sudjeluje u međunarodnom projektu izrade normi za školovanje timova pasa
pomagača i kompetencija instruktora. Hrvatski zavod za norme organizacijsko je tijelo koje vodi

projekt u koji je uključeno 14 europskih zemalja. Predsjednica Udruge predsjedava nacionalnom
odboru za norme, kao tijelu koje koordinira aktivnosti na izradi normi u okviru sudionika projekta iz
Hrvatske. Cijeli se projekt odvija tijekom dvije godine, a započet je 13.12.2016.

SURADNJA S DRUGIM ORGANIZACIJAMA, USTANOVAMA I TVRTKAMA…






Tjedan kulture Japana – pijanistički koncert u suradnji s Japanskim veleposlanstvom
Radionice s terapijskim psom u Klinici za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva) u okviru
projekta „Djeca prijatelji životinja“ kojih je ukupno održano 14 u 2017. godini.
Suradnja sa Lions klubom Sušak na realizaciji podrške školovanju psa vodiča
Suradnja s drugim nevladinim organizacijama koje djeluju u području socijalne politike za
osobe s invaliditetom, kao i drugih NVO u području ljudskih prava.

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE
Redovita izborna Skupština Udruge održana je 11. travnja 2017. godine na kojoj su usvojena Izvješća
o izvršenju programskih zadataka u 2016. godini te Financijsko izvješće za isto razdoblje.
Budući da je to bila izborna godina, skupština je prihvatila razrješnicu svim upravljačkim tijelima te na
sljedeće mandatno razdoblje izglasala nove članove tih tijela.
Također, Skupština je donijela Operativni plan rada za 2018. godinu.

Zagreb, travanj 2018.

