BASILEUS - Dogoterapia, Szkolenia i Terapia Behawioralna Psów
zaprasza na KURS DOGOTERAPII/KYNOTERAPII połączony ze Szkoleniem Psa
Kurs objęty jest patronatem Fundacji Kynoterapeutycznej „Sekret Gai”.
Na kursie będą przeprowadzone psom uczestników nieodpłatnie testy
predyspozycji do dogoterapii
Kurs przeznaczony jest dla :
• pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów,
• terapeutów, fizjoterapeutów,
• asystentów osób niepełnosprawnych, studentów zainteresowanych tą
metodą pomocy i wsparcia osób chorych i niepełnosprawnych,
• dla osób chcących poznać metodę dogoterapii (minimum średnie
wykształcenie lub wyższe),
Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu
dogoterapeuty/kynoterapeuty (nr 323007 wg struktury i klasyfikacji zawodu)

Miejsce Kursu: Asemi - Centrum Terapii Poznań, ul. Szarotkowa 55
Program kursu obejmuje pięć bloków tematycznych:

•
•
•
•
•

Dogoterapia/Kynoterapia
Fizjoterapia
Pedagogika
Kynologia (wybrane elementy)
Szkolenie Psa w teorii i praktyce

Na kurs zapraszamy osoby z psami oraz osoby bez psów. Wymagana jest
frekwencja w 80%.
Cena kursu dla uczestnika bez psa 1.750,Cena kursu dla uczestnika z psem 2.300,Przy zapisie na kurs należy wpłacić zaliczkę 200,- celem rezerwacji.
Kurs obejmuje 4 weekendowe zjazdy w wymiarze 70 godzin: w tym wykłady
teoretyczne, szkolenie psa, praktyki.

Terminy zjazdów:
23 – 24.09.2017, 14 - 15.10.2017, 28 - 29.10.2017, 11 – 12.11.2017
Wykładowcy:
Instruktorzy dogoterapii/kynoterapii,, fizjoterapeuta, pedagog specjalny,
zoopsycholog, instruktor szkolenia psów.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego, uczestnicy otrzymają certyfikat
ukończenia kursu.
Osoby uczestniczące na kursie razem z psem, będą podchodziły również do
praktycznego egzaminu "Psa Terapeutycznego", po zaliczeniu którego otrzymają
certyfikat oraz legitymację.

Certyfikat ukończenia kursu będzie wydawany w języku polskim i angielskim.
Na kurs nie będą przyjmowane psy z listy psów agresywnych oraz psy ras:
amstaf, bulterier i innych uznanych ras obronnych.
Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji dopuszczenia
wskazanych psów po testach predyspozycji do kursu i szkolenia.
Wymagane dokumenty:
- ksero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo szkoły średniej
- ksero dowodu osobistego
Dokumenty należy wysłać : pocztą, e-mailem lub osobiście.

Wysłać na adres: Basileus – Dogoterapia, Szkolenia, Terapia Behawioralna
Psów, ul. Żabikowska7 Luboń 62-030

W razie pytań proszę o kontakt:
Basileus - dogoterapia, szkolenia i terapia behawioralna psa - Grażyna Jujka
tel.790 796 750
e-mail: basileusgrazynajujka@gmail.com

