Strokovni center VSI

O PROJEKTU
Strokovni center VSI je projekt, ki poteka od
3. 4. 2017 in se zaključi 31. 8. 2020.
V času izvajanja projekta sodelujemo: z vrtci,
z osnovnimi šolami, s srednjimi šolami, z
razvojno ambulanto in s centrom za socialno
delo.

Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam

V OKVIRU STROKOVNEGA CENTRA
NA OŠ GLAZIJA V CELJU med
drugim izvajamo tudi
Terapijo s pomočjo konja

TPK izvajamo z otroki, ki imajo težave na
senzomotoričnem,psihosocialnem,
komunikacijsko-socializacijskem in kognitivnem
področju. TPK se izvaja individualno enkrat

Terapija s pomočjo konja (TPK) zajema terapijo

tedensko na posestvu v Arclinu po predhodnem

ob konju, na konju in s konjem. Prilagojena je

dogovoru s starši o terminu obravnave. TPK

otroku glede na njegove motnje, težave,

izvaja terapevtski tim (terapevtski konj, vodnik

Vse opravljene storitve so za uporabnike
brezplačne.

potrebe in sposobnosti. Celostni stik s konjem

konja, terapevt in pomočnik po potrebi).

V savinjsko – zasavsko – koroški regiji, kjer
izvajamo storitve, smo oblikovali konzorcij
štirje partnerji:

multisenzorno učenje. Poleg kakovosti drže in

 OŠ Glazija Celje,

znanja. Terapija s pomočjo konja ima torej

 CVIU Velenje,

za otroke in mladostnike s posebnimi

 II. osnovna šola Žalec in

potrebami

 OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje.

psihološki pomen. Poleg tega želimo s TPK

spodbuja vsa otrokova čutila in omogoča
gibanja

želimo

izboljšati

tudi

jahačevo

osebnost, njegovo obnašanje in širiti določena

funkcionalen,

pedagoški

in

razvijati orientacijo na konju, na sebi, v prostoru
in v okolju.

V projektu Strokovni center VSI
izvajamo TPK za:
- otroke s specifičnimi učnimi težavami,
- otroke s splošnimi učnimi težavami,

Strokovni center VSI

- otroke z motnjo v duševnem razvoju,
- otroke z ADD ali ADHD,

Mreža strokovnih institucij
za podporo otrokom s posebnimi potrebami
in njihovim družinam

- otroke z motnjami senzorne integracije,
- otroke s spektroavtistično motnjo,
- slepe in slabovidne otroke,
- gluhe in naglušne otroke,

KONTAKTNI PODATKI

- otroke s cerebralno paralizo,

OŠ GLAZIJA
Sabina Korošec Zavšek
Tel.: 041/74 55 70 (pon. od 8. - 13. ure)
e-mail: sabina.kz@sc-vsi.si

- gibalno ovirane otroke.

Več o storitvah drugih šol konzorcijskih
partnerjev na
SPLETNI STRANI: http://www.sc-vsi.si/

TERAPIJA S POMOČJO
KONJA
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

