
 

 

 

 

Spoštovani! 

 

Nahajamo se v obdobju številnih družbenih in osebnih izzivov.  
Z mnogimi stiskami in težavami se soočajo tudi otroci in mladostniki.  

 
Intervence s pomočjo konja so močan, precej neizkoriščen vir, 

  
ki nam lahko zelo učinkovito pomaga pri naslavljanju in reševanju stisk otrok in mladostnikov  

ter jih spodbudi k razvoju, razmišljanju, občutenju, da bi v prihodnje uspešno premagovali ovire in 
postali srečni odrasli, sposobni živeti polno življenje.  

 
Da vam pobližje predstavimo možnosti te sodobne, a stroki manj poznane obravnave,  

vas vljudno vabimo na 

strokovno srečanje 

» I n t e r v e n c e   s   p o m o č j o   k o n j a   
kot vir pomoči za otroke in mladostnike v stiski « 

Srečanje bo v četrtek, 9.6.2022 ob 13. uri,  

v Konjeniškem parku Starošince*, Starošince 37b, 2326 Cirkovce 

(*oddaljenost od Maribora = 21 km, oddaljenost od Ptuja = 14 km , oddaljenost od Slovenske Bistrice = 15 km) 

 

Številne znanstvene raziskave potrjujejo, da intervence s pomočjo konja pozitivno vplivajo na splošno 
počutje in gibalni razvoj, pomembno prispevajo k izboljšanju senzomotorike, socialnih spretnosti in 
kompetenc, kognitivnih in emocionalnih sposobnosti ter nagovarjajo številne druge razvojne izzive. 

V našem zavodu Nazaj na konja omenjene programe razvijamo in uspešno izvajamo že več kot 15 let. 

Na srečanju vam bomo poleg klasične individualne terapije s pomočjo konja predstavili tudi naslednje 

programe: preventivni program »Zdravo odraščanje s konji«, trening socialnih veščin »Razgibajmo 

odnose«, program za mladostnike in odrasle »Stres izziv je res!«, Družinske intervence s konji za 

sorojence, Psihosocialno svetovanje v svetu konj ter Učno pomoč v svetu konj.  

Nekateri izmed programov so uporabnikom na voljo tudi brezplačno in brez čakalne dobe. 



 

 

 

Predviden program srečanja: 

13.00  Registracija in dobrodošlica ob degustaciji lokalnih domačih dobrot 

13.30 Predstavitev programov 

- Klasična individualna terapija s pomočjo konja  

- »Zdravo odraščanje s konji« - preventivni program 

 - »Razgibajmo odnose« - trening socialnih veščin 

- »Stres izziv je res!« – program za mladostnike in odrasle 

 - Družinske intervence s konji za sorojence 

 - Psihosocialno svetovanje v svetu konj 

 - Učna pomoč v svetu konj 

14.30 Izkustvena delavnica za prisotne udeleženke in udeležence 

15.15 Ogled kratke demonstracije programa »intervenc s pomočjo konja«   

Predviden zaključek je ob 16.uri.  

Kotizacije ni. 

Vljudno prosimo, da svojo prisotnost potrdite preko e-prijave:  https://forms.gle/oKBNfYyaRQzszMw2A  
najkasneje do ponedeljka, 6.6.2022. 
         

 

Veselimo se srečanja z vami in vas prijazno pozdravljamo, 

Metka Demšar Goljevšček, univ. dipl. ped. in soc. kult., terapevtka za TPK in strokovni vodja dejavnosti   
               z ekipo zavoda Nazaj na konja 
 

Kratka predstavitev Zavoda NAZAJ NA KONJA 

Naše poslanstvo je oranje ledine na področju sistematičnega razvoja terapije in drugih psihosocialnih intervenc s 

pomočjo konja, ki predstavljajo odlično izhodišče za celostno obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih s 

posebnimi potrebami ter težavami na področju duševnega zdravja.   

Izvajamo tudi kakovostne preventivne družinske programe, ki nudijo podporo pri iskanju učinkovitih rešitev za 

vsakodnevne izzive sodobne družine. Sem sodi cikel predavanj in delavnic za starše, družinsko gledališče, trening 

socialnih veščin za družine, psihosocialno svetovanje, učna pomoč za osnovnošolce.  

Za razvedrilo in spodbudno okolje v objemu narave poskrbimo z našimi počitniškimi programi, namenjenimi 

otrokom in mladini. 

V zadnjem obdobju smo se posvetili tudi razvoju terapevtskega turizma, ki pomembno pripeva k boljšemu 

počutju in višji kvaliteti življenja naših gostov in uporabnikov. 

https://forms.gle/oKBNfYyaRQzszMw2A

