20……

Ansökningsformulär IRT Certifiering
Namn

Profession/yrke

Nuv arbetsgivare alt egen
firma

Omfattning av behandling
med hästunderstödd terapi
antal tim/v samt antal veckor
per år

Adress arbete

Adress hem

Email

Telefon arb

Tel hem

Mobiltel

Medlem i IRT

Leg år

Bil 1

sedan år .......................
Yrkeserfarenhet inkl
omfattning
Bil 3
Hästunderstödd terapi
Vidareutbildningskurser
Bil 6
Praktisk erfarenhet
patient/klientarbete 200 tim
Vidimerat intyg
Bil 8

Ridkunskap

Bil 4

Sökt inriktning
Rörelse
Psykoterapi
Specialpedagogik
Patient/klientgrupp

Terapeutisk vidareutb alt
specialped vidareutb
År
Bil 2
Säkerhetsutbildning

Utbildning andra djur, trädgård el natur, (obs ej obl)
Bil 7
Praktisk erfarenhet
Handledning 20 tim
Vidimerat intyg

Praktisk erfarenhet
Auskultation 75 tim
Bil 9 Vidimerat intyg Bil 10

Ev övriga meriter
Bil 11
Datum ………………………

Underskrift…………………………………………………………………………...

Namnförtydligande…………………………………………………………………..

Bil 5

20……
Anvisningar
Ansökan om Certifiering i Hästunderstödd terapi
Ansökan skickas till
Intresseföreningen för Ridterapi
c/o namn namn
Aktuell adress till Certifieringskommittén se hemsidan www.irt.just.nu eller kontakta
kassören för aktuella uppgifter.
Fyll i alla uppgifter
Endast fullständigt ifyllda formulär behandlas. Kontrollera därför noga att du inte har glömt
fylla i någon uppgift och att du har vidimerade kopior av de dokument som efterfrågas.
OBS att vidimering kräver BÅDE namn och telefonnummer alt personnummer och adress.
Den som intygar skall kunna kontaktas.
Intyg
Skall identifiera dig och dina meriter samt vara vidimerade.
Bilaga 1 kopia på examensintyg bifogas
Bilaga 2 aktuell om du inte har legitimationsyrke och uppfyller certifieringskrav enl 2b.
Bilaga 3 skall både ange när och var du har arbetat samt arbetstid i procent
Bilaga 4 skall ge information enligt certiferingskrav punkt 4 bilaga 1
Bilaga 5 skall innehålla relevanta kursintyg eller intyg om att likvärdiga kunskaper har
inhämtats
Bilaga 6 skall innehålla relevanta kursintyg
Bilaga 7 relevant för den som byter ut viss specifik utbildning se punkt 6 i Krav för
certifiering
Bilaga 8, 9 och 10 skall lämnas beroende på sökandens åberopande av praktisk erfarenhet.
OBS att alla bilagor inte är relevanta för varje sökande.
Kopior
Fyra fullständiga kopior av ansökan skall skickas in. Se till att samtliga relevanta kopior finns
bifogade var och en av de fyra ansökningarna.
Tack!

