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CIPER

• evrazijska otoška država v vzhodnem delu Sredozemlja južno od Turčije

• nenkdanja britanska kolonija

• od leta 2004 članica evropske unije. Uradna valuta: euro 

• severni del otoka je leta 1974 zasedla Turčija in ustanovila Turško republiko 
Severni Ciper

• subtropsko podnebje, z zelo milimi zimami in vročim poletjem

• ciprčani so zelo gostoljubni, sproščeni in družabni 

• PAPHOS: turistično središče na jugozahodu Cipra. 



Animal Rescue 

Cyprus Rehoming 

Reg.No.4420
• Neprofitna organizacija

• Ustanovljena leta 1982

• Sprva  le zavetišče za pse in 
mačke

• Danes zajema še veterinarsko 
kliniko s 24-urno urgentno 
službo, vključeni so v 
program brezplačnih 
sterilizacij in kastracij, delajo 
pa tudi na podrčju 
izobraževanja



ORGANIZIRANOST

• KLINIKA operacijska soba, RTG, UZ, laboratorij, ogromen 

hospital, dve ambulanti

• ZAVETIŠČE psi, mačke, osli, konji

• CHARITY SHOP



POMOČ ZA ŠTUDENTE

• V veliko pomoč so bili študenti, ki so v preteklosti že opravljali 
prakso na kliniki. Nanje sem se obnila za osnovne informacije in 
priporočila.

• Nato pa sem kontaktirala Erasmus koordinatorja, Johna Tremaina 
(jatremain@gmail.com), ki je potrdil opravljanje prakse in pomagal 
z urejanjem dokumentacije. 

• Ob prihodu je bilo v veliko pomoč tudi osebje na recepciji klinike, ki 
je pomagalo z izposojo koles, urejanjem wifi-ja in ostalim

• Tudi med samim opravljanjem prakse se lahko vedno obneš na 
Erasmus koordinatorja za pomoč ali nasvet

mailto:jatremain@gmail.com


JEZIK
• Uradna jezika sta grški in turški, 

vendar večina komunikacije poteka v 
angleščini. 

• Zaposleni na kliniki so iz 
najrazličnejših koncev sveta in se med 
seboj pogovarjajo angleško

• Tudi komunikacija s strankami je 
večinoma v angleščini (včasih tudi v 
grščini ali ruščini)

• Večina ciprčanov, tudi starejših, 
obvlada angleško



NASTANITEV
• Za nastanitev je poskrbela organizacija. 

• Bivala sem v trisobnem stanovanju, v neposredni bližini klinike.

• Stanovanje obsega še dnevno sobo z jedilnico, kuhinjo, kopalnico in 
veliko teraso. Je v celoti opremljeno-pralni stroj, štedilnik, pečica, 
mikrovalovka.. Na voljo so brisače in posteljnina. 

• Plaža je oddaljena 1km, glavna avtobusna postaja 2km. V bližini je 
tudi nakupovalno središče.



OSTALI STROŠKI

• Letalska vozovnica: iz sosednjih 
držav letijo na Paphos tudi 
nizkocenovniki, in če si fleksibilen 
glede datuma odhoda lahko kupiš 
letalsko vozovnico po res ugodni 
ceni (cca.20€)

• Za transport po samem mestu je 
najboljša opcija kolo, ki ti ga 
priskbi organizacija (lahko pa ga 
tudi najameš)

• Cena avtobusne vozovnice je 1.5€ 
za eno vožnjo, 5€ za cel dan in     
3-7€ za medkrajevni promet

• Izdelki v trgovini so 10-20% dražji 
kot v Sloveniji

• Cena kosila v restavraciji 10-15€, 
odvisno od lokacije 



OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

• Kopanje in sončenje, potapljanje, sprehodi ob plaži, raziskovanje 
mesta, njegove zgodovine in kulturnih posebnosti 

• Dva dni na teden sta prosta, takrat lahko raziskuješ tudi preostali 
del otoka- rt Akamas, sotesko Avakas, podvodni muzej v Ayji Napi, 
gorovje Trodos, prestolnico Nikozijo in še mnogo več

• Nočno življenje in druženje  



ZAKAJ RAVNO TA PROGRAM?

• Gre za neprofitno organizacijo, ki pomaga 
res ogromnemu številu živali in tako imaš 
priložnost biti del te zgodbe

• Veliko je samostojnega dela

• Naučiš se iznajdljivega dela v okolju kjer 
primankuje finančnih sredstev

• V stiku z boleznimi, ki v Sloveniji niso 
tako pogoste

• Veliko urgentnih situacij

• Delo v teamu

• Ciper je odličen kraj tako za tiste ki radi 
samo poležavajo na plaži kot tudi tiste ki 
so vedno pripravljeni na novo 
dogodivščino 



UPORABNE STRANI

• Pomoč pri iskanju najcenejše letalske vozovnice: 
https://www.skyscanner.net/

• App za avtobuse: Cyprus by bus

• Fb stran organizacije: https://www.facebook.com/paphiakos/

• Ideje za izlete in povezovanje z ljudmi ki so na cipru: 
https://www.facebook.com/groups/WeLoveCyprus

https://www.skyscanner.net/
https://www.facebook.com/paphiakos/
https://www.facebook.com/groups/WeLoveCyprus


MOJ KONTAKT

• Gmail: katja.verdnik1@gmail.com

• Fb: Katja Verdnik 

mailto:katja.verdnik1@gmail.com

