
Paphiakos 
&CCP Animal 
Welfare



Ciper

u Ciper je evrazijska otoška država v vzhodnem 
delu Sredozemlja. Je tretji največji otok v 
Sredozemskem morju in priljubljena turistična 
destinacija. Uradni jezik sta grščina in turščina. 
Republika Ciper obsega ozemlje skoraj celega 
otoka, nadzoruje pa le dve južni tretjini otoka. 
Severni del je leta 1974 zasedla Turčija in je 
poseljen skoraj izklučno s Turki, medtem ko na 
južnem delu živijo Grki. 

u Paphos je obmorsko mesto na jugozahodu cipra 
in ima približno 33000 prebivalcev ter je znan kot 
turistično središče.



Paphiakos & CCP Animal 
welfare

u Neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1982
u Na grškem delu otoka, v mestu Paphos
u Zavetišče za mačke, pse, osle, konje, kunce…
u Veterinarska klinika s 24 urno urgentno službo
u Program brezplačnih sterilizacij in kastracij 

prostoživečih živali
u Izobraževanja



ZAVETIŠČE
u 1200+ živali
u Mačke, psi, osli, konji, koze, ovce, kunci



KLINIKA

u Veterinarska klinika, odprta vsak dan od 7.00 
do19.00

u + 24 urna dežurna služba 
u Psi in mačke – pregledi, kirurgija, dentalna 

medicina, fit to fly pregledi, cepljenja, 
mikročipiranje,...



POMOČ ZA ŠTUDENTE

u Erasmus koordinator, John Tremain 
(jatremain@gmail.com)

u V veliko pomoč so bili tudi ostali zaposleni in 
Erasmus študenti na veterinarski kliniki.

http://gmail.com


JEZIK

u Sporazumevanje v angleščini.
u Večina zaposlenih na kliniki je Angležev.
u Večina ljudi, s katerimi se srečuješ na kliniki, je 

turistov ali priseljencev, govorijo angleško.



NASTANITEV

u Za nastanitev je poskrbela organizacija
u Strošek na osebo je bil minimalen (75€/mesec)
u Veliko trosobno stanovanje, ki smo si ga delile 3 
študentke

u Stanovanje je imelo dovolj brisač in posteljnino
u Opremljena kuhinja
u Pralni stroj
u Bližina plaže J
u Bazen J



OSTALI STROŠKI

u Javni prevoz – avtobus (5€ za cel dan, 1.50€ za 
eno vožnjo)…

u Najboljša opcija za transport po mestu Pafos je 
kolo! (ki ga je posodila organizacija)

u Najem avta (200€ - 300€ na teden) idealen za 
raziskovanje preostalega otoka; vozijo po levi 
strani!

u Cena kosila v restavracijah cca 13€/osebo; fast 
food restavracije cca 7€/osebo

u Najugodnejše je prehranjevanje v Tea Room-u 
zraven klinike, kjer za kosilo študenti odštejejo le 
3€!



OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
u Vsakodnevni obiski plaže, kopanje in sončenje 
u Druženje z ostalimi študenti, veterinarji ter 

zaposlenimi na kliniki
u Nočno življenje
u Raziskovanje otoka



ZAKAJ CIPER? 
ZAKAJ PAPHIAKOS & CCP 
ANIMAL WELFARE? 

u Plaža, sonce in morje ob prostih dnevih
u Ogromno živali, ki potrebujejo pomoč
u Ogromna organizacija, ki ji prav pride dodatno 

osebje 
u Veliko samostojnega dela kar se tiče ambulante 

in kirurgije
u Spoznaš bolezni, ki jih v Sloveniji ni ali pa jih ne 

vidimo pogosto
u Naučiš se dela v okolju, kjer primanjkuje finančnih 

sredstev
u Naučiš se samostojnega dela v urgentnih 

situacijah (avtomobilske nesreče, ugrizi,…)



UPORABNE SPLETNE 
STRANI

u https://www.cyprusanimalwelfare.com
u https://gogetfunding.com/the-largest-animal-

welfare-organisation-in-cyprus-is-going-through-
its-hardest-times/

u https://www.facebook.com/paphiakos/

https://www.cyprusanimalwelfare.com/
https://gogetfunding.com/the-largest-animal-welfare-organisation-in-cyprus-is-going-through-its-hardest-times/
https://www.facebook.com/paphiakos/


KONTAKT

u Tina Vehovar: tina.vehovar4@gmail.com


