
PAPHIAKOS & CCP ANIMAL WELFARE 



ciper
• Evrazijska otoška država v vzhodne delu Sredozemlja 

južno od Turčije

• Republika Ciper obsega ozemlje skoraj celega otoka, 
vendar nadzoruje le južni dve tretjini otoka. Severni del je 
leta 1974 zasedla Turčija in ustanovila Turško republiko
Severni Ciper, čeprav te države razen Turčije ne priznava
nobena druga država

• Severni del je danes naseljen skoraj izključno s Turki, 
južni dve tretjini pa z Grki, tako da obema ozemljema
včasih pravimo »grški del« in »turški del« Cipra. 

• Uradna jezika sta grščina in turščina, večina prebivalstva
(tudi starejša populacija) pa zelo dobro govori angleško, 
saj je Ciper do leta 1960 bil britanska kolonija

• Klinika se nahaja v mestu PAPHOS. Gre za obmorsko
mesto na jugovzhodu Cipra, turistično zelo popularna
destinacija. 
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• Neprofitna organizacija, ustanovljena leta 
1982. Zajema veterinarsko kliniko, zavetišče, 
nudijo izobraževanja ter program brezplačnih 
sterilizacij in kastracij mačk

• Klinika je odprta od 07:00- 19:00

• Večinoma zdravijo potepuške ali zavetiške 
živali, imajo pa tudi precej zasebnih strank

• Klinika je dobro opremljena - imajo 
operacijsko sobo s hlapnim anestetikom, 
EKG, RTG, UZ, manjši laboratorij, ogromen 
hospital, dve ambulanti, posebej “spay 
room“ za  brezplačen spay program...

• Opravljajo splošne zdravstvene preglede, 
veliko ortopedskih kirurških posegov, fit      

to fly preglede, cepljenja, ogromno je 

kastriranja in steriliziranja...
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• Zavetišče je od klinike oddaljeno 5min z 
avtom ali 20 min peš

• Imajo pse, mačke, osle, konje, koze, 
kunce

• Zelo veliko živali, več kot 1200! Za njih
večinoma skrbijo prostovoljci. Med 
pandemijo se je število živali še povečalo
zaradi omejenega exporta ljubljenčkov v 
tuje države

• Živalim se trudijo najti nov dom, veliko
psov dobi nove lastnike v tujini (večinoma
Rusija in VB)



• Njihov erasmus koordinator je John Tremain 

(jatremain@gmail.com). Njega sem kontaktirala glede možnosti

opravljanja Erasmus prakse, z njim sem urejala tudi vso ostalo

dokumentacijo. 

• Za možnost opravljanja prakse sem jim pisala 2 meseca prej. Zaradi

omejitev potovanj v času covid-19 so na srečo imeli prosta mesta za 

študente. Običajno pri njih opravlja prakso veliko študentov iz Velike

Britanije zato bi priporočala, da povpraševanje pošljete prej

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE

mailto:jatremain@gmail.com


JEZIK
• Uradna jezika sta grščina in 

turščina, kjub temu pa vsi 
govorijo angleško

• Na kliniki se osebje med seboj in 
tudi s strankami sporazumeva v 
angleščini. Izjemoma pogovors 
strankami poteka v grščini ali 
ruščini

• Večina zaposlenih je priseljencev, 
zato sporazumevanje v angleščini 
ni nikakršen problem



NASTANITEV

• Za nastanitev je v celoti poskrbela organizacija

• Živela sem v 3 sobnem stanovanju, 2 minuti 
peš od klinike in 10 minut peš od plaže. 
Stanovanje je bilo v celoti opremljeno, imelo je 
dovolj brisač in posteljnine, pralni stroj, 
mikrovalovko, pečico ipd. Edini minus je bil to, 
da ni imel klime (ki pride prav v ciprskih 
vročinskih valovih), ampak se je dalo preživet 
z ventilatorji ☺

• V stanovanju sem živela sama, v normalnih 
okoliščinah tja naselijo vse erazmus študente, 
ki takrat opravljajo prakso.

• Za stanovanje niso zahtevali nobenega plačila, 
sem pa na koncu izmenjave donirala določen 
znesek denarja v zahvalo (nastanitve v 
Paphosu so lahko precej drage, ker je mesto 
zelo turistično)



STROŠKI

• Cena letalske karte je odvisna od sezone in kdaj 
rezerviraš, v Paphos po novem leti tudi nizkocenovni 
Ryanair. Osebje te pride iskat na letališče ☺

• Javni prevoz (avtobus): karta za enkratno vožnjo 1.5€, 
celodnevna karta 5€

• Običajno imajo študenti možnost prehranjevanja v Tea 
Roomu zraven klinike (3€/kosilo), ampak je ta bila zaradi 
covid-19 regulacij zaprta. Zato sem si večinoma kuhala 
sama v stanovanju. V bližini stanovanja je dosti trgovin, 
cene so podobne kot v Sloveniji

• Cena kosila v restavracijah je 13-15€/osebo, odvisno od 
restavracije

• Vse plaže imajo enake cene: 2.5€/ležalnik, 2.5€/senčnik 



OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
• Obiski plaže, kopanje, sončenje, snorklanje 

(lahko naletiš na želve, hobotnice…)

• Raziskovanje Cipra je po mojem mnenju 
najboljše z avtomobilom (se pozanimaš na 
kliniki) ali s turistično agencijo (priporočam 
ConstrucTour travel agency). Medkrajevni 
avtobusi na Cipru so slabše organizirani kot 
Slovenske železnice. 

• Nočno življenje na Bar streetu
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• Na kliniki te zelo hitro uvedejo v njihov 
vsakdan, kar pomeni tudi veliko 
samostojnega dela

• Glede na število živali, ki jih dnevno
obravnavajo ima klinika premalo osebja, 
zato vedno rabijo ljudi z veterinarsko
izobrazbo

• Osebje je zelo prijazno in pripravljeno
pomagati, imajo izkušnje pri delu s študenti

• V praksi spoznaš Leishmanijo, pasjo kugo in 
druge bolezni, ki jih v Sloveniji ne vidimo
pogosto

• Ob prostih dnevih lahko lenariš na plaži, se 
sončiš, plavaš…



UPORABNE SPLETNE STRANI

• https://www.facebook.com/paphiakos/

• http://www.dogwelfarenetwork.co.uk/cyprus-paphiakos_animal_welfare.html

https://www.facebook.com/paphiakos/
http://www.dogwelfarenetwork.co.uk/cyprus-paphiakos_animal_welfare.html


KONTAKT

• Betka Perc: betkaperc@gmail.com

mailto:betkaperc@gmail.com

