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CIPER

 Ciper je otoška država v vzhodnem delu Sredozemlja, in je kot tretji največji otok v 

Sredozemskem morju eden najbolj priljubljenih turističnih krajev

 severni del otoka je naseljen skoraj izključno s Turki, južni dve tretjini pa z Grki, tako 

da obema ozemljema včasih pravimo »grški del« in »turški del« Cipra. Evropski uniji 

pripada le grški del otoka. 

 V grškem delu, na jugozahodni obali otoka je mesto Paphos, kjer se nahaja klinika

 Uradna jezika sta grščina in turščina, vendar večina prebivalstva govori angleško

 Zime so mile, poletja pa zelo vroča. Sneg je možen samo v pogorju Troodos v 

osrednjem delu otoka. Dež se pojavlja predvsem pozimi, poletje pa je na splošno 
suho.



Pogorje Troodos decembra Polotok Akamas, v bližini mesta Paphos



PAPHIAKOS & CCP ANIMAL WELFARE

 Neprofitna organizacija ustanovljena leta 1982, ki obsega kliniko in zavetišče za 

zapuščene živali

 zavetišče 

 je od klinike oddaljeno 3 kilometre in daje dom več kot 1000 živalim (psi, mačke, osli, 

konji..) 

 Za živali večinoma skrbijo prostovoljci

 Za obiskovalce je odprto od 11h do 16h – vedno so veseli sprehajalcev psov



PAPHIAKOS & CCP ANIMAL WELFARE

 Klinika

 Odprta vsak dan od 7h do 19h, študente razporedijo v dopoldansko ali 

popoldansko izmeno ( 7h – 15h / 11h - 19h )

 Ima 24 urno urgentno službo

 Je opremljena z ultrazvokom, rentgenom, manjšim laboratorijem, dvema 

ambulantama, operacijsko sobo, in provizorično operacijsko mizo za 

opravljanje brezplačnih sterilizacij in kastracij (spay and neuter program). 

Del klinike je tudi ogromen hospital.

 Večinoma zdravijo potepuške živali in tiste iz zavetišča, sprejemajo pa tudi 

lastniške živali

 Veliko je kirurgije, ortopedije, sterilizacij in kastracij, zdravljenja ran



INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE

 Koordinator Erasmus prakse je John Tremain (jatremain@gmail.com). 

Njega se kontaktira glede možnosti opravljanja prakse, študentom uredi 

potrebno dokumentacijo, prevoz iz letališča in da vse informacije glede 

začetka dela in nastanitve. Priporočam, da prošnjo za prakso pošljete čim 

prej, saj so mesta lahko zasedena tudi za leto in več v naprej. (Izjema je 

čas korone, ko prihaja manj študentov). 

 V veliko pomoč so bili tudi zaposleni na kliniki, ki so z veseljem odgovorili na 

vsa moja vprašanja. 

 Pred mobilnostjo so mi s svojimi izkušnjami pomagali tudi študentje, ki so že 

opravljali erasmus prakso v Paphiakos & CCP Animal Welfare. Njihove 

kontakte sem našla na spletni strani VF, Mobilnost po državah
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JEZIK

 Uradni jezik sta grščina in turščina, vendar večina prebivalcev govori 

angleško, saj je bil Ciper do leta 1960 Britanska kolonija. V trgovinah, 

restavracijah, javnem prevozu itd,  se brez težav da sporazumevati v 

angleščini. 

 Večina zaposlenih na kliniki je tujcev, zato med sabo in s strankami 

komunicirajo v angleščini. Občasno pogovor poteka v grščini, vendar to ni 

nikakršna ovira. 



NASTANITEV

 Za nastanitev poskrbi organizacija. Nastanijo te v udobno trisobno stanovanje s 

polno opremljeno kuhinjo, dnevno sobo, kopalnico in veliko teraso. V stanovanju 

sta dve dvoposteljni sobi, kamor nastanijo vse erasmus študente, ki v tistem 

trenutku opravljajo prakso. 

 Ima pralni stoj, na voljo so brisače, posteljnina in odeje

 od klinike je oddaljeno 2 minuti peš in 10 minut peš od plaže

 Edini minus stanovanja je ta, da je slabo izolirano in nima klime in gretja. Zato pa 

so v zimskem času na voljo električni radiatorji, poleti pa ventilatorji. 

 Za nastanitev organizacija sicer ne zahteva plačila, lahko pa se donira manjši 

znesek (75 eur/mesec)





STROŠKI

 Do Paphosa leti nizkocenovnik Ryanair, zato se cene 
letalskih vozovnic gibljejo med 20 in 50eur, odvisno od 
sezone in časa rezervacije. Temu je treba prišteti še 
transport do letališča v Benetkah ali Dunaju, ki znese 
okrog 30eur. 

 Cena hrane v trgovini je po moji oceni približno 20% 
dražja kot v Sloveniji

 Vozovnica za mestni promet stane 1,5eur, celodnevna 
pa 5 eur. Tudi medkrajevne vozovnice so cenovno zelo 
dostopne. 

 Kosilo v restavraciji stane 10 – 15 eur. Sama sem si 
večinoma kuhala doma, kar je bila najugodnejša 
rešitev.

 Najem kolesa za cel dan stane 10 eur



OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

 Proste popoldneve ali jutra sem izkoristila za hiter skok na plažo, ki je super za sončenje, 

kopanje, potapljanje in sprehode

 Dva dni na teden sta prosta, kar je idealno za raziskovanje otoka. Z nekaj truda se da na 

veliko lepih lokacij priti z javnim prevozom, drugače pa je najbolj idealno Ciper raziskovati 

z avtom.

 Veliko barov, restavracij, in druženja z ostalimi erasmus študenti. 





ZAKAJ TA PROGRAM?

 Je neprofitna oganizacija, ki vsak dan oskrbi ogromno 

število živali in zaradi pomanjkanja kadra resnično 

potrebuje pomoč

 Veliko samostojnega dela – študentje ki so pri koncu 

študija, se lahko izpopolnijo tudi v sterilizacijah, 

kastracijah in oskrbi ran

 Naučiš se delati v timu in v urgentnih situacijah

 Naučiš se iznajdljivosti pri delu, saj razpolagajo z 

omejenimi sredstvi

 Vidiš bolezni ki jih pri nas ni, ali pa so zelo redke

 Celoten tim je pripravljen pomagati in te učiti

 Ciper je zelo lep, zato ob prostih dnevih ni nikoli 

dolgčas



UPORABNE SPLETNE 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



MOJ KONTAKT

 Fb: Lenka Jerele

 Mail: lenka.jerele@gmail.com


