Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Ani Cukijati naziv zaslužna članica
Utemeljitev
Ana Cukijati se je s svojo psičko Gaio kot pripravniški par vključila v Društvo Tačke pomagačke v
začetku leta 2013. Po opravljenem pripravništvu sta
začeli izvajati terapije s pomočjo psov z otroki in
odraslimi. Zlasti dobro ju poznajo v Varstveno
delovnem centru Stara Gora, obiskujeta starostnike,
poslušata mlade bralce v okviru programa R.E.A.D. –
Beremo s tačkami, občasno pa tudi bolnišnice, šole
in vrtce. Pri delu sta strokovni in odgovorni, zelo
usklajeni, znata opogumljati in širiti pozitivno
energijo.
Ana je s svojim znanjem, delavnostjo,
požrtvovalnostjo in strokovnostjo veliko doprinesla
tudi k prepoznavnosti društva in terapevtskega dela
v strokovni in širši javnosti. Soustvarjala je pogoje,
ki so prispevali k strokovnemu razvoju in urejenemu
delovanju društva. Študij slovenistike, novinarsko
delo in kinološka usposobljenost ji dajejo potrebno
širino in odprtost. Pridobljene veščine in znanja je s
pridom uporabljala kot članica uredniškega odbora
in večkratna lektorica revije Sledi. Dva mandata je
bila tudi aktivna in konstruktivna članica
strokovnega odbora društva, trenutno pa je članica
disciplinskega odbora.
Upoštevajoč Anino kinološko znanje in poznavanje dela terapevtskih psov in njihovih vodnikov je bila
v društvu imenovana v delovno skupino za pripravo slovenskih standardov za terapevtske pse, ki
deluje pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
Ana je kot kinološka inštruktorica in izkušena vodnica terapevtskega psa svoje znanje kot
predavateljica prenašala tudi na preostale člane društva in strokovne delavce na strokovnih
izobraževanjih. Dragocena je tudi njena mentorska in somentorska vloga, saj skrbno opazuje, svetuje
in dobronamerno opozarja na pomanjkljivosti.
Ana je do uporabnikov in članov društva vedno spoštljiva, sočutna in strpna. Iz njenih ust zelo redko
slišiš besede, kot so »ne, ne morem«. Vedno priskoči na pomoč, izpolni vsako prošnjo ali izvrši zadano
nalogo.
Njeno vodilo je, da je uspeh rezultat trdega dela. Pravi, da če želimo biti uspešni, moramo vsak dan
izkoristiti ponujene priložnosti in stopiti korak bližje k svojim ciljem.
Društvo Tačke pomagačke ji v zahvalo za njeno dolgoletno delo podeljuje naziv zaslužna članica.
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