Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Božu Starašiniču naziv zaslužni član
Utemeljitev
Božo Starašinič se je Društvu Tačke pomagačke pridružil konec leta 2008 in je eden izmed redkih
dolgoletnih članov, ki mu je ostajal brezpogojno zvest
skoraj od začetka delovanja. Svojo pot pri nas je začel v
vlogi pripravniškega para skupaj s svojo psičko Lizo.
Že tedaj je kot ravnatelj Osnovne šole Franca Rozmana v
Ljubljani Šentvid videl v prisotnosti terapevtskega psa
med učenci velik potencial. V tistih časih je bilo skoraj
bogokletno pomisliti, da bi pes lahko vstopil v šolske
prostore, kaj šele da bi se otroci z njim družili v okviru
vodenega programa. Toda njegova smelost in vloga
ravnatelja sta pripomogli, da je prisotnost terapevtskih
psov na njegovi šoli kaj kmalu postala stalnica. Poleg
Lize so v šolo hodili tudi drugi terapevtski pari, še zlasti
po tem, ko je zaradi starosti upokojil svojo Lizo.
Božo in Liza sta dolgo let aktivno sodelovala tudi v vrtcih
in še v nekaterih drugih ustanovah. Na javnih prireditvah
sta bila nepogrešljiv par. Na festivalu Igraj se z mano sta
postala že skoraj zaščitni znak našega društva.
Božo sodi med tiste člane društva, ki so dokaj neopazni in vedno nekje bolj v ozadju, vendar pa za nas
izjemno dragoceni. S svojo ljubeznijo in predanostjo do prostovoljskega dela je veliko pripomogel pri
organizaciji dogodkov, izobraževanj, gostoljubno nas je kot ravnatelj dolgo let sprejemal pod 'svojo
streho' na osnovni šoli, kjer smo imeli občne zbore.
Božo je že skoraj od vsega začetka tudi član nadzornega odbora društva. S svojimi bogatimi
izkušnjami in strokovnim znanjem je kritičen, vendar izjemno konstruktiven član, ki vedno deluje v
dobro društva. Svoje bogate izkušnje in znanja radodarno deli z drugimi.
Božo je ponosen na delo Tačk pomagačk, zelo ceni napredek in razvoj društva kot organizacije. Tudi
zato se vsako leto aktivno vključi v promocijo društvenega koledarja in revije Sledi, s čimer pripomore
k finančni stabilnosti društva. Je velik promotor našega dela med prosvetnimi in drugimi strokovnimi
delavci ter ostalo javnostjo.
Društvo Tačke pomagačke mu za njegovo 14-letno aktivno delovanje podeljuje naziv zaslužni član.
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