Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Bredi Tesner naziv zaslužna članica
Utemeljitev
Breda Tesner je prišla s svojo psičko Kity v društvo že leta 2008. Je ena izmed redkih članic, ki je z nami tako
rekoč že od vsega začetka. Brezpogojno zvesta nam je
ostala tudi v težkih časih.
Njena delavnost je bila v društvu takoj prepoznana. Kmalu
po vstopu je bila povabljena k opravljanju organizacijskih in
občasno tudi strokovnih nalog. Njen občutek za urejenost
je pripomogel k izvedbi izobraževanj, ki jih je društvo
pričelo organizirati že v zgodnjih letih svojega obstoja. Brez
njene pomoči in znanja si njihovih izvedb tudi dandanes
skoraj ni nemogoče predstavljati.
V pripravniškem paru s psičko Kity, ki je bila po svoji
impozantni velikosti in dlakavosti središče vsakokratne
pozornosti, sta nabirali znanje po najrazličnejših ustanovah.
Kity je bila zares velik kuža, ne le telesno, ampak tudi po
prijaznosti in potrpežljivosti, kar so hitro prepoznali
uporabniki. Globoke sledi je pustila zlasti pri ljudeh s
posebnimi potrebami in pri otrocih, ki jih je potrpežljivo
poslušala in jih opogumljala pri branju po programu
R.E.A.D. – Beremo s tačkami.
Breda je poleg prostovoljskih ur, namenjenih terapijam s
pomočjo psa, ki se štejejo v stotinah, že dobro desetletje
članica strokovnega odbora. V njem tvorno deluje in
kritično opozarja na pomanjkljivosti, ki se jih opazi pri
našem delovanju. Je vir aktualnih informacij in tudi tistih iz
preteklosti.
Program R.E.A.D. – Beremo s tačkami je področje, ki ga Breda obvlada do potankosti. Lahko bi rekli, da ga je
posvojila. Že dolgo let je povezovalni člen med matično organizacijo ITA iz ZDA in našim društvom. Vsa leta
skrbi za vso administrativno korespondenco, potrebno za izvedbo strokovnih izobraževanj in za pridobitev
licence kandidatov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. Svoje bogato znanje je delila tudi kot predavateljica na
tovrstnih izobraževanjih.
Za društvo in posamične pripravniške pare je dragocena Bredina mentorska in somentorska vloga. Kot dobra
poznavalka terapij s pomočjo psov zna skrbno opazovati in dobronamerno opozarjati na pomanjkljivosti.
Kity je žal odšla onkraj mavrice, od koder sedaj veselo maha Bredi in Gypsy, s katero nadaljuje njuno delo.
Breda je pri svojem vsestranskem delu zanesljiva in strokovna, vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Brez nje
si društva skoraj ni mogoče zamisliti.
Društvo Tačke pomagačke ji v zahvalo za njeno 14-letno delo podeljuje naziv zaslužna članica.
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