Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Cvetki Gorjan naziv zaslužna članica
Utemeljitev
Cvetka Gorjan je članica Društva Tačke pomagačke že 12 let. K opravljanju prostovoljskega dela jo je
povabila soustanoviteljica našega društva Branka Hobič. Cvetko in njeno psičko Varvi je prepoznala kot
primerni kandidatki za razvoj dela s
terapevtskimi psi predvsem v primorskem
okolju, kjer tudi živi. Da bi lahko Cvetka in
Varvi postali Tački, sta se morali na
pripravniške ure voziti celo na Vrhniko in v
Ljubljano.
Cvetka je bila s psičko Varvi med prvimi
terapevtskimi pari na Goriškem, kjer je s še
tremi nekdanjimi članicami orala ledino
tovrstnega dela v različnih ustanovah. Povsod
so jih sprejeli z odprtimi rokami. Opravila je
na stotine prostovoljskih ur in neznano
število kilometrov. Ob njej pa so to
plemenito terapevtsko delo opravljale oz. jo
opravljajo kar tri psičke pasme border collie:
najprej Varvi, ki jo sedaj žal spremlja onkraj
mavrice, aktivni pa sta še Luna in Lila.
Njihovega obiska so veseli predvsem v
ustanovah na severnem Primorskem, kjer redno in aktivno delujejo. Cvetka je v družbi svojih psičk
obiskala številne vrtce, šole, domove za starostnike, varstveno-delovne centre, knjižnice ter prireditve.
Otrokom in odraslim na potrpežljiv, razumljiv in prijazen način predstavlja delovanje društva, hkrati pa
poudarja pomen odgovornega odnosa in pravilnega pristopa do psa. S strokovnimi delavci izvaja različne
programe terapije, medtem ko se v knjižnicah posveča programu R.E.A.D. – Beremo s tačkami. Cvetka je
tudi odlična mentorica in somentorica pripravniškim parom, ki jim nesebično deli nasvete, izmenjuje
izkušnje in jih spodbuja ter spremlja, da s svojimi psi postanejo suvereni in samostojni terapevtski pari.
Cvetka je vsa leta vidna in aktivna članica društva na različnih področjih. Bila je članica strokovnega
odbora društva, bila pa je tudi namestnica predsednika strokovnega odbora. Izvajala je kinološka
izobraževanja, že 12. leto pa je vodja goriške podružnice.
Cvetka, ki jo psi spremljajo že več desetletij, opravlja ob prostovoljskem delu za naše društvo tudi delo
kinološke inštruktorice, agility sodnice in vzrediteljice. Je prava zakladnica znanja o psih, pasji psihologiji,
mladičih, prehrani, vzgoji in oskrbi, ki ga z veseljem deli tudi z drugimi. Nanjo se lahko člani in članice
vedno obrnemo za nasvete ali pomoč.
Društvo Tačke pomagačke ji v zahvalo za njeno 12-letno prostovoljsko delo podeljuje naziv
zaslužna članica.
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