Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Darji Jagodic naziv zaslužna članica
Utemeljitev
Začetek prostovoljskega dela Darje Jagodic v
Društvu Tačke pomagačke sega v leto 2012,
ko je s svojo živahno psičko Luno našla
poslanstvo, ki sta se mu predali in mu
ostajata zvesti še danes. Kot pripravniški par
sta začeli z delom pod mentorstvom Branke
Hobič v VDC Kranj, izkušnje z osnovnošolci
sta začeli nabirati v razredu petošolcev s
posebnimi potrebami v OŠ Antona Janše v
Radovljici, s starostniki pa v Domu
upokojencev Vrhnika.
Irena Šeruga, ki je z Darjo in še z nekaterimi
orala ledino terapevtskega dela s psi na
Gorenjskem, se spominja njenega zavzetega
dela, marljivosti in sočutnosti do
uporabnikov, pa čeprav je imela Darja s svojo
mlado, živahno, energije polno in včasih
nagajivo psičko zares veliko dela. Ker večina
terapevtskega dela poteka dopoldne, je
Darja udobnejšo dopoldansko izmeno v
službi večkrat zamenjala za popoldansko, da
je le lahko dopoldne z Luno opravljala
izbrano prostovoljsko poslanstvo po različnih ustanovah. Pri tem so ji šli na roke njeni nadrejeni v
podjetju Lek, za kar jim je Darja zelo hvaležna.
Darja je vsako uro želela pokazati in poskusiti kaj novega. Zato se je izjemno inovativno lotila
izdelovanja različnih pripomočkov za terapevtsko delo, ki jih z veseljem deli tudi s terapevtskimi in
pripravniškimi pari na strokovnih izobraževanjih društva. Zaradi njene predanosti in organizacijske
sposobnosti dogovarjanja in povezovanja je sledila odločitev, da Darja postane vodja gorenjske
podružnice. Pod njenim vodstvom je število terapevtskih parov v podružnici hitro naraščalo, prav
tako število organizacij, ki so vključevale v svoje storitve za uporabnike terapevtsko delo s psi in
povišale število terapevtskih ur. Zavzeto je skrbela za redna mesečna srečanja gorenjskih Tačk, na
katerih je razumevajoče usklajevala želje ustanov in razpoložljivosti terapevtskih parov. Bila je skrbna,
strokovna in predana mentorica in somentorica tudi pripravniškim parom. Je tudi dolgoletna aktivna
članica izvršnega odbora društva.
Leta 2014 sta Darja in Luna pridobili še licenco za izvajanje programa R.E.A.D. – Beremo s tačkami. Še
vedno sta predani mladim bralcem v knjižnicah Kranj, Tržič in Komenda. Udeleževali sta se tudi javnih
prireditev, festivalov, kinoloških uric in Parade učenja.
Društvo Tačke pomagačke ji v znak spoštovanja in hvaležnosti za njeno 10-letno delo podeljuje naziv
zaslužna članica.
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