Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Gregorju Geču naziv zaslužni član
Utemeljitev
Gregor Geč je član Društva Tačke pomagačke od leta 2014. Rad pove, da smo vsi »prostovoljno
prostovoljci«, nakar v skladu s to mislijo tudi
dosledno ravna. Njegov prispevek k delovanju
društva sega na številna področja, za Tačke
pomagačke vedno najde čas in dobro voljo. Že
osmo leto je vpet v naše društvo kot član, od
tega zadnjih šest let kot zanesljiv predsednik
strokovnega odbora. Skrbno vodi razmislek o
strokovnih dilemah in o zadregah, s katerimi se
srečujejo člani društva. Sodeloval je pri
nadgrajevanju dokumentov, ki opredeljujejo
delo naših pripravniških in delovnih parov.
Aktiven je tudi kot mentor začetnikom in
pripravniškim parom.
Gregorjeva dobronamerna, po potrebi kritična
misel, je dobrodošla pri nastajanju revije Sledi, ki
jo vsi radovedno vzamemo v roke in na katero
smo upravičeno ponosni. Za bogato vsebino
skrbi uredniški odbor, ki ga vodi kot glavni
urednik že sedmo leto.
Gregor je nepogrešljiv povezovalec in voditelj
društvenih strokovnih in družabnih srečanj. Ni
težko opaziti, da je kot dramski igralec pač
mojster tega posla. V naša srečanja pa ne vlaga
le znanja, ampak tudi srčnost in pravo mero
humornih drobtinic.
Gregorja smo spoznali z njegovo nepozabno Divo ob strani, ki ga sedaj opazuje izza mavrice. Ko sta
postala Tački pomagački, Diva ni bila več mladenka, vsekakor pa je ostala mlada po srcu tudi v poznih
pasjih letih. Z Gregorjem sta bila globoko povezana, drug drugega sta spoštovala in si zaupala. Poleg
stanovalcev v domovih starejših sta razveseljevala predvsem otroke in mlade. Posebej potrpežljiva
sta bila s tistimi, ki jim je narava namenila posebne izzive, torej z otroki s posebnimi potrebami. Z
njimi sta preživela mnogo ur (pogosto tudi kot licenciran par za program R.E.A.D.), polnih
naklonjenosti, spodbudnih besed in dejanj. S svojim odnosom do psov je Gregor lahko vzor vsakemu
vodniku psa, z odnosom do uporabnikov pa vsakemu vodniku terapevtskega psa. Upamo in mu
želimo, da bo tudi sam – ko bo čas dozorel – ponovno vodnik terapevtskega psa.
S svojim delom je Gregor pomembno prispeval tudi k prepoznavnosti in ugledu Društva Tačke
pomagačke. Z veseljem je prevzel tudi mentorstvo in somentorstvo pripravniških parov.
Društvo Tačke pomagačke mu v zahvalo za njegovo dolgoletno delo podeljuje naziv zaslužni član.
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