Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Lei Miklobušec naziv zaslužna članica
Utemeljitev
Lea Miklobušec se je Tačkam pomagačkam pridružila kot kinološka inštruktorica v letu 2008.
Brezpogojno zvesta nam je ostala tudi
v kritičnih časih.
Lea je s svojimi 16-letnimi izkušnjami s
področja kinologije, športne
kinologije, vzgoje, prevzgoje in
socializacije psov in kot odlična
poznavalka dela terapevtskih psov za
nas nepogrešljiva pri testiranju psov o
njihovi primernosti za terapevtsko
delo. Prav slednje je za Društvo Tačke
pomagačke izjemnega pomena, kajti
zavedamo se, da pse kandidate testira
oseba, ki svoje znanje vsakoletno
nadgrajuje in ga nabira tako doma kot
v tujini. S šolanjem je začela pri ŠKK
Vrhnika pod okriljem Branke Hobič,
sledila je pridobitev licence pri
Kinološki zvezi Slovenije – izpit je
opravila z odliko. S tem se njeno
šolanje ni končalo. Odpravila se je v
tujino, med drugim tudi v Ameriko k svetovno znanemu Cesarju Millanu. Strokovna znanja s področja
kinologije je nadgrajevala pri zelo priznanima trenerjema Seanu O’Sheau in Jeffu Gellmanu, v Kanadi
je delala z dvema izmed najboljših trenerjev za agresivne pse: s Tedom Efthymiadisom in Dannyjem
Walkerjem. Osvojila je tehnike pogojene relaksacije in modifikacije percepcije pri živalih po
metodah Kayce Cover in Marka McCabea. Opravila je shadow program pod okriljem Heather Beck,
pri kateri se je udeležila delavnice Dealing with difficult dog 3D in na kateri je sodeloval tudi
trener Jason Vasconi, specialist za socializacijo težavnih psov.
Za Tačke pomagačke je Lea izjemno dragocena, saj je obravnavala že več kot 2000 psov. Mnogi izmed
njih so se šolali v klubu ŠKK Vrhnika, v katerem je delala kar 13 let. Dobrih pet let se je posvečala
izključno mladičem in pubertetnikom, za naše društvo pa je testirala primernost več kot 150 psov za
terapevtsko delo.
Lea je velika zakladnica kinološkega znanja, ki ga je kot predavateljica delila na naših strokovnih
izobraževanjih. Skromna in dobrosrčna je Lea tudi testiranja psov opravljala brezplačno. Vedno pravi,
da je ponosna na Tačke pomagačke in da nas z veseljem podpira tam, kjer zmore in zna.
Za Leo lahko rečemo, da je res 'pasja', v dokaz je tudi njeno krdelo psov, ki jo spremlja skozi življenje.
Društvo Tačke pomagačke ji v zahvalo za njeno 14-letno delo podeljuje naziv zaslužna članica.
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