Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Marinki Srebernjak naziv zaslužna članica

Utemeljitev
Marinka Srebernjak je članica Društva Tačke pomagačke od leta 2010. Pridružila se nam je v
pripravniškem paru s psičko Glory, ki ji je
bila zvesta sopotnica in sodelavka vse do
leta 2019. Njuno pot sedaj nadaljuje z
Winnerjem, medtem ko Glory izza mavrice
zagotovo ponosno gleda nanju.
Marinka je bila pobudnica in najmočnejša
gonilna sila razvoja in uvajanja terapij s
pomočjo psov v ustanovah na Dolenjskem.
Kot medicinska sestra je v njih prepoznala
izjemen pomen. Pripisati ji gre vse zasluge
za ustanovitev dolenjske podružnice
društva, ki jo vodi od vsega začetka. Brez
nje po vsej verjetnosti te podružnice tudi
ne bi bilo. S svojim predanim delom je
poskrbela za prepoznavnost Tačk
pomagačk na celotnem območju Dolenjske
in Bele krajine. Če je bilo še pred nekaj leti
na tem koncu Slovenije povpraševanja po
našem delu bolj malo, je v zadnjih letih
slika ravno obratna. Kličejo iz šol, vrtcev,
knjižnic, taborov, domov za starejše
občane, iz varstveno delovnih centrov,
vabijo na humanitarne dogodke in
srečanja. Marinka želi ustreči prav vsakomur. Vedno se potrudi po najboljših močeh. Če ni na voljo
nobeden od parov, vskoči sama, pa četudi mora zaradi tega v službi zaprositi za dopust. Kot vodnica
terapevtskega psa in kot vodja podružnice društva opravlja svoje delo strokovno, odgovorno, z
neverjetno voljo, pozitivno energijo in srčnostjo in to vedno in povsod s pristnim nasmehom na
obrazu.
Marinka nenehno širi glas o pomembnosti našega poslanstva. Trudi se pridobiti nove prostovoljce –
pripravniške pare, ki bi pripomogli, da bodo vsi, ki terapije s pomočjo psov potrebujejo in si jih želijo,
le-teh tudi deležni. Kot mentorica pripravniškim parom je mila, umirjena, potrpežljiva, pa tudi
zahtevna in odločna, ko je to potrebno.
Marinka rada obišče varovance domov za ostarele, varstveno delovnih centrov, šolarje in otroke v
vrtcih. Z Winnerjem z velikim veseljem hodita v knjižnice, kjer jima otroci berejo po programu
R.E.A.D. – Beremo s tačkami.
Društvo Tačke pomagačke ji v zahvalo za njeno 12-letno delo podeljuje naziv zaslužna članica.
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