Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Mateji Slapnik naziv zaslužna članica
Utemeljitev
Mateja Slapnik je članica Društva Tačke pomagačke od leta 2012. Nikdar je ni oviralo dejstvo, da je
geografsko nekoliko bolj oddaljena od
večine ostalih članov. Za Tačke pomagačke ji
tako ni žal ne časa ne prevoženih
kilometrov.
Osmo leto je članica strokovnega odbora, ki
mu je en mandat tudi predsedovala. Svoj
del je prispevala k pripravi dokumentov, ki
opredeljujejo delo pripravniških in delovnih
parov. Skrbna in zanesljiva je pri reševanju
tekoče problematike in pri obravnavi
osebnih zadreg, ki neogibno spremljajo delo
društva. Odgovorno sodeluje z drugimi
organi društva
Mateja je zgledna vodnica svoji psički Kitty,
povezuje ju zaupen in spoštljiv odnos.
Čeprav je Kitty drobna kužica, je njun
prispevek k uveljavitvi terapevtskih psov
izjemno velik. Kmalu po vključitvi v društvo
sta s svojim delom presegli običajne okvire
prostovoljstva. Mateja delo vodnice
terapevtskega psa tesno prepleta s svojim profesionalnim delom specialne pedagoginje. S Kitty ob
strani njena pomoč osnovnošolcem ubira nekonvencionalne poti. Njuno delo v šoli obsega
individualno pomoč učencem (tudi tistim s posebnimi potrebami), priložnostne obiske v oddelkih
vseh treh triad, delo v podružnični šoli s prilagojenim programom, vodenje interesnih dejavnosti,
srečanja v okviru programa R.E.A.D. – Beremo s tačkami in še kaj. Raznovrstnost njunega dela je
klicala po formalnem vključevanju psa v šolsko delo. Pred desetimi leti je bila to novost, ki je terjala
pogum in vztrajnost. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo so bile dejavnosti opredeljene kot
inovacijski projekt, v zadnjih letih pa delo s Kitty v šoli velja za primer dobre prakse, ki ga posnemajo
marsikje po Sloveniji.
Mateja svoje izkušnje posreduje pripravniškim parom tudi kot zanesljiva mentorica. Kot
predavateljica svoja spoznanja deli s člani društva na internih izobraževanjih. Za strokovno javnost je
pripravila številne predstavitve, s katerimi promovira odgovorno vključevanje terapevtskega psa v
vzgojno-izobraževalne ustanove. Sodelovala je tudi pri pripravi koncepta Mreže Šolski pes.
S svojim delom Mateja bistveno prispeva k prepoznavnosti terapevtskih psov in k ugledu Društva
Tačke pomagačke.
Društvo Tačke pomagačke ji v zahvalo za njeno delo podeljuje naziv zaslužna članica.
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