PREJEMNIKI PRIZNANJ
Vesna Bidoli

Vesna je v društvu skupaj s svojo psičko
Belo od leta 2011. Svoj doprinos je
društvu dala tudi kot predavateljica na
strokovnih izobraževanjih in kot
mentorica.

Jasna Cajnko

Jasna se je s psičko Min pridružila
Tačkam pomagačkam leta 2011. Poleg
tega, da je bila v vseh letih skupaj z Min
aktiven terapevtski par, je bila tudi
mentorica pripravniškim parom.

Urška Ferletič

Urška je skupaj s psom Grinom kot
pripravniški par v društvu od leta
2011. V zadnjem obdobju je tudi
aktivna članica strokovnega in
izvršnega odbora.

Dragica Šuštar

Dragica se je s svojim psom Erikom
pridružila Tačkam že leta 2010. S
svojim delom je dala pomemben
doprinos pri širjenju terapij s pomočjo
psov, krajši čas pa je bila tudi
predsednica strokovnega odbora.

Irena Šeruga

Irena se je skupaj s svojim psičkom
Akijem pridružila Tačkam pomagačkam
leta 2010. Bila sta zelo dejaven
terapevtski par, Irena pa je v vlogi
mentorice svoje bogato znanje delila še
z mnogimi pripravniškimi pari.

Irina Telban

Irina je del edinega še dandanes
aktivnega terapevtskega para, ki je
takoj po ustanoviti pred 15 leti v
društvo vstopila s psičkom Olijem.

Sonja Trček

Sonja se je skupaj s svojo psičko
Kasho kot pripravniški par
pridružila Tačkam leta 2010. Bili
sta zelo dejaven terapevtski par,
bila pa je tudi vodja ljubljanskonotranjske podružnice, v zadnjih
letih pa vodi notranjsko
podružnico.

Ljuba Trontelj

Ljuba je skupaj s svojo psičko Sabo
prišla v društvo leta 2010. Vsa leta
je zelo aktiven terapevtski par,
poleg tega pa je bila daljši čas tudi
članica izvršnega odbora društva.

Društvo Tačke pomagačke je podelilo priznanja tudi ustanovam in strokovnima
delavkama, ki z nami sodelujejo že vse od začetka delovanja. Prejemniki so:
-

Dom upokojencev Vrhnika,
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna,
URI Soča,
Nataša Ogrin Jurjevič – delovna terapevtka v Uri Soča, prej v DU
Vrhnika,
- Maja Povše – delovna terapevtka v Uri Soča.
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