Slovensko društvo za terapije s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Silvi Ferletič naziv zaslužna članica
Utemeljitev
Silva Ferletič je Tačka od glave do pete. Neizmerna ljubezen do ljudi, predvsem pa do vseh živali, je
razlog, da se vsako leto znova in znova razdaja ter
se veseli vsakega novega pripravnika, predvsem pa
bodočega pasjega terapevta.
Silvine dvanajstletne izkušnje pri Tačkah
pomagačkah so krive, da v vsakem novem članu
(dvo- ali štirinožnem) išče potencial. Da bi Silva in
Kuba lahko postali Tački, sta se morali na
pripravniške ure voziti na Vrhniko in v Ljubljano.
Silva je bila pred leti pobudnica in glavna nosilka
ustanovitve obalno-kraške podružnice društva, ki jo
vodi še danes. Skozi njene roke in Kubine tačke so
šli skoraj vsi pripravniki, ki so se kalili na
Primorskem. In tudi zdaj, ko je Kuba malo
počasnejša, bolj nerodna pri vstajanju in tudi slabše
sliši, ju je tako lepo gledati skupaj. V njunem
odnosu je začutiti ljubezen in medsebojno
spoštovanje, nikoli besede preveč ali premalo.
Mnogokatera šola in šolarji so se skozi leta veselili
in čudili temu terapevtskemu paru. Veliko je bilo
obiskov v domovih za ostarele. Že sama pot do
sobe za terapijo je bila terapevtska, saj sta
marsikomu polepšali dan. Nikoli nista rekli ne niti
najtežjim situacijam, ki jima predstavljajo še danes poseben izziv. Na zaprtih dementnih oddelkih sta
prebujali spomine na otroštvo, razgibavali varovance, prižigali iskrice v očeh. Vsakič, ko je
bila priložnost, pa promovirali Tačke pomagačke v medijih in v širši javnosti.
Silva je bila dolgoletna tvorna članica izvršilnega in tudi uredniškega odbora. Na vsakoletnem
strokovnem izobraževanju za nove terapevtske pare je velikokrat predavala in nesebično podajala
svoja znanja. S seboj vedno nosi polno torbo pripomočkov in ko zaide v trgovine, išče nove stvari in
stvarčice, ki bi bile lahko uporabne za terapijo. Nikoli se ne zadovolji s povprečnim, nenehno išče
možnosti za več. Od sebe in drugih veliko zahteva, v zameno pa ponudi arzenal znanja in vedenja.
Vedno je pripravljena poslušati in svetovati ter sočustvovati. Vrata njene hiše so široko odprta. Z
vsem srcem te bo sprejela na zeleno trato pod starim orehom. Del njenega elektronskega naslova je
'mati bočajka' in to še kako drži. Če bi bile namreč Tačke pomagačke otroci, bi bila Silva ena izmed
njihovih mater.
Društvo Tačke pomagačke ji v zahvalo za njeno 12-letno delo podeljuje naziv zaslužna članica.
Dežela kozolcev Šentrupert, 3. september 2022

