Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Slavici Mrkun naziv častna članica

Utemeljitev
Slavica Mrkun je članica Društva Tačke pomagačke od leta 2013. Z njeno snežno belo Divo sta bili od vsega
začetka izjemno zavzeti. V samo nekaj mesecih sta
postali terapevtski par, hkrati pa se je Slavica vključila
v vodenje društva. Imenovana je bila za članico
izvršnega odbora in namestnico predsednika društva,
kmalu pa še za predsednico strokovnega odbora.
V društvu s približno 20 aktivnimi pari takrat še nismo
poznali marsičesa, kar se zdi danes samoumevno.
Izkušnje iz poslovnih okolij so Slavici narekovale, da
društvo potrebuje dokumente, ki opredeljujejo
delovanje, pravice in dolžnosti članov. Opremljena s
širokim znanjem je vodila pripravo pravilnika o delu
pripravnikov, poslovnikov o delu občnega zbora in
strokovnega odbora ter izdelavo celostne grafične
podobe.
Slavičine pobude in prizadevnost niso ostale
neopažene. Spomladi 2015 smo jo izvolili za
predsednico društva, ki ga od takrat vodi odgovorno in
zanesljivo. V društvu je vseprisotna, njen prispevek
daleč presega njene formalne obveznosti. Nihče ne ve,
kdaj in kako ji uspe poskrbeti za številne dopise,
dokumente, dogovore in drugo. Gotovo pa je vodenju
društva namenila več tisoč prostovoljskih ur. Njena
učinkovitost je osupljiva. Kmalu po prevzemu
predsedniške funkcije se je dogovorila za uporabo
primernih pisarniških prostorov. Tam hranimo
društveno imovino, sestankujemo in testiramo
novince. Kako dragocena pridobitev!
Uredila je formalnosti, na podlagi katerih nam je Ministrstvo za zdravje RS priznalo status društva, ki deluje v
javnem interesu. Tako se lahko potegujemo za finančna sredstva, ki nam sicer ne bi bila dosegljiva. Slavica
vedno poudarja, da smo za dobrobit društva odgovorni vsi člani, sama pa je še posebej dejavna in uspešna pri
pridobivanju sponzorjev in donatorjev. Skupaj s člani izvršnega odbora smotrno razporeja sredstva za nakup
opreme psov in vodnikov, izdajo tiskovin in pokrivanje drugih stroškov. Celo v negotovih časih društvo posluje
varno in stabilno.
Pri tem Slavica ne zanemarja osnovnega poslanstva, ki smo mu zapisani člani društva. Je odgovorna skrbnica in
vodnica terapevtski psički. S prikupno, zvedavo Divo, ljubljenko mladih in starih, sta opravili nič koliko obiskov.
Vedno iznajdljivi in dobro razpoloženi sta iz marsikatere ustanove pregnali sivino pustega dne ter opogumili in
razveselili številne šolarje.
Slavica sodeluje pri organizaciji in izvedbi društvenih izobraževanj. Svoje znanje in izkušnje posreduje
pripravnikom kot mentorica. Svoje sledi pušča tudi v reviji Sledi. Dve leti je bila glavna in pet let odgovorna

urednica, vedno agilna in polna idej. Vsako leto je gonilna sila pri pripravi stenskega koledarja z našimi ljubimi
kužki.
Celo v času, ko je predano skrbela za hudo bolnega soproga in ko se je morala soočiti z njegovim slovesom,
Slavica pri delu za društvo ni popuščala. Njen občutek odgovornosti pač ne dopušča polovičarstva.
Oprsnico Tačk pomagačk nosi danes skoraj 90 izjemnih psov. Za kakovostno in pregledno delovanje društva
ima naša predsednica nemalo zaslug. Zanimanje medijev dokazuje, da Tačke pomagačke ceni laična in tudi
strokovna javnost. Slavica izkoristi vsako priložnost, da predstavi načela dela terapevtskih psov. Čeprav v
pogovorih z novinarji v ospredje vedno postavlja društvo, je leto 2020 prineslo dragoceno priznanje tudi njej
osebno, saj je bila nominirana za Ono desetletja. Upravičeno!
Slavica Mrkun predstavlja enega od stebrov našega društva. S svojim delom ključno prispeva k prepoznavnosti
in ugledu društva.
Društvo Tačke pomagačke ji v zahvalo za njeno delo podeljuje naziv častna članica.
Dežela kozolcev Šentrupert, 3. september 2022

