Spoštovani gostje, drage Tačke in Tačkoni, lepo pozdravljeni in dobrodošli na
praznovanju 15. obletnice delovanja Slovenskega društva za terapijo s pomočjo
psov Tačke pomagačke.
Še prav posebej lepo pozdravljam
soustanoviteljico in častno članico
društva Branko Hobič, direktorico
MKZ Rakitna Romano Rasperger
Kos, direktorja Komuniciranja in
zunanjih zadev za Novartis v
Sloveniji
Gregorja
Makuca,
predstavnico Zavoda PET Alenko
Gorjan in Natašo Ogrin Jurjevič, ki z
nami kot strokovna delavka
sodeluje že od samega začetka.
Lepe pozdrave pošiljam tudi v Švico
našemu prijatelju, podporniku in častnemu članu Ottu Blumerju.
6. avgusta je minilo 15 let od formalne ustanovitve društva, ko so prvi terapevtski
pari pod imenom Tačke pomagačke začeli orati ledino uvajanja terapij s pomočjo
psov v URI Soča, v MKZ Rakitna, v Domu za ostarele Vrhnika, občasno pa tudi v
nekaterih šolah in vrtcih. Delovati so začeli na področju, ki je bilo tedaj v
slovenskem prostoru še velika neznanka. Začetki so bili zahtevni, na poti so se
soočali s prenekatero oviro. Vztrajali so, zato mi lahko nadaljujemo s
poslanstvom, ki so mu postavili temelje. Hvala!
V prvih letih našega delovanja besedam, da je pes lahko izjemen soterapevt v
procesu izboljšanja počutja, zdravljenja in rehabilitacije, mnogi niso verjeli. Toda
rezultati so bili dovolj zgovoren dokaz. Zato se je zaupanje postopoma utrjevalo
in se širilo. Ustanove, ki so jih tedaj obiskovali terapevtski in pripravniški pari, je
bilo mogoče prešteti na prste ene oziroma obeh rok. Toda ob pridobivanju in
strokovnem usposabljanju novih terapevtskih parov in s širjenjem pomena in
vloge terapevtskih psov se je povečevalo tudi število ustanov, ki so nas vabile
medse. Verjetno bi pred 15 leti zvenelo precej domišljavo, če bi rekli, da bomo
opravljali terapije s pomočjo psov v okoli 130 ustanovah po Sloveniji, da bomo iz
majhnega števila terapevtskih in pripravniških parov zrastli v največje tovrstno
društvo in da bomo imeli skoraj 90 terapevtskih in pripravniških parov navkljub
številnim izgubam – samo v zadnjih desetih letih okoli 70.

V različne programe terapij s pomočjo psov je bilo v vseh letih vključenih več
deset tisoč uporabnikov. Med njimi so bili otroci, mladostniki, starostniki –
uporabniki, ki smo jim zgolj polepšali dan, še več pa tistih, ki jim življenje ni
prizanašalo.
Drage Tačke in Tačkoni,
opravljamo izjemno delo.
Tega nikoli ne pozabimo.
Zadovoljstva,
veselja,
izboljšanja in napredka v
psihofizičnem
počutju
uporabnikov je nemogoče
izmeriti ali podoživeti.
Delo, ki je za nas
samoumevno, je v očeh
uporabnikov,
njihovih
svojcev,
strokovnih
delavcev in še koga izjemno dragoceno. Da je to res, potrjujejo skozi leta nabrani
številni zapisi svojcev in strokovnih delavcev. Nekaj jih je objavljenih tudi v
najnovejši reviji Sledi.
Poleg terapij s pomočjo psov dajemo velik doprinos tudi k ozaveščanju širše
javnosti pri nagovarjanju mladih in odraslih k odgovornemu in spoštljivemu
ravnanju z vsemi živimi bitji, ko poudarjamo, da so psi čuteča živa bitja.
Kot logična vzporednica vse večjega števila licenciranih terapevtskih parov in vse
večjega števila ustanov, ki so naše delo kot dodano vrednost nudili svojim
uporabnikom, pa je bila tudi krepitev društva kot stabilne organizacije, ki
zagotavlja organizacijske in finančne osnove za nemoteno delovanje in
usposabljanje vodnikov terapevtskih psov. Ustanovitev društva je bila velik
zalogaj. Obdržati društvo in ga razvijati v dobro organizirano in trdno povezano
jedro pa je še večji.
Iz leta v leto smo izboljševali in nadgrajevali strokovna izobraževanja za nove in
obstoječe člane društva in tudi strokovne delavce, ki imajo pri kvalitetni izvedbi
terapevtske ure pomembno vlogo.
15 let ni kratka doba, še zlasti ne za prostovoljsko organizacijo. V teh letih smo
naredili veliko. Po zbranih podatkih smo v času delovanja društva v ustanovah
opravili okoli 26.000 ur. Ne spreglejmo, da je bilo število terapevtskih parov v

prvih letih nizko. Vendar to ni edini čas, ki smo ga Tačke namenile
prostovoljskemu delu. Vsaka naša prostovoljska ura, opravljena v ustanovi, v
povprečju terja še najmanj dve dodatni uri, ki jih vodniki namenimo pripravam
na uro, prihodu na delo in odhodu domov. To pomeni, da je bilo vsega skupaj
porabljenih okoli 80.000 ur. Krivično bi bilo, če ob tem ne bi omenila še ur, ki jih
namenjamo izobraževanju, številni posamezniki pa delu v organih društva,
vodenju društva in podružnic, pripravam strokovnih gradiv, člankov, revije, knjig
itd. Tudi te ure segajo v deset tisoče. Ja, to smo Tačke pomagačke, delovne in
prizadevne.
Prehojena pot nam je v spodbudo za nove izzive in cilje. Vsekakor je naš osnovni
cilj nadaljevanje prostovoljskega dela, pridobivanje novih prostovoljcev,
pridobivanje novih znanj in veščin, ohranitev društva in v njem povezanih članov
kot trdne, organizacijsko in finančno transparentne in stabilne organizacije,
v kateri se spoštuje vnaprej znana pravila in se skrbi za dobro vzdušje, ki temelji
na pozitivni energiji in medsebojni povezanosti. V zadnjih letih smo skupaj z
Zavodom PET in Društvom Ambasadorji nasmeha pripravljali standarde za
terapevtske pse. Trenutno so le-ti v zaključnih postopkih na Slovenskem inštitutu
za standardizacijo. Ko bodo stopili v veljavo, si bomo sodelujoči prizadevali za
ureditev statusa terapevtskih psov še v slovenski zakonodaji.
Lahko se zgodi, da nam ne
bo vedno lahko. Tudi do
sedaj nam ni bilo. Vendar
verjamem, da bomo tudi v
primeru, če bo treba stopiti
korak nazaj, zmogli dovolj
volje, poguma, znanja in
razuma, da bomo nato
stopili dva koraka naprej.
Da to znamo in zmoremo,
smo že dokazali.
15-letni mozaik Društva Tačke pomagačke so oblikovali in v njem puščali sledi
tudi posamezniki, ki so z delom prenehali. Žal jih je med njimi nekaj, ki so za
vedno odšli tja daleč med zvezde. S hvaležnostjo se jih spominjamo. Verjamem,
da so danes z nami, da so ponosni na nas in da jim je onkraj mavrice zaradi
plemenitega dela, ki so ga opravljali, še lepše. V mislih imam tudi nam drage in
ljube kosmatince.

Za uspešen razvoj
društva
in
terapevtskega dela s
pomočjo psov imajo
oz. imate znaten del
zaslug sponzorji in
donatorji, ki ste nas
oz. nas še finančno
podpirate.
Vsem
iskrena hvala! Še
posebej pa se v imenu
vseh članov društva
najlepše zahvaljujem
fundaciji Thoolen Foundation Vaduz, Zavarovalnici Triglav, podjetju Arctur in
farmacevtski družbi Lek. Hvala tudi mnogim, ki ste nam bili v moralno oporo, in
mnogim, ki ste nam priskočili na pomoč s svojim znanjem, delom, nam namenili
odstotek dohodnine ali nam kako drugače pomagali.
Iskrena hvala tudi vsem našim partnerjem in družinskim članom, ki nam stojite
ob strani in spregledate, če kdaj pa kdaj doma ni vse tako postorjeno, kot bi
moralo biti.
In seveda iskrena hvala vsem vam dvo- in štirinožnim Tačkam pomagačkam za
tisoče in tisoče opravljenih prostovoljskih ur dela.
Drage Tačke pomagačke, ob 15. rojstnem dnevu vam še enkrat iskreno čestitam.

