Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
podeljuje Tatjani Alenki Pavlič naziv zaslužna članica

Utemeljitev

Tatjana Alenka Pavlič je skupaj s svojim psom Lamom kot pripravniški par prišla v društvo leta 2011.
Pogoji za opravljanje pripravništva so bili
tedaj razmeroma neugodni. Na voljo je bilo
malo ustanov, še manj pa mentorjev, ki bi
pripravniku odpirali vrata in mu pomagali pri
pridobivanju osnovnih znanj. Toda za
Tatjano in njenega Lama to nista bili
nepremostljivi oviri. Imela sta cilj, na poti do
katerega sta bila uspešna.
Želja postati vodnica terapevtskega psa je
bila v Tatjani zares močna. To se je tudi
kazalo v dobrem desetletju njenega dela.
Število prostovoljskih ur, namenjenih
terapijam s pomočjo psov, se šteje v
stotinah. Do sedaj jih v našem društvu še
nihče ni opravil toliko. Število kilometrov, ki
sta jih prevozila z Lamom, je nepredstavljivo
visoko. Območje njene Notranjske ji nikakor
ni bilo dovolj. Če se je izkazala potreba, se je
brez težav odpeljala na kateri koli konec
Slovenije. Kako je našla velikokrat tudi slabo
poznane naslove in to brez pomoči
navigacije, je marsikomu še danes uganka.
Ko nikogar nismo imeli na voljo, smo poklicali njo, z Lamom sta vskočila z največjim veseljem. Vedno
sta bila zanesljiva in pravočasna na cilju, pa naj je bil ta v bližini njene domače Notranjske ali
ljubljanskega okoliša, Gorenjske. Pot ju je zanesla celo do koroških Prevalj in še kam.
Tatjana in Lam sta puščala sledi pri uporabnikih najrazličnejših ustanov, v vrtcih, šolah, varstveno
delovnih centrih, domovih za ostarele, knjižnicah, na javnih prireditvah in še kaj bi se našlo.
Prepoznana sta bila kot prijazen, usklajen par, ki natančno vesta, kaj morata narediti in kaj bo k temu
pripomogel eden ali drugi. Čutiti je bilo njuno medsebojno povezanost in iskreno naklonjenost.
Tatjana se je vedno odzvala tudi na klice pomoči pri izvedbi nekaterih dogodkov znotraj društva.
Zadnje tri mandate je tudi predsednica nadzornega odbora društva.
Tatjana je že dolgo let tudi mentorica in somentorica pripravniškim parom. Ob strani ji je vedno stal
tudi Lam, ki jo sedaj ponosno in ljubeče opazuje izza mavrice.
Društvo Tačke pomagačke ji v zahvalo za njeno dolgoletno aktivno delovanje podeljuje naziv
zaslužna članica.
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