Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke
Idrijska 13, 1360 Vrhnika
DŠ: 82939896
SI56 0202 7025 6690 427
info@tackepomagacke.si
www.tackepomagacke.si

Zapisnik
1. korespondenčne seje izvršnega odbora Društva »Tačke pomagačke«, ki je potekala od 2. do 3.
aprila 2015 z naslednjim predlogom
dnevnega reda:
1. Odobritev finančnih stroškov strokovnega izobraževanja za terapevtske in pripravniške pare

Na korespondenčni seji so sodelovale:
- Slavica Mrkun, Marija Trontelj, Milka Golob, Tatjana Gombač in Silva Ferletič.
Vabilo za korespondenčno sejo je bilo skladno s statutom društva posredovano v vednost tudi Dragici
Šuštar, predsednici nadzornega odbora društva.
Predlog za sklic korespondenčne seje je podala Slavica Mrkun, predsednica IO društva.

K 1. točki
Na skupni seji IO in SO 11.2.2015 je bil sprejet predlog o organizaciji izobraževanja na temo
Terapevtski pes v šoli in v vrtcu, ki se ga prvenstveno organizira za strokovno izobraževanje
terapevtskih in pripravniških parov društva, za katere je brezplačno. Na izobraževanje se bo povabilo
tudi pedagoge in vzgojitelje iz osnovnih šol in vrtcev, za katere je kotizacija 40 evrov. Stroške
izobraževanja bo pokril z donacijo švicarski donator, kateremu je bila že v lanskem letu predložena
finančna projekcija – ocena organizacije strokovnega izobraževanja. V ta namen je donator postavil
pogoj, da mora biti izobraževanje izvedeno z najmanj dvema tujima predavateljicama. Slednji smo že
pridobili (ena iz Švice in ena iz Nemčije).
Sredstva s strani donatorja bodo na račun društva nakazana po izvedbi izobraževanja. Ker pa za
organizacijo potrebujemo sredstva že sedaj, je bilo IO predlagano, da se stroške, ki bodo nastali pred
prejemom donacijskih sredstev, krije iz razpoložljivih sredstev društva, in sicer:
-

najem konferenčne dvorane v MONS-u – 450 evrov,
njem slušalk za simultano prevajanje – 640 evrov,
rezervacija dveh enoposteljnih sob za dve nočitvi – 320 evrov.

Za zgoraj navedene stroške je hotel Mons pripravil pogodbo, po kateri mora društvo opraviti pred
plačilo do 15.4.2015. Cena za najem dvorane je bila iz prvotno 1200 evrov znižana na 450 evrov.
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V obravnavo in potrditev je bil predlagan naslednji predlog sklepa:
Izvršni odbor soglaša, da se iz razpoložljivih finančnih sredstev društva pokrije plačilo najema
konferenčne dvorane v hotelu Mons za dne 16.5.2015, plačilo najema slušalk za simultano
prevajanje in plačilo rezervacije dveh enoposteljnih sob v skupni vrednosti 1410 evrov. Vsa
navedena plačila so predmet pogodbe o koriščenju hotelskih uslug Monsa za potrebe strokovnega
izobraževanja za terapevtske in pripravniške pare ter vabljene pedagoge in vzgojitelje, ki ga
organizira Društvo »Tačke pomagačke« na temo Terapevtski pes v šoli in v vrtcu 16.5.2015.
Sredstva s strani donatorja bodo na račun društva nakazana po izvedbi izobraževanja oz. po
prejetju nakazila s strani donatorja.
Podpis pogodbe skladno s pooblastili statuta opravi Slavica Mrkun, predsednica društva.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Izvršni odbor Društva
»Tačke pomagačke«
Slavica Mrkun, predsednica

Zapisnik prejmejo:
- članice IO,
- arhiv društva,
- predsednica NO,
- objava na spletni strani društva.
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