Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke
Idrijska 13, 1360 Vrhnika
Davčna številka: 82939896
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Zapisnik
1. redne seje izvršnega odbora Društva »Tačke Pomagačke«, ki je bila
11.6.2015, ob 18. uri na Letališki ulici v Ljubljani.

Prisotne članice IO:
- Slavica Mrkun, Silva Ferletič, Milka Golob, Marija Trontelj
Odsotna članica IO:
- Tatjana Gombač
Vabljeni prisotni:
- Dragica Šuštar, predsednica NO
Predlog za sklic seje IO je podala Slavica Mrkun, predsednica IO.
Dnevni red:
1. Obravnava programa dela Društva »Tačke pomagačke« za mandatno obdobje 2015-2017
2. Ocena izobraževanja in pregled stroškov Terapevtski pes v šolah in vrtcih in priprave na
jesensko izobraževanje.
3. Potrditev terapevtskih parov
4. Nakup opreme
5. Donacije in sponzorstva
6. Razno
K1- Predsednica je ob sklicu seje predložila v obravnavo Program dela Društva »Tačke pomagačke« za
mandatno obdobje 2015-2016. Program vsebuje visoko zastavljene cilje, katerih uresničevanje bo
zahtevalo sodelovanje vseh članov društva. Prav krepitev sodelovanja članov je ena izmed
pomembnejših prioritet programa.
Sklep:
IO je program dela Društva »Tačke pomagačke« v mandatnem obdobju 2015 - 2017 soglasno
potrdil. Program se objavi na spletni strani v zavihku: Za člane.

K2- Članice IO so ocenile, da je bilo izobraževanje na temo: Terapevtski pes v šoli in vrtcu izpeljano
zelo dobro. Dobro so ga ocenili tudi udeleženci. Stroški se ujemajo s predlaganim predračunom, ki ga
je odobril donator. Manjkajoča slušalka (300 €) je vključena v stroške. Finančno poročilo izkazuje
pozitiven rezultat. Poročilo je bilo poslano donatorju in je z njim zadovoljen.
Silva Ferletič je IO seznanila s potekom organizacije jesenskega izobraževanja in druženja, ki bo
5.9.2015 v Mladinskem zdravilišču in letovišču na Debelem rtiču. Dopoldanski del izobraževanja bo
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namenjen v prvem delu praktičnemu delu vodnika s psom (predavateljica Branka Hobič), v drugem
delu pa bodo podale informacije z izobraževanja udeleženke izobraževanja v Zagrebu, kjer je
izobraževanje organizirala Hrvaška udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet. V popoldanskem
delu bodo terapevtski in pripravniški pari pripravili krajši program – predstavitev dela in druženje z
gosti doma na Debelem rtiču, del popoldneva pa bo namenjen za osebno druženje in sprehode.
Glede na to, da smo se terapevtski in pripravniški pari dolžni izobraževati, je udeležba za vse nujna.
Sklep:
a) Izvršni odbor je soglasno potrdil finančno poročilo o izobraževanju na temo Terapevtski
pes v vrtcu in šoli, ki ga je organiziralo društvo »Tačke pomagačke« 16.5.2015.
b) Izvršni odbor predlaga strokovnemu odboru društva, da pripravi predlog urnika za
izobraževalno - družabno srečanje terapevtskih in pripravniških parov, ki bo v soboto
5.9.2015 v Mladinskem zdravilišču in letovišču na Debelem rtiču.
Strokovni odbor naj se opredeli tudi do ponudbe za kosilo, ki so jo za naše srečanje
pripravili v Mladinskem zdravilišču in letovišču ter o roku prijave udeležencev
izobraževalno – družabnega srečanje (o številu udeležencev, glede kave, prehrane in
morebitnih prenočitev moramo oddati pravočasno obvestilo).
K3- Strokovni odbor je skladno s statutom posredoval IO v potrditev predlog za terapevtski par, in
sicer Johano Musto s psičkom Roryjem in Milana Šinka s psičko Tajo.
Sklep:
Izvršni odbor na predlog strokovnega odbora soglasno potrjuje za terapevtski par Johano Musto in
psička Roryja in Milana Šinka s psičko Tajo.

K4- Glede na to, da je oziroma bo v kratkem kar nekaj pripravniških parov zaključilo s pripravniškim
delom, je predsednica predlagala nakup 9 kosov oprsnic za nove TP in sklenitev naročniškega
razmerja za telefon, namenjen tajništvu.
Sklep:
IO je soglasno potrdil predlog za nakup 9 kom oprsnic za terapevtske pare in sklenitev
najugodnejšega naročniškega razmerja za društveni prenosni telefon.

K5- Predsednica je IO seznanila, da je društvo prejelo donacijo od Loterije Slovenije in da je LEK
odobril prošnjo za sponzorska sredstva, za katera želi imeti pred pripravo sponzorske pogodbe
podatek o namenski porabi. Predlagala je, da ta sredstva porabimo za nakup softshel jaken za
terapevtske in pripravniške pare ter za nakup prenosnega računalnika za potrebe društva.
Sklep:
IO je soglasno potrdil predlog, da se iz sponzorskih sredstev, ki jih je društvu odobrilo podjetje Lek,
opravi nakup sofshel jaken za terapevtske in pripravniške pare in prenosni računalnik za potrebe
društva.
Predsednica je IO seznanila, da je društvo prejelo tudi manjši donacijski prispevek od Odvetniška
pisarne Tratnik, Sočan in Bogataj ter da se je Sanja Bekrić, ki je pripravila prispevek o delu
terapevtskih psov z otroci s posebnimi potrebami za založbo Forum Media odpovedala honorarju v
korist društva.
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Izvršni odbor se za donacijska in sponzorska sredstva lepo zahvaljuje, prav tako tudi vsem
posameznikom, ki so pripomogli k njihovi pridobitvi.

K6a) Milka Golob je predlagala, da bi se na izobraževanje za pripravnike in strokovne delavce v
prihodnje vabilo tudi terapevtske pare, saj bi s tem že na začetku omogočili medsebojno
spoznavanje in povezovanje.
Sklep:
Izvršni odbor je bil mnenja, da je predlog umesten in se ga naj ob pripravi naslednjega
izobraževanja tudi upošteva.
b) Predsednica je IO seznanila, da je društvo pridobilo ugotovitveno odločbo R Slovenije
Ministrstva za zdravje, s katero je društvu podeljen status: društvo, ki deluje v javnem
interesu na področju zdravstvenega varstva. Odločba je za društvo zelo pomemben
dokument, kajti z njo se priznava koristnost našega dela na področju zdravstvenega varstva,
poleg tega pa nam bo v močno oporo pri pridobivanju sredstev in prostora za delovanje v
Ljubljani.
c) Predsednica je IO seznanila, da z Bredo Tesner sodelujeta v projektu Ministrstva za javno
upravo, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNSVO) v
projektu Trženje poslanstva, prek katerega se naj bi spodbudilo podporo gospodarskih družb
nevladnim organizacijam. Predlagala je, da se društvo včlani v CNSVO, članstvo je
brezplačno, prinaša pa nekatere ugodnosti, ki jih lahko kot člani koristimo.
Sklep:
IO je soglasno potrdil predlog, da se Društvo »Tačke pomagačke« včlani v CNVSO, ki deluje v okviru
Ministrstva za javno upravo.
d) SO pripravlja predlog sprememb Pravilnika o pripravništvu. Članice IO naj pripravijo predloge
sprememb in jih pošljejo predsednici, ki jih bo posredovala SO.
e) IO je soglasno sprejel predlog, da se za leto 2016 pripravi društveni koledar. Pri oblikovalski
pripravi se uporabi fotografije – portrete terapevtskih psov društva, s tem da je na eni strani
po več fotografij.
Sestanek IO je bil končan ob 20. uri.

Zapisala:

Predsednica IO

Marija Trontelj, l. r.

Slavica Mrkun, l. r.

Zapisnik prejmejo:
•
članice IO,
•
arhiv društva,
•
predsednica NO,
•
objava na spletni strani društva.
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Ljubljana, 14.6. 2015
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