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Zapisnik
8. korespondenčne seje izvršnega odbora Društva »Tačke pomagačke«,
ki je potekala od 30.10. do 8.11. 2015.

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.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Odobritev honorarjev za strokovna izobraževanja in podporno terapijo
Predlog za strokovno izobraževanje
Nakup osnovnih sredstev
Potrditev terapevtskega para

K 1. točki
Na 2. redni seji izvršnega odbora je Branka Hobič prisotne seznanila, da je donator Thoolen
Foundation Vaduz pripravljen kriti honorar predavateljev 2 (dveh) različnih kinoloških izobraževanj:
- Tellington TTouch trening, predavateljica Darja Žnidaršič,
kinološko izobraževanje - Karmen Zahariaš
in honorar izvajalke:
- Podporne terapije za pse terapevte in svetovanje za vodnike, Jana Bedenk, Animal.si
Iz donatorskih sredstev se ne krije drugih morebitnih stroškov izobraževanj (prostor...).
Izvršni odbor je predloge podprl, prav tako tudi SO. Honorarji so: Darja Žnidaršič 550 evrov na
delavnico, Karmen Zahariaš 215 evrov na delavnico (4 ure), Jana Bedenk, Animal.si 30 evrov na
psa plus potni stroški (za vse tri predavateljice) v višini 0,18 evrov/km.
Predlog sklepa:
Izvršni odbor soglaša z zgoraj navedeno višino honorarjev predavateljic/izvajalk delavnic, in sicer
za: Darjo Žnidaršič, Karmen Zahariaš in Jano Bedenk ter z izplačilom potnih stroškov v višini 0,18
evrov/km. Sredstva se krije iz namensko dodeljene donacije Thoolen Foundation Vaduz, katere
poraba se vodi na ločenem računovodskem kontu.
IO je predlog sklepa soglasno sprejel.
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K 2. točki
Ker je s strani TP in pripravnikov pogosto izražena želja po izobraževalnih delavnicah, ki bi jih vodila
Nataša Ogrin Jurjevič, in ker nam finančna sredstva iz donacije Thoolen Foundation Vaduz to
omogočajo, IO predlaga SO v sprejem sklep o organizaciji delavnic, na katerih bo lahko največ 8 oseb
in psov, vsebina pa:
Vodnik bo:
-

spoznal, občutil in videl okolico tako kot jo vidi in občuti pes,
prepoznal nevarnosti in ovire za psa,
se naučil pravilnega vodenja psa v instituciji (ožine, stopnišča, majhne delovne površine,
gneča, vonji, zvoki),
spoznal in utrdil različne položaje psa pri terapiji,
vodil psa do želenega položaja na želeni delovni površini,
vodil psa skozi individualno in skupinsko obravnavo.

Terapevtki pes:
-

bo pridobil izkušnje vodnikovega vodenja,
se bo seznanil s pripomočki in opremo,
bo izvajal vodnikova povelja (ležanje na boku, prostor, sedi, stoja),
se bo seznanil z institucijo in njenimi stanovalci.

Delavnice bodo v DU Vrhnika ob sobotah.
Predlog sklepa:
Izvršni odbor predlaga strokovnemu odboru organizacijo strokovno/praktičnih delavnic pod
vodstvom Nataše Ogrin Jurjevič, na katerih bodo terapevtski in pripravniški pari v teoriji in praksi
utrdili znanja potrebna za delo v institucionalnem okolju in pri terapevtski obravnavi. Izvršni odbor
soglaša s predlogom honorarja v višini 300 evrov na delavnico, ki se ga predavateljici krije iz
sredstev donacije Thoolen Foundation Vaduz. Z organizacijo delavnic se naj prične čim prej.
IO je predlog sklepa soglasno sprejel.

K 3. točki
Donator Thoolen Foundation Vaduz je društvu poleg plačila najemnine za 3 leta poslovni prostor, ki
smo ga prevzeli v uporabo 29.11.2015, namenil tudi okoli 2000 evrov finančnih sredstev za opremo.
BTC bo za poslovni prostor omogočil 4 omare in mizo. V tem hipu potrebujemo stole fiksne in
zložljive, sesalec (po tleh je tapison), novo ključavnico za vrata v pisarno in morda še drug droben
material (čistila in podobno).
Predlog sklepa:
Izvršni odbor soglaša s predlogom, da se iz sredstev donacije Thoolen Foundation Vaduz kupi za
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potrebe poslovnega prostora pisarniške stole in zložljive stole in drugi drobni material (ključavnica,
koš za smeti, stojalo za dežnike, stojalo za garderobo, čistila …).

IO je predlog sklepa soglasno sprejel.

K 4. točki
Na predlog strokovnega odbora je izvršni odbor obravnaval naslednji predlog sklepa:
Strokovni odbor je na podlagi Pravilnika o delu pripravnikov in ob pregledu vse dokumentacije
ugotovil, da pripravnica Milka Golob s psičko Čupo izpolnjujeta vse pogoje za terapevtski par. SO
predlaga IO potrditev TP-ja. Pripravniški par Milka Golob in psička Čupa postaneta terapevtski par z
9.11.2015.
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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