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Zapisnik
1. skupne korespondenčne seje izvršnega in strokovnega odbora Društva Tačke pomagačke, ki je
potekala 9.5.2016.

Na korespondenčni seji so sodelovali:
Članice IO:
- Slavica Mrkun, Marija Trontelj, Milka Golob, Tatjana Gombač in Silva Ferletič.
Članice SO:
- Mateja Slapnik, Gregor Geč, Mojca Trampuš, Breda Tesner, Ana Cukijati
-

Ljubica Vouk Kovač ni poslala odgovora.

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. Fotografiranje terapevtskih psov za koledar društva za leto 2017

K 1. točki
Glede na sklep 2. redne skupne seje IO in SO o pripravi koledarja društva za leto 2017 so že stekle
priprave na fotografiranje terapevtskih psov. Fotografiranje bo opravila Tanja Ristič, in sicer za
minimalno plačilo (30 evrov na dan fotografiranja ne glede na to koliko psov bo na istem mestu ter
povračilo potnih stroškov).
Ker pa so se v pripravah pokazale težave pri: pridobivanju uporabnikov, soglasij, koordinaciji z
ustanovami, izbiri ustanov, prostem času TP, usklajevanju terminov itd., in da se na oddaljenejših
lokacijah opravi fotografiranje na željo fotografinje v enem dnevu, so nekateri člani društva poslali
pobudo o ponovnem razmisleku o lokacijah fotografiranja. Predlagali so, da se le-to opravi v parkih in
drugih primernih mestih brez uporabnikov po podružnicah.
Člani IO in SO so bili seznanjeni, da je oblikovanje koledarja na našo prošnjo pripravljena brezplačno
opraviti Agencija Saatchi&Saatchi Slovenija.
Upoštevajoč zgoraj navedeno sta izvršni in strokovni odbor sprejela naslednji predlog sklepa:
Fotografiranje psov za koledar društva za leto 2017 se opravi v maju in juniju 2016 na javnih
površinah (parki ali druga primerna mesta) po podružnicah. Na fotografiranje se povabi vse
terapevtske pse (55). Na eni fotografiji sta po 2 oziroma 3 psi, s čimer se zagotovi, da bodo na
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letnem koledarju vsi terapevtski psi. Vodniki terapevtskih psov, ki imajo po 2 psa, lahko na
fotografiranje pripeljejo oba, vendar pa ne moreta biti fotografirana skupaj. Te fotografije so lahko
rezerva, v kolikor se fotografiranja ne bi udeležilo vseh 55 vodnikov s svojim psom. V času
fotografiranja morajo imeti psi oprsnico društva. Zaradi racionalizacije stroškov in upoštevajoč
razpoložljivi čas fotografinje se poskrbi, da je v posamezni podružnici fotografiranje opravljeno v
enem dnevu, izjemoma za Ljubljanjsko – Notranjsko podružnico, v kateri se zaradi velikega števila
terapevtskih psov le-to izvede v dveh dneh.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Strokovni odbor Društva
Tačke pomagačke
Mateja Slapnik, predsednica, l. r.

Izvršni odbor Društva
Tačke pomagačke
Slavica Mrkun, predsednica, l. r.

Zapisnik prejmejo:
 člani IO in SO,
 arhiv društva,
 predsednica NO,
 objava na spletni strani društva.
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