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Zapisnik
16. korespondenčne seje izvršnega odbora Društva Tačke pomagačke,
ki je trajala od 27 do 29. julija 2016.
Na korespondenčni seji so sodelovale:
- Jana Miklič, Slavica Mrkun, Marija Trontelj, 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. Članice IO so k
točkam dnevnega reda po e-pošti prejele obrazložitve.
Predlog dnevnega reda:
1. Sklenitev nezgodnega zavarovanja za terapevtske in pripravniške pare Društva Tačke pomagačke
2. Potrditev pripravniškega para v terapevtski par
3. Najem konferenčne dvorane za izobraževanje R.E.A.D.
K 1. točki
IO je obravnaval predlog za nezgodno zavarovanje terapevtskih in pripravniških parov, ki so pri
opravljanju prostovoljstva izpostavljeni tudi nezgodnim primerom, kot so prometne nesreče itd.
Možnost nezgodnega zavarovanja prostovoljcev je opredeljena tudi v Zakonu o prostovoljstvu. V
praksi tudi Slovenska filantropija priporoča nezgodno zavarovanje, kadar so prostovoljci tudi vozniki,
opravljajo prostovoljsko delo izven prostorov organizacije, obiskujejo uporabnika na domu …
Z nezgodnim zavarovanjem prostovoljci pridobijo odškodnino v primeru smrti, invalidnosti, bolniških
dni, odvisno od sklenjene police. Slovenska mreža prostovoljskih organizacij je za svoje člane (društva
itd.) sklenila splošno krovno pogodbo pri Zavarovalnici Triglav. S krovno pogodbo so dosežene
ugodne cene premij, ki mesečno na prostovoljca znaša od 0,14 do 1,07 EUR. Poleg tega pa se ne
plačuje pavšala za vse člane, ampak se mesečno odda poročilo za prostovoljce, ki so delali v
preteklem mesecu. V našem primeru bodo osnova za vpis prostovoljcev poročila o delu, ki jih bo
potrebno oddati nekaj dni prej, kajti do 10. v mesecu je potrebno za pretekli mesec oddati poročilo
zavarovalnici.
IO je bil predlagan sklep:
Izvršni odbor Društva Tačke pomagačke je obravnaval predlog za nezgodno zavarovanje
terapevtskih in pripravniških parov, ki se ga sklene v breme društva v okviru krovne zavarovalne
police Slovenske mreže prostovoljskih organizacij pri Zavarovalnici Triglav, in sicer z mesečno
premijo na člana 1,07 evra. Terapevtskim in pripravniškim parom bo v podpis posredovana
pristopna izjava za sklenitev zavarovanja, ki se jo z originalnim podpisom člana/prostovoljca
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arhivira v tajništvu društva. Zavarovanje se sklene s 1.8.2016. Glede nato, da je potrebno do 10. v
mesecu oddati seznam prostovoljcev Zavarovalnici Triglav, je potrebno poročila o delu
terapevtskih in pripravniških parov v preteklem mesecu poslati v tajništvo najpozneje do 8. v
mesecu.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 2. točki
Strokovni odbor je na svoji 13. korespondenčni seji predlagal IO v potrditev za terapevtski
par pripravniški par Barbaro Šomen in psa Čara. SO je iz priloženih listin ugotovil, da je pripravniški
par v celoti izpolnil obveze, ki izhajajo iz Pravilnika o delu pripravnikov.
Predlog sklepa:
Izvršni odbor Društva Tačke pomagačke na predlog strokovnega odbora potrjuje s 30.7.2016 za
terapevtski par Barbaro Šomen in psa Čara.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

K 3. točki
Skladno s programom o delu društva bo po sklepu zadnje redne seje strokovnega odbora 17.9.2016
strokovno izobraževanje za program R.E.A.D. Stroške izobraževanja bodo pokriti s sredstvi
švicarskega donatorja. Na izobraževanju bodo sodelovali tudi zunanji strokovni predavatelji. Povabilu
se je odzval tudi Gojmir Lešnjak, ki bo predstavil osebne izkušnje z disleksijo. Zaradi zunanjih
strokovnih predavateljev bo izobraževanje namenjeno vsem članom, dosedanjim parom z licenco
R.E.A.D. v dopolnilna znanja, tistim, ki še ne izpolnjujejo pogojev za izpit letos, pa bo predznanje
dobrodošlo za naslednje leto. Izobraževanje bomo opravili v MONS-u, cena najema dvorane 350
evrov, enako kot do sedaj (polna cena 800 evrov).
Predlog sklepa:
IO je obravnaval predlog za najem dvorane v hotelu MONS v Ljubljani za izvedbo izobraževanja za
program R.E.A.D., ki bo 17.9.2016. IO soglaša s stroški najema dvorane in stroški kritja honorarjev
in potnih stroškov predavateljev. Stroške izobraževanja se krije z donacijskimi sredstvi donatorja
Thoolen Foundation Vaduz.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.

Zapisnik prejmejo:

-

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

članice IO
arhiv društva,
predsednica NO,
objava na spletni strani društva.
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