Specijalna olimpijada Hrvatske

Croatia
Zapisnik s
I./20. sjednice Upravnog odbora Specijalne olimpijade Hrvatske održane 05.06.2020. godine u
Zagrebu s početkom u 16.00 sati.
Sjednicu Upravnog odbora otvorila je predsjednica Upravnog odbora Specijalne olimpijade
Hrvatske Slađana Tatić koja je konstatirala da su prisutni ovi članovi UO SOH:
Slađana Tatić, predsjednica UO SOH i stručnjakinja za osobe s intelektualnim teškoćama;
Ivica Rabuzin, stručnjak za šport;
Sandra Jadrijević, koordinatorica za ravnopravnost spolova;
Davor Lukačević, stručnjak za financije;
Dakle, prisutna je večina članova UO i sve odluke su pravovaljane.
Na sjednici su još prisutni:
Denis Sušac, predsjednik SOH i
Franjo Horvat, nacionalni direktor.
Predsjednica je pozdravila sve prisutne.
Zapisnik s II./19. sjednice Upravnog odbora od 12.11.2019. održanog u Zagrebu svi su prethodno
primili i bez rasprave je usvojen jednoglasno.
Dnevni red je predsjednica UO Slađana Tatić dala na usvajanje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvješće o radu u proteklom razdoblju
Financijsko izvješće o poslovanju za 2019. godinu
Svjetske zimske igre Specijalne olimpijade Švedska 2021. godine
Plan i program za 2020. godinu – kalendar događanja
Financijski plan za 2020. godinu
Priprema Skupštine Specijalne olimpijade Hrvatske
Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Točka 1.
Izvješće o radu u proteklom razdoblju
Predsjednica je dala riječ nacionalnom direktoru i predsjedniku. Oni su zajedničkim snagama
iznijeli svima znane činjenice o pandemiji Covida 19 i problemima koje je on donio našem
djelovanju. Izvješće je usvojeno jednoglasno.
Točka 2.
Financijsko izvješće o poslovanju u 2019. godini
Svi su prethodno primili financijsko izvješće koje je predano državnom uredu za reviziju u
zakonskom roku.
Predsjednica UO SOH je pročitala Odluku o usvajanju financijskog izvješća od strane NO SOH.
Nacionalni direktor i predsjednik su opet zajedničkim snagama izvjestili o završetku financijskog
izvješća i zatvaranju financija sa Zakladom Hrvatska za djecu.
Izvješće je usvojeno jednoglasno.
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Točka 3.
Svjetske zimske igre Specijalne olimpijade Švedska 2021. godine
Svima nama znani redoslijed događanja oko Igara. Prvo su otkazali šveđani, pa se pojavio korona
virus. Prestale su sve aktivnosti pa tako i održavanje svih natjecanja. Od SOEE i SOI primili smo
službeni dokument da se natjecanje odgađa za siječanj 2022. godine, a obavijest o mjestu
održavanja primiti ćemo u rujnu 2020. Neslužbeno se spominje Kazan, Rusija ali samo da su se
oni ponudili. Također smo obaviješteni da sve kvote ostaju iste pa je i zaključak da mi također ne
mijenjamo naše izabrane športaše i trenere. Tim više jer smo zahvaljujući Zakladi Hrvatska za
djecu kompletirali opremu za njih. Osigurali smo i sredstva za održavanje priprema te već
dogovorili smještaj, ali smo morali otkazati u zadnji čas zbog pandemije korona virusa koja je
upravo kretala u Italiji a kamo smo trebali putovati. Međutim nadamo se da će to biti moguće
odraditi u nekom drugom terminu budući da je natjecanje pomaknuto za godinu dana.
Zaključak je jednoglasno usvojen.

Točka 4.
Plan i program za 2020. godinu – kalendar događanja
Plan za 2020 smo već usvojili ali s obzirom na situaciju morati ćemo ga vjerojatno drastično
reducirati budući da smo u prvom dijelu godine odradili samo dva državna natjecanja. Zaključak
je da nećemo sada odmah budući da ne možemo unaprijed znati kako će se razvijati situacija s
Covidom 19 do kraja godine i kako će naši članovi uspjeti eventualno nadoknaditi planirana
natjecanja, a koja su preskočili zbog mjera samoizolacije.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
Točka 5.
Financijski plan za 2020. godinu
Također i financijski plan smo usvojili na prošloj sjednici, no međutim i tu moramo sačekati
razvoj događaja. Za sada HOO sve programske zahtjeve uredno rješava, redovito šalje sredstva za
administrativnu naknadu. Također Steve i NFCA organizira skupljanje sredstava on line kušanje
vina, iako mi nije jasno kako budu kušali vino on line. Također sutra u 19.45 na svečanoj sjednici
NFCA koja je preko zoom meetinga osim uvaženih govornika kratkom prezentacijom obratiti će
se i naša predstavnica. SOH će predstaviti predsjednica UO Slađana Tatić.
Uz gore navedeno obrazloženje financijski plan je jednoglasno usvojen.
Točka 6.
Priprema Skupštine SOH
Donošenje Pravilnika o članstvu
Donošenje Pravilnika o licenciranju športaša i trenera
Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Promjene Poslovnika o radu Skupštine SOH
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Sve dokumente svi prisustni su ranije primili i uz kratko usuglašavanje svi su jednoglasno
usvojeni. Zaključak je da se svi dokumenti daju na usvajanje i Skupštini SOH kao najvišem tijelu
upravljanja.
Sada imamo pripremljene sve materijale i možemo ih poslati svim članovima Skupštine SOH i
time je priprema sjednice Skupštine završena.
Točka 7.
Razno
Pod točkom razno raspravljalo se o visini članarine s obzirom na ovu situaciju sa korona virusom.
Zaključak: Visina članarine za 2020. i 2021. godinu je 770,00 kuna (ukupno za dvije godine). Svi
koji nisu uplatili članarinu to su dužni učiniti do 31.12.2021. godine.
Predsjednica UO SOH utvrdila je da je sjednica završila u 17.20 sati.
Zapisničar:
Franjo Horvat, prof.

Predsjednica UO SOH:
Slađana Tatić, mag.rehab.educ.
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