Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Klaićeva 16, Zagreb
Zagreb, 26. siječnja 201l.

ZAPISNIK
GODIŠNJE I IZBORNE SKUPŠTINE
AKADEMIJE ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU
koja je održana 26. siječnja 2011.
u Velikoj predavaonici Klinike za dječje bolesti Zagreb
Godišnja i Izborna skupština sazvana je s početkom u 17 sati. Započela je radom u
17.30 h. Prema Statutu Akademije, članak 23. u slučaju kad se pozivu na Skuštinu ne
odazove natpolovična većina članova, sjednicom se započinje 30 minuta nakon
predviđenog vremena i nazočni članovi mogu donositi pravovaljane odluke.
Nazočno je bilo 82 člana Akademije za razvojnu rehabilitaciju.
Godišnja i Izborna skupština imale su slijedeći :
Dnevni red
1. Izbor Radnog predsjedništva Godišnje i Izborne skupštine Akademije za
razvojnu rehabilitaciju kao i izbor Izbornog povjerenstva, zapisničara i
ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće o radu Akademije u razdoblju od 2007.- 2010.
3. Financijsko izvješće Akademije za razdoblje 2007.-2010.
4. Plana rada Akademije za 2011.
5. Razrješenje članova Upravnog i Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva
Akademije za razdoblje od 2007. do 2010.
6. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora Akademije te Stegovnog
povjerenstva za razodblje 2011.-2014.
7. Razno
Odmah po otvorenju Skupštine članovi su se podsjetili kako je od utemeljenja
Akademije za razvojnu rehabilitaciju predsjednik Radnih predsjedništava Skupština
bio u 2010. godini preminuli Prim. dr.sc. Mirolslav Pospiš, dr. med., predsjednik
Saveza udruga oboljelih od cerebralne paralize Republike Hrvatske. Nazočni su
minutom šutnje odali počast uglednom članu Akademije za razvojnu rehabilitaciju.
1. Izabrano je Radno predsjedništvo skupštine: predsjednica Radnog predsjedništva
Prof.dr.sc. Biserka Rešić, dr. med, i članovi : Teodora Not, prof. i Karolina Župetić,
VFT.
Izabrano je i Izborno povjerenstvo u sastavu: predsjednica : Katarina Bošnjak Nađ,
dr.med. i članovi: Darko Milaščević, dipl.physioth. i Zrinka Ereš, dr. med.
Odabralo se i zapisničara Skupštine: Silviju Philipps Reichherzer i ovjeroviteljice
zapisnika: Suzanu Skočilić Kotnik,prof. i mr.sc.Luciju Lujić,dr.med.

2. Predsjednica Radnog predsjedništva Prof. dr. sc. Biserka Rešić pozvala je
predsjednicu Akademije, Prof. dr. sc. Vlatku Mejaški Bošnjak i tajnicu Akademije
Silviju Philipps Reichherzer da podnesu izvješće o radu u razdoblju od 2007. do
2010. Članovi su dobili izvješće o održanim obavijesnim tečajevima i tečajevima
stručnog usavršavanju u organizaciji Akademije, posebice o 20.-toj godišnjoj
konferenciji Europske akademije za poremećaje dječjeg razvoja (EACD) koja je
održana 2008. u Zagrebu, te o Ljetnim akademijama koje su održane u Specijalnoj
bolnici KALOS u Veloj Luci. U proteklom razdoblju organizirana su stručna
usavršavanja sa dobivanjem međunarodno priznatih potvrdnica (NDT Bobath,
SIAT® i Marte Meo®). Izvješće o radu Akademije u razdoblju 2007.-2010. je
jednoglasno prihvaćeno.
3. Knjigovotkinja Akademije, gospođa Ružica Česen, podnijela je financijsko
izvješće o radu Akademije. Tijekom 2007. do 2010. uspješno su završavana poslovna
razdoblja i ostvareni ostaci prihoda nad rashodima ulagani su dalje obavljanje
djelatnosti. Akademija je od Gradskog ureda dobila na korištenje prostor za rad u
okviru Malog doma u Baštijanovoj 1d u Zagrebu i 2010. postala poslodavac s
jednom zaposlenom djelatnicom. Financijsko izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
4. Nakon toga je kao četvrtu točku dnevnog reda, predsjednica Akademije Prof.dr.sc.
Vlatka Mejaški Bošnjak nazočnima predstavila plan rada Akademije u 2011. godini.
Tijekom 2011. Akademija planira stručna usavršavanja u neurorazvojnoj terapiji
(NDT) Bobath, Vojta terapiji, terapiji senzornom integracijom (SIAT), u Marte Meo
potpori razvoju. Za Ljetnu akademiju 2011. planirani su: praktično usavršavanje u
procjeni grubih motoričkih funkcija (GMFM), obavijesni tečaj o novoj europskoj
klasifikaciji cerebralne paralize i praktična radionica potpomognute komunikacije.
Plan rada Akademije u 2011 je jednoglasno prihvaćen.
5. Slijedom 5. točke Dnevnog reda Prof. dr. sc. Biserka Rešić pozvala je na
razrješenje članova Upravog odbora Akademije i Nadzornog odbora Akademije te
članova Stegovnog povjerenstva za razdoblje 2007.-2010. Razriješeni su dosadašnji
članovi Upravnog i Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva.
6. Članovi su pozvani da predlože člaove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i
Stegovnog povjerenstva za naredno četverogodišnje razdoblje.
Za predsjednicu Akademije predložena je Prof.dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak.
Za članove Upravnog odbora predložene su Prof. dr. sc. Biserka Rešić, dr. med. Prof.
dr. sc. Mirjana Lenček, Desanka Grubić Jakupčević, dr. med, Borka Rumiha Dičić,
prof, Slavica Jelić, prof. i Irena Klaić, prof.
Za članove Nadzornog odbora Akademije za naredno razdoblje predloženi su
Teodora Not, prof., Nadija Golja Franulović, dr.med. i Katarina Bošnjak Nađ,
dr.med.
Za članove Stegovnog povjerenstva predloženi su : Lucija Lujić, dr.med., Karolina
Župetić, VFT i Darko Milaščević, dipl. physioth.

Prijedlozi su stavljeni na glasovanje.
Nazočni članovi na Izbornoj skupštini izabirali su javnim glasovanjem, podizanjem
ruku.
Izborno povjerenstvo izvjestilo je da su jednoglasno, bez suzdržanih:
- za predsjednicu Akademije za razvojnu rehabilitaciju za razdoblje 2011.2014. izabrana Prof. dr.c.Vlatka Mejaki Bošnjak.
- za članove Upravnog odbora Akademije za razvojnu rehabilitaciju za
razdoblje 2011-2014 izabrani: Prof. dr. sc. Biserka Rešić, Prof.dr.sc.
Mirjana Lenček, Desanka Grubić Jakupčević, dr. med, Borka Rumiha
Dičić, prof, Slavica Jelić, prof. i Irena Klaić, prof.
- za članove Nadzornog odbora Akademije za naredno razdoblje izabrani:
Teodora Not, prof., Nadija Golja Franulović, dr.med. i Katarina Bošnjak
Nađ dr.med.
- su za članove Stegovnog povjerenstva izabrani: Lucija Lujić, dr.med.,
Karolina Župetić, VFT i Darko Milaščević, dipl. physioth.
Novoizabrani članovi zahvalili Skupštini na povjerenju i prešlo se na točku razno.
7. Nacionalni koordinator EACD-a Goran Karkar, dr. med. upoznao je članove sa
novim web-om EACD i uputio ih na izvršavanje članskih obveza i praćenje novosti.
Predsjednica Akademije Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak pozvala je još jednom
sve članove da se aktivno uključe u kreiranje i izvođenje programa Akademije.
Potom je Prof. dr. sc. Biserka Rešić, predsjednica Radnog predsjedništva zahvalila
svim članovima na sudjelovanju i zatvorila Godišnju i Izbornu skupštinu.

U Zagrebu 26. siječnja 2011.
Zapisinik sačinila:
Silvija Philipps Reichherzer

Ovjeroviteljice Zapisnika:

Suzana Skočilić Kotnik, prof.

Lucija Lujić, dr. med

