Zapisnik sa sastanka Regije Sjever održanog u utorak, 25.2.2014. u vremenu 18:00-20:30h
u Zalogajnici Šanjek, Braće Radić 53, Varaždin

Točke Dnevnog reda:

1. Usvajanje dnevnog reda
- Prisutni dužnosnici i članovi klubova su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.
2. Izvješće o ispunjenju obveza dužnosnika klubova - PU 101, MMR, plaćanje članarina,
Rješenje kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, idt.
- predsjednik regije Sjever, D. Melčić je upoznao prisutne dužnosnike i članove o statusu
popunjavanja redovnih izvješća na Internet stranici Lions International, prije svega MMR-a
i Activity reporta, te pozvao dužnosnike i članove da redovno popunjavaju naveden
rubrike;
3. Postupak izbora kandidata Regije Sjever za 1. Viceguvernera D-126, za Lions godinu
2014./15.
- Prisutni dužnosnici i članovi su prihvatili proceduru izbora kandidata Regije Sjever za 1.
Viceguvernera D-126, za Lions godinu 2014./15;
- Izborno povjerenstvo regije Sjever će po isteku roka za kandidature odrediti datum
izborne Sjednice Regije sjever za izbor 1. VGD-a.
4. Kandidati za dužnosti u kabinetu Distrikta-126 za Lions godinu 2014./15.
- RC D. Melčić je pozvao prisutne dužnosnike i članove i poziva i one koji nisu došli na
sastanak Regije da predlože moguće dužnosnike za Kabinet Guvernera za Lions godinu
2014./15. Utvrđeni kriteriji za kandidate su slijedeći:
a) Da će kandidat moći odvojiti potrebno vrijeme
b) Da će kandidat moći financirati svoje dolaske na sjednice Kabineta kao i sastanke
Zone, Regije ili vezane na aktivnosti u ovisnosti o svojoj dužnosti koju obnavlja;
c) Da je kandidat voljan obnašati neku od dužnosti;
d) Da kandidat ima dovoljnu dozi entuzijazma i energije, kao i komunikativnosti i
druželjubivosti;
e) Da kandidat vlada potrebnim komunikacijskim vještinama i da je bazično informatički
pismen (e-mail, MS Office).
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5. Članstvo (D. Melčić)
- RC D. Melčić je izvijestio prisutne o padu ukupnog broja članstva Distrikta i Regije od
početka Lions godine 2013./2014, odn. od srpnja 2913. do siječnja 2014. Distrikt je u
navedenom razdoblju primio 33 nova člana a izgubio 153 (!), tako da je neto pad članstva
120. Regija sjever je u istom razdoblju primila 20 članova a izgubila 123 (!), što čini neto
pad članstva od 103. Većinu tog pada članstva uzrokovalo brisanje članova 5 klubova
Regije (financial suspension) zbog prekoračenja roka plaćanja međunarodne članarine.
- RC D. Melčić je apelirao na prisutne dužnosnike i članove da nastoje još do kraja ove
Lions godine primati nove članove kako bi se, ako ne potpuno dopunilo članstvo na
početni broj, onda barem ublažio pad broja članova.
6. Planirane/odrađene akcije klubova u Lions godini 2013./14. (svi ukratko)
- Zbog manjka vremena, ali koje je utrošeno na vrlo interesantne i goruće teme, nisu svi
prisutni imali priliku iznijeti planirane aktivnosti, osim:
I. LC Čakovec je izvijestio da je već 6 bazena u Hrvatskoj potvrdilo sudjelovanje u
njihovoj humanitarnoj akciji „Plivanjem do svjetlosti“ koja će se održati 25./26.4.14.
LC Čakovec će pravovremeno upoznati klubove Distrikta u lokacijama i pozvati ih na
sudjelovanje.
II. LC Zrinjevac je obavijestio i pozvao prisutne na svečanost obilježavanja 15.
godišnjice njihovog postojanja i djelovanja. Točan datum i detalji će biti objavljeni;
III. NCLC Millennium je pozvao/podsjetio na predstojeću sjednicu proširenog Kabineta
Guvernera, koja će se održati 14./15.3.2104. i u okviru oje će se održati proslava
njihovog 10-godišnjeg, kao 15-godišnjeg djelovanja LC Varaždin.
7. Razno (prema željama i prijedlozima prisutnih)
- Profesionalni tajnik Distrikta: Nastavno na temu promjena Zakona o udrugama, prije
svega vezano na sve zahtjevniju zakonsku regulativu koja tretira udruge, RC D. Melčić je
predložio prisutne da u svojim klubovima otvore raspravu o mogućem zapošljavanju
profesionalnog i plaćenog tajnika Distrikta, koji bi pored aktivnosti vezanih za
administracijski dio bio osposobljen i zadužen za aplciranje i dobivanja financijskih
sredstava za postojeće i moguće nove projekte Distrikta iz raznih postojećih
javnih/državnih domaćih i međunarodnih fondova, LCIF-a kao i natječaja koje redovito za
humanitarne projekte raspisuju privatne kompanije i banke.
- Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje: predsjednica NCLC
Millennium je predložila da Distrikt predvidi izdavanje Potvrda o kompetencijama stečenim
kroz volontiranje u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, koje su
napravljene u svrhu priznanja i vrednovanja sudjelovanja u volonterstvu, posebice mladih
ljudi. Ministarstvo socijalne politike i mladih kao nositelj provedbe Zakona, izradilo je
okvirni sadržaj Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Radi lakšeg
razumijevanja i popunjavanja ovog novog i važnog alata izrađen je i Vodič za
popunjavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje koji sadrži i primjer
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-

-

popunjene Potvrde. Na ovaj način bi Distrikt dodatno motivirao mlade, posebice naše
Leiće za sudjelovanje u našim humanitarnim aktivnostima;
Roža Milčić, iz LC Kontesa Nera je zamolila prisutne da probaju naći autobusnog
prijevoznika (za 2 autobusa) ili da zamole svoje klubove da sudjeluju u financiranju
prijevoza djece izu poliklinike Suvag koja će u režiji K. Dolenčića 30.5.14., prilikom
Konvencije Distrikta u Šibeniku izvesti svoju predstavu o životu Petra Guberine.
Branimir Milčić iz LC Zagreb je najavio i pozvao prisutne na planirano predavanje prof.
Davora Pavune, koju su organizirali. B. Milčić će pravovremeno poslati pozive i objaviti
prigodu na Internet stranicama Distrikta.

Varaždin, 25.2.2014.
Dražen Melčić
Predsjednik regije Sjever
D-126 Hrvatska
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