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Poštovane kolege,
Evo više detalja koji su vezani uz moj dosadašnji rad, donedavno na mjestu
predsdjednika TCC-HWUS
-

Pismo namjere. Objavio sam plan mog rada i u tom smjeru djelovao.

-

Napravio sam više kontakata s osobama za koje sam predpostavljao da
imaju određena znanja za teme koje su interesantni i od prioriteta za TCC
HWUS.

-

Aktivno sam sudjelovao u organiziranju PH i festivala 2016.
o Aktivno sam sudjelovao u komunikaciji sa SLO predstavnicima,
o Upućivao pisama, zvao mobitelom i slao e-maila članovima,
potencijalnim članovima i suradnicima,
o Komunikacirao s direktorom HWUS,
o Komunikacirao s predsjednikom sudačke komisije.

-

Sastanci Stručnog vijeća u Zg su se održavali periodično i vrlo
kvalitetno. Puno se razgovaralo i donosili se zaključci u pozitivnom smjeru
za TCCHWUS. Do danas je održano više konstruktivnih sastanaka, od kojih
se vide rezultati u smjeru održanih zapaženih seminara, organiziranja
uspjelih skupova, tiska majica, tiska bannera, izrada više plakata,
promoviranja godišnjeg seminara i još puno stvari koji se ne mogu vidjeti
odmah, ali će se kvalitetno odraziti na daljnju suradnju svih klubova u Zg i
šire, jer se puno ulagalo u prijateljstvo, suradnju, kolegijalnost,
toleranciju, stručnost, ...

-

Izvješća Predstavnika županija, su predana na Facebook Stranicu
TCCHWUS, na naš TCCHWUS komunikacijski kanal. Tako nije dogovoreno,
niti to ima smisla. Izvješća je trebalo poslati Predsjedniku da se razvije
komunikacija na relaciji Predsjednik - Predstavnici Županija TCCHWUS, jer
je moguće da izvješća treba dorađivati.
Pored toga izvješća koja nisu uravnotežena djelovnjem kako prema
samom klubu, tako i djelovanjem prema van (razgovoru s
istovrsnima ili sličnima u županiji) u smjeru komuniciranja s
javnošću i drugim klubovima, nije najbolja opcija i ima mjesta za
doradu. I takav sam odnos i rad očekivao. Kritika nije bila moja
opcija u smjeru takvog rada Predstavnika, već kontakt i razgovor s
istima, a kako bi se klizno pripremila platforma za bolji rad, a time i
bolje rezultate, koji bi se odrazili već slijedećim izvješćem. Dakle,
kroz slijedeća 3 mjeseca. Polako i dosljedno.
I nije u redu da Stručno vijeće ili Predstvnike županija proziva itko
osim Predsjednika za donošenje ili ne donošenje izvješća. Svi
trebaju donositi izvješća Predsjedniku. TCCHWUS nije sajmište gdje
se viče i vrijeđa, već je to dogovoreni hijerahijski određen skup
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odgovornih, a opet istovrsnih ili sličnih koji trebaju poštovati sebe,
ali i štititi sve druge.
-

Promovirao sam ideju da vrsnu dizajnericu Irenu dobijemo da prati
naš rad s plakatima seminara, događanja i sl.

-

Inicijativa i organiziranje Stručnog vijeća i Predstavnika županije
je bila moja ideja.
o Za Grad Zagreb je to Stručno vijeće
o Prijedlog za Predstavnika županija: Istre i Primorsko Goranske
županije je također moja ideja s namjerom da se predstavnici
županija aktivno bave, ne samo sa svojim aktivnostima
centripetalno unutar klubova, već da izađu van i povezuju kroz sport
i aktivnosti vježbanja sve udruge na svom području. I tu ima
mogućnosti za razvoj.

-

Uvođenje Facebook Stranice 'Tai chi chuan - HWUS', je bila moja
ideja.
o Danas se na istoj stranici, promovira rad TCCHWUS
o Kako ne bi stvarao zavist ili slično, ni jednu objavu nisam postavio
od svoje udruge.

-

Uvođenje Facebook Grupe 'Odbor za TCCHWUS', je bila moja ideja.
o Danas se na istoj stranici, izrazito neopravdano, neodgovorno i
ružno piše o mom radu. Toliko ružno da sam izašao iz tog
komunikacijskog kanala.

-

Uvođenje periodičnih seminara na nivou TCCHWUS je bila moja
ideja.
o Yang & sudačka praksa & chi kung , FUŽINE, 21.-22.1.2017.
Mladen, Biljana, Slađana, Damir, Tatjana, Boro, ...
 Seminar je otkazan zbog dolaska majstora Weiwei
o Za sve seminare za koje je trebao voditi majstor Weiwei,
tražio sam voditelje da takve aktivnosti objave javno no to nije
poštovano.
o Chen & sudačka praksa & chi kung, PULA, 18.-19.3.2017. David
i Helena.
 Ideja nije provedena kako sam predložio, već je proveden
drugačiji smisao seminaru.
 Do danas nemam povratnu informaciju što je s tim
seminarom.
o Mač/sablja & chi kung, FUŽINE, 22.-23.4.2017. Mladen, Biljana,
Vesna.
 Seminar je izuzetno dobro uspio i pokazao model koji bi se
moglo razvijati i koji ima puno potencijala.
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Učenje i druženje mogu sprovesti u praksu, na širem planu
suradnje, samo osobe sa jasnom vizijom i stabilnim
socijalnim stavom.
o Ostali seminari TCC:
 Sve slijedeće seminare smo dogovorom otkazali zbog ljetnog
rezidencijalnog seminara HWUS na Rabu.
 I dogovorili da se nastavi s takvim zajedničkim seminarima
čim se stvore uvjeti.
Svjetski dan tcc
o 29.04.2017.
o Odlučili smo, da ćemo svako zasebno u svojim županijama obilježiti
taj događaj.


-

-

Organizirao sam tiskanje majica po niskoj cijeni (28.- Kn)
o Više puta kontaktirao s tiskarom
o Odlazio k njemu u radionicu 20 km (u jednom smjeru) udaljenu od
Zagreba

-

Napravio banner 'Svjetski dan tcc &ck'
o Platio svojim novcem i tek dio dobio nazad.
o Angažirao svog prijatelja, profesionalnog dizajnera da napravi dizajn
o Angažirao tiskaru da po prijateljskoj cijeni napravi tisak bannera
o Danas je taj banner vlasništvo TCCHWUS

-

Više puta (pored Petra Turkovića i Tonija) kontaktirao telefonom s
Maksimirom da nas pusti na livadu pored pozornice.
o Bio na sastanku u Maksimiru s predstavnicom Odbora za dodjelu
prostora.

-

Nakon Nove godine, slijedilo je veće lobiranje za pristup TCC HWUS.

-

Između ostaloga više puta sam telefonom razgovarao s Jasminkom
Miklecom, vezano uz njegovo učlanjenje u TCCHWUS. Tim više što je
upravo njegov Učitelj Chen Xiaowang provoditelj i video prezentator na
DVD, uvjetima polaganja 1.-6. Duana.

-

Također sam kontaktirao i s Nevenom Bradićem, Zdravkom
Botićem, Ružicom Šimunec, ali drugima kvalitetnim voditeljima,
kako bi ih motivirao na zajednički rad na platformi zakonskih normi
školovanja za trenere. Iako odbijaju suradnju, danas neki od njih
podržavaju rad HWUS, a to se vidi i na prijavama za polaganje za trenera
TCC.

-

Pored rada isključivo u smjeru i na korist TCCHWUS, od nekolicine
kolega sam doživio izrazitu netrpeljivost. Ne znam zašto je to
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rezultiralo mržnjom, uvredama i otvorenim (a od nekih pijanih i fizičkim)
prijetnjama, ali to je njihov problem. Duboko sam uvjeren što i svjedočim
svojim načinom življenja, da nikoga ne vrijeđam i ako ne mogu pomoći, ne
želim odmagati. Nadam se da sam svojim odstupanjem s mjesta
predsjednika otvorio mjesto djelovanja u smjeru boljeg i korisnijeg rada u
TCCHWUS.
-

Nikada nisam svoje aktivnosti udruge reklamirao na službenim
stranicama Facebooka i weba (dok sam obnašao dužnost predsjednika
TCCHWUS).

-

Nikada nisam naplatio ni lipe za svoj rad ili participiranje na
seminarima. Dapače, sam sam plaćao dolazak na Rab na skupštinu
(2016.), sam sam platio put na seminar i boravak u hostelu za vrijeme
TCCHWUS seminara, za što imam uredan račun.

-

Ukoliko će trebati tijelu TCCHWUS moja pomoć, rado ću i dalje pomagati.

Srdačan pozdrav svima
Boro Ranitović

