Za Športno društvo Olimpiki - mednarodna humanitarna organizacija
in
Predstavništvo športnog društva Olimpiki Beograd:

predsednica in zastopnica
Nataša Olimpiki
Zapisnik, poročilo:
Dne 11. decembra 2020 so se v Otroškem kulturnem centru Beograd sestali: Prof. mag. Dragan
Marić/direktor, ga. Nataša Olimpiki, g. Miloš Bajić/strokovni sodelavec za pravne posle in g.
Dalibor Stojanović/organizator programa-producent.
Ga. Nataša predstavi delovanje naše humanitarne organizacije, želje in cilje. Poda predlog o
skupni izvedbi mednarodne humanitarne predstave, katerega z navdušenjem sprejmejo.

Dne 14. decembra 2020 se sestanejo v Otroškem kulturnem centru Beograd:
ga. Nataša Olimpiki, g. Dragan Marić, g. Miloš Bajić.
Ga. Nataša poda njeno željo, da bi predstava vključevala otroke in mladino (jih poučevali in
nauduševali trenutno on/line: enkrat tedensko bi po spletu poročali: kako se piše scenarij (z
iskušenimi pisci, kako se na dramatičen način napiše zgodba), scenografija (naučili se bodo
kreativnosti in umetnosti), o režiji (kako se ustvarja predstava od začetka do konca, kako razviti
organizacijske in vodstvene veščine), kostumografiji (kako dizajnirati in sešiti kostume),
igralstvo (nastop v predstavi), plesu, snemanju (montaža, kadriranje, estetika), PR (dizajn
internet sporočil, oglaševanje, predstave).
Predvidena premiera je maja 2021.
Ga. Nataša je podala predlog, da bi v predstavo vključili znane osebnosti, da bi vsak teden nekdo
v času nastajanja obiskal ekipo, bil vključen (umetniki, profesionalni igralci, glasbeniki,
športniki, novinarji, visoki predstavniki, podporniki). Želi, da bi povabili k sodelovanju, dobili
podporo v republikah bivše Jugoslavije, saj je ga. Nataša v Beogradu v pomoč trenutnim
izrednim razmeram katere vladajo svetu in po njenem mnenju se meje ne smejo zapirati, moramo
biti solidarni, v pomoč drug drugemu, enotni, posebej ko gre za vprašanje zdravja otrok in ljudi
nasploh! Osnovno sporočilo predstave bo je dejala: delajmo z LJUBEZNIJO do otrok, sočloveka

in narave od katere smo odvisni, vračanju k prepostem načinu življenja, k starim vrednotam,
spoštovanju vseh živih bitij sveta!
Sestanku se je pridružil tudi g. Minja Subota/predsednik upravnega odbora Otroškega kulturnega
centra Beograd. V čast je bilo ga. Nataši spoznati znanega skladatelja, ki je bil ravno takrat v
domu. Tudi njemu je predstavila organizacijo in idejo, veseli so izmenjali besede o vseh znanih
prijateljih v Sloveniji in Srbiji. V pregled Nataši izročijo Protokol o sodelovanju, katerega
naslednji dan podpiše in pošlje. Ta izobraževalni in družbeno angažirani projekt poleg razvijanja
nagnjenosti k umetnosti, pomeni tudi potrjevanje pravic otrok in mladine do kulture in
izobraževanja v regiji nekdanje Jugoslavije.

Dne 18. decembra 2020, se v Otroškem kulturnem centru Beograd sestanejo:
ga. Nataša Olimpiki, g. Dragan Marič, g. Dalibor Stojanović, g. Miloš Bajić in g. Paul Leonard
Murray/direktor Beograjskega gledališča angleškega jezika, igralec, pedagog.
G. Dragan prosi, da ga. Nataša predstavi našo organizacijo, idejo, vizije g. Paulu, ga povabi k
sodelovanju.
Po končanem sestanku se prijetnem druženju pridružijo zaposleni Otroškega kulturnega centra
Beograd.
V parih dneh je nastal osnutek humanitarne predstave Olimpiki. Ideja ga. Nataše Olimpiki je
"zlita" v koncept delovanja Otroškega kulturnega centra, kateri lahko omogoči s svojim znanjem,
z že izbranimi mladimi igralci s katerimi sodelujejo, sam začetek zahtevne izvedbe in tako lahko
pričnemo z delom in sodelovanjem. Vesela je, da je prinesla novo energijo v Otroški kulturni
center Beograd, kateri sedaj zaradi zaostrenih ukrepov deluje omejeno.
Vsa zbrana finančna sredstva, katere bomo pridobili na premieri in od sponzorjev ter donatorjev,
bodo namenjena Centru za socialno delo Beograd.
Nataša Olimpiki daje pobudo in bo povabila, da častno pokroviteljstvo nad predstavo prevzameta
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
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