SKLEP
O RAZPOREDITVI SREDSTEV FIHO INVALIDSKIM IN
HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V LETU 2009
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na svoji 5. seji
22.septembra 2008 skladno s 6. in 8. členom Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto
2009. Finančni načrt temelji na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 2008,
oceni poslovanja Loterije Slovenije d.d., ki s plačili koncesijskih dajatev za trajno
prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino sredstev FIHO, oceni koncesijskih
dajatev Športne Loterije, prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih
prirediteljev iger na srečo, ter drugih manjših prihodkov, vključno s prenosom dela
neporabljenih sredstev FIHO leta 2008.
Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev
FIHO (v nadaljevanju: pravilnik) določil, da se za leto 2009 za invalidske organizacije
razpišejo sredstva v skupni višini 14.265.693,00 €, za humanitarne organizacije pa
7.681.527,00 €. Svet FIHO je skladno s 13. in 14. členom pravilnika določil tudi vsebino
javnega razpisa za leto 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 91 dne 26.9.2008.
Nadalje je sprejel terminski načrt v zvezi s postopkom za pripravo predloga razporeditve
sredstev za leto 2009 ter pozval obe komisiji, da pripravita predlog razporeditve sredstev
in ga posredujeta svetu FIHO v obravnavo in sprejem.
I.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim
organizacijam, se je v ta namen sestala trikrat in obravnavala vse prispele vloge po
formalni, vsebinski in finančni plati. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev FIHO na
posamezne invalidske organizacije za leto 2009 je bil izoblikovan v skladu s pravilnikom
in Navodilom za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih
programov invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: navodilo). V
zvezi s tem navajamo naslednje:
1. Pri odpiranju vlog dne 29. 10. 2008, ki se je nadaljevalo 5. 11. 2008, je komisija
ugotovila:
• da je v predpisanem roku prispelo 29 (devetindvajset) vlog
• da 3 (tri) vloge niso izpolnjevale pogojev za financiranje in sicer:
-

Invalidsko društvo ILCO Posavje, Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO, ker
ne izpolnjuje pogojev za financiranje po 2. alineji 2. odstavka 8. člena (ne izvaja
posebnih socialnih programov za invalide s celotnega območja države) Pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, kar je razvidno tudi iz priložene
odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 11602-20/2005/4 z
dne 10.7. 2006, v kateri je opredeljeno, da društvo deluje na lokalni ravni.

-

Društvo vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko
Posavje 1941-1945, Bračičeva 2, 8281 SENOVO, ker ne izpolnjuje pogojev za
financiranje po 2. alineji 2. odstavka 8. člena (ne izvaja posebnih socialnih
programov za invalide s celotnega območja države) Pravilnika o merilih in pogojih
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za uporabo sredstev FIHO, hkrati pa ni predložilo odločbe o pridobitvi statusa
invalidske organizacije na podlagi 4. točke javnega razpisa za razporeditev
sredstev fundacije v letu 2009.
-

Društvo invalidov Mežica, Trg 4. aprila 4, 2392 MEŽICA, ker ne izpolnjuje
pogojev za financiranje po 2. alineji 2. odstavka 8. člena (ne izvaja posebnih
socialnih programov za invalide s celotnega območja države) pravilnika, kar je
razvidno tudi iz priložene odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
št. 11602-6/04-4 z dne 15.2. 2005, v kateri je opredeljeno, da društvo deluje na
lokalni ravni.

Zgoraj navedene vloge je komisija na podlagi 15. člena Pravilnika izločila iz nadaljnje
obravnave in jih vrnila organizacijam z obrazložitvijo. Invalidsko društvo ILCO
Posavje je v predpisanem roku vložilo ugovor na zapisnik Komisije za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam o
odpiranju vlog z dne 5.11. 2008. Nadzorni odbor je ugovor obravnaval na seji dne
24.11. 2008 in ga kot neutemeljenega zavrnil z obrazložitvijo.
V nadaljevanju je komisija pregledala dokumentacijo 26 – ih organizacij in ugotovila,
da so vloge trinajstih organizacij popolne. Zaradi jasnosti in točnosti podatkov pa je
skladno s 17. členom Pravilnika in ob upoštevanju Navodila sklenila, da se preostalih
trinajst invalidskih organizacij pozove, da k vlogam v roku 8 dni od prejema zapisnika
posredujejo zahtevane dopolnitve.
2. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim
organizacijam je na svoji seji dne 20. 11. in 24. 11. 2008 podrobno obravnavala
dopolnitve in obrazložitve trinajstih invalidskih organizacij, ki jih je pozvala k
dopolnitvam. Pri tem je ugotovila da:
- je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije posredovala zahtevane dopolnitve,
razen strokovne ocene o smotrnosti in utemeljenosti odkupa parcele 202/5 k.o.
Gradišče 2, zato se za to prijavljeno naložbo ne more odobriti sredstev,
- so Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Društvo distrofikov Slovenije,
Zveza paraplegikov Slovenije, Združenje multiple skleroze Slovenije, Zveza
društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza za šport invalidov Slovenije in Sklad Silva
v celoti posredovale zahtevane dopolnitve.
- je Zveza delovnih invalidov Slovenije posredovala dokazilo o lastništvu za Dom
zdravja v Radencih, ni pa posredovala dokazila o lastništvu prostorov za DI
Brežice v zvezi z adaptacijo, zato se za to prijavljeno naložbo ne more odobriti
sredstev,
- je Društvo revmatikov Slovenije delno predložilo zahtevano dokumentacijo. Ker za
naložbo v Tamarju ni predložilo ustrezne dokumentacije, se za ta namen sredstva
ne morejo odobriti,
- Združenje invalidov - Forum Slovenije ni predložilo zahtevane dokumentacije za
nakup poslovnih prostorov, zato se za to prijavljeno naložbo ne more odobriti
sredstev,
- YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa ni v celoti predložilo zahtevanih
dopolnitev, zato se za nakup poslovnih prostorov ne more odobriti sredstev,
- je Društvo VITA predložilo popravek računske napake v finanačnem delu vloge, ni
pa v celoti posredovalo zahtevanih dopolnitev v zvezi z nakupom prostorov za
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varstveno delovni center, zato se za leto 2009 za ta namen ne more odobriti
sredstev.
Komisija je v nadaljevanju 5. seje dne 24.11. 2008 pregledala tudi rezultate ocenjevanj
prijavljenih finančno ovrednotenih letnih delovnih programov, ki je potekalo od 6.11. do
24.11. 2008 po skupnih splošnih merilih, skupnih merilih, merilih za posebne socialne
programe in storitve invalidskih organizacij, merilih za delovanje invalidskih in
humanitarnih organizacij ter merilih za ocenjevanje naložb v osnovna sredstva
invalidskih in humanitarnih organizacij opredeljenih v Navodilu. Pri tem je ugotovila, da
so finančno ovrednoteni letni delovni programi Kulturno prosvetnega in športno
rekreativnega društva »Karel Jeraj« iz Ljubljane, Društva za kronično vnetno črevesno
bolezen iz Maribora in Društva gluhoslepih »DLAN« iz Ljubljane, ocenjeni nezadovoljivo
in zato predlaga svetu, da jih ne sprejme v so/financiranje iz sredstev FIHO za leto
2009.
Pri Kulturno prosvetnem in športno rekreativnem društvu »Karel Jeraj« iz Ljubljane je
bilo upoštevaje 4. alinejo 7. člena Navodila ugotovljeno, da je ciljna skupina uporabnikov
- slepih in slabovidnih invalidov, za katere navedeno društvo prijavlja programe, že
pokrita s posebnimi socialnimi programi, ki jih s sredstvi fundacije že vrsto let izvaja
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, zato se jih ne sprejme v financiranje.
Komisija je vzela na znanje tudi pojasnilo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij
Slovenije z dne 21. in 22. 11. 2008 št. 132/S-i/08, iz katerega je razvidno, da še vedno
poteka tudi postopek zaradi izpodbijanja zakonitosti dodelitve statusa invalidske
organizacije Kulturno prosvetnemu in športno rekreativnemu društvu slepih in
slabovidnih Karel Jeraj, ki v okviru svojega delovanja predstavlja posebne socialne
programe Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije za svoje programe.
Pri Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen iz Maribora med prijavljenimi programi
ni izkazanih nobenih aktivnosti značilnih za invalide (v skladu z veljavno koncepcijo
strategije invalidskega varstva v RS), ampak so predloženi programi, ki so značilni za
organizacije kroničnih bolnikov po Zakonu o humanitarnih organizacijah, ne glede na to,
da je Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen pridobilo status invalidske
organizacije.
Pri Društvu gluhoslepih »DLAN« je bilo ugotovljeno, da je ciljna skupina uporabnikov –
gluhoslepih invalidov, za katere društvo prijavlja programe, že pokrita s posebnimi
socialnimi programi, ki jih že vrsto let izvajata Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije ter Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (4. alineja 7. člena Navodila).
Poleg tega je komisija vzela na znanje tudi mnenje Nacionalnega sveta invalidskih
organizacij Slovenije z dne 21.11. in 22. 11. 2008, št 132-S-i/08, iz katerega izhaja
ugotovitev, da obstoja identiteta gluhoslepih invalidov, kakor je navedena tudi v
Konvenciji o pravicah invalidov. Nadalje je ugotovljeno, da je v Sloveniji število takih
invalidov izredno majhno, zaradi česar ni ekonomsko vzdržno izgraditi (posledično pa
financirati) celotne samostojne strukture za delovanje invalidske organizacije. Smiselno
je, da se zaradi koriščenja posebnih socialnih programov za gluhoslepe invalide,
Društvo Dlan opre na Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Zvezo društev
slepih in slabovidnih Slovenije, ob čemer pa ima Društvo Dlan absolutno pravico do
ustavno zagotovljenega svobodnega interesnega združevanja.
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3. Upoštevaje:
 prejete vloge invalidskih organizacij, katerih skupni zaprošeni znesek za leto
2009 znaša 22.773.592,64 €,
 razpisana sredstva za invalidske organizacije za leto 2009 v višini 14.265.693,00
€, ki so v primerjavi z zaprošenimi sredstvi za 37 % nižja
 posredovano dokumentacijo invalidskih organizacij in njeno ustreznost oz.
neustreznost,
 rezultate ocenjevanja Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov
invalidskih organizacij po skupnih splošnih merilih, skupnih merilih za posebne
socialne programe in storitve, merilih za delovanje in merilih za ocenjevanje
naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje,
 prednosti pri izbiri financiranja oz. sofinanciranja posameznih sklopov (programi,
delovanje, naložbe) opredeljenih v Pravilniku,
 predloge Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ki skladno z
določili Pravilnika sodeluje v postopku letne razporeditve,
 prioritete posameznih invalidskih organizacij,
 obseg izvajanja programov in drugih aktivnosti v letu 2008,
je komisija pričela z izdelavo konkretnega predloga za 23 invalidskih organizacij,
ki jih predlaga svetu, da jih sprejme v so/financiranje iz sredstev FIHO za leto 2009.
4. Komisija je posebej podrobno pregledala usklajenost prijavljenih posebnih socialnih
programov z merili za dodelitev sredstev, kot so določena v 9. členu Pravilnika ter
vse prijavljene posebne socialne programe ocenjevala po merilih iz navedenega
člena Pravilnika z uporabo tozadevnih določb Navodila (5. do 8. člen). Upoštevajoč
pridobljene ocene je posamezne socialne programe razvrstila v eno izmed petih
prednostnih skupin po 10. členu Navodila. Pri oblikovanju konkretnega predloga za
razporeditev razpoložljivih sredstev na posamezne posebne socialne programe pa je
bila v skladu z 11. členom Pravilnika prednostno upoštevana nujnost posameznega
programa za kompenzacijo invalidnosti in uspešno izvajanje le-tega v daljšem
časovnem obdobju.
5.

Pri obravnavi Finančno-ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih
organizacij, ki so dokumentirano izkazale, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev
sredstev FIHO se je seznanila tudi z zapisom usklajevalnega sestanka invalidskih
organizacij, članic Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ki je potekal
21. in 22. 11. 2008 na osnovi 18. člena Pravilnika. Dogovorjena stališča je komisija
glede na razpoložljiva sredstva vključila v oblikovanje predloga zadevnega sklepa, pri
čemer je zaradi primerljivosti in objektivnosti pristopa povzela tudi standardne
kriterije za najbolj pogosto prijavljene naložbe, ki so bili uporabljeni že tudi za leto
2008. Pri pripravi predloga za razporeditev finančnih sredstev je komisija za nakup
kombija s prilagoditvijo upoštevala vrednost do 27.100,00 €, za nakup računalnika do
1.250,00 €, za fotokopirni stroj do 1.620,00 € ter za napravo za hlajenje manjših
prostorov (cca 60m2) do 1.250,00 €.

6. Komisija je od skupno razpisanih sredstev za invalidske organizacije za leto 2009 v
višini 14.265.693,00 €, skladno s 5. členom Pravilnika zadržala 1 % sredstev v višini
142.656,93 €, kot rezervnih nerazporejenih sredstev. Razpoložljiva sredstva v višini
14.123.036,07 € je strukturalno razporedila med prijavljene invalidske organizacije za
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izvajanje njihovega delovanja, posebnih socialnih programov in za naložbe v
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje.
7. Predlog razporeditve upošteva razmerja, ki so določena v 5. členu Pravilnika. Za
posebne socialne programe in delovanje je namenjenih 12.046.036,07€
(8.138.142,03€ - posebni socialni programi, 3.907.894,04€ - delovanje), to je 85,3%,
za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje pa je namenjenih
2.077.000,00€, kar predstavlja 14,7% razpoložljivih sredstev. V primerjavi z
razporeditvijo sredstev za leto 2008, je predlog za so/financiranje sklopa posebnih
socialnih programov za leto 2009 povečan za 9,9 %, sklop za delovanje je povečan
za 6,1 %, sklop za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje pa za 11,6 %.
8. Predlog za dodelitev sredstev za izvajanje posebnih socialnih programov 23
invalidskih organizacij zajema 258 posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo na
državni ravni in 93 programskih sklopov, ki jih v zveze povezane invalidske
organizacije izvajajo na lokalni ravni. Glede na pridobljene ocene je povišanje
posebnih socialnih programov večine invalidskih organizacij 9,75% v primerjavi z
letom 2008.
Analitičen seštevek izkazuje, da so sredstva za izvajanje posebnih socialnih
programov invalidskih organizacij razporejena takole:
• za posebne socialne programe, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo
bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in k bolj
neodvisnemu življenju, je namenjenih 7.556.004,85€ oz. 92,9%;
• za posebne socialne programe, s katerimi se preprečujejo in blažijo socialne ter
psihične posledice invalidnosti, je namenjenih 341.840,45€ oz. 4,2%;
• za posebne socialne programe, s katerimi usposabljajo invalide za samopomoč
ter svojce ter prostovoljce za življenje in delo z invalidi, je namenjenih 113.886,22
€ oz. 1,4%;
• za posebne socialne programe, s katerimi se razvijejo socialne spretnosti
invalidov in njihovo informiranost na različnih področjih življenja, je namenjenih
126.410,51 € oz. 1,5 %.
9. Pri oblikovanju predloga razporeditve sredstev za delovanje invalidskih organizacij je
komisija izhajala iz ocene izpolnjevanja meril po 9. in 11. členu Pravilnika ob uporabi
12. člena Navodila. Upoštevala je kakovost ter organizacijsko strukturo delovanja
prijavljenih posameznih invalidskih organizacij, število članstva oz. uporabnikov,
mednarodno vključevanje, urejenost obveščanja članstva in javnosti; pri invalidskih
organizacijah, v katerih je bil opravljen nadzor s strani FIHO, pa tudi oceno nadzora.
Komisija je ugotavljala ali so razvidni in opredeljeni skupni interesi kot pogoj za
smiselno identiteto in področje delovanja invalidske organizacije in ali je stopnja
funkcionalnih okvar, ki jih povzroča invalidnost pri njihovih članih tolikšna, da
dejansko ogroža socialni položaj invalida in tako utemeljuje smotrnost posebne
socialne aktivnosti v okviru invalidske organizacije. Glede na pridobljene ocene je
povišanje delovanja za večino organizacij predlagano za 4 % glede na leto 2008.
10.Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO za naložbe v osnovna sredstva in
njihovo vzdrževanje, se je komisija ravnala po merilih iz 9. in 11. člena Pravilnika in
pri ocenjevanju prijavljenih naložb upoštevala tudi določila 13. člena Navodila. Še
posebej je ugotavljala, ali je v prijavi izkazana dejanska utemeljenost in vpliv
načrtovane naložbe na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti. Glede na
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bistveno večje zahtevke invalidskih organizacij za investicijska sredstva od
razpoložljivih možnosti, oz. od primerljive višine za naložbe v 2008, je komisija pri
pripravi predloga upoštevala le tiste prijavljene naložbe, ki imajo skladno s
Pravilnikom, Navodilom in dodatnim pozivom komisije urejeno dokumentacijo.
Nadalje je pri invalidskih organizacijah, članicah Nacionalnega sveta invalidskih
organizacij Slovenije upoštevala usklajeno mnenje invalidskih organizacij, ki so se
skladno z 18. členom Pravilnika posebej medsebojno uskladile po načelih
solidarnosti in vzajemnosti v okviru javno razpisanih sredstev FIHO za leto 2009.
Predlog vsebuje predvsem sredstva za naložbe, ki pomenijo potrebno investicijsko
vzdrževanje objektov, opremo za izvajanje posebnih socialnih programov, sredsva
za nadaljevanje začetih adaptacij oz. za dograditev začetih objektov, za nadaljevanje
so/financiranja nakupa prostorov za izvajanje posebnih socialnih programov in drugih
poplačil v zvezi s prostori za izvajanje dejavnosti oz. posebnih socialnih programov,
za nadomestitev iztrošene računalniške, pisarniške in druge tehnične opreme, v
nekaj primerih pa tudi sredstva za zagotovitev primernih prostorskih pogojev za
opravljanje dejavnosti invalidskih organizacij. Komisija pri pripravi predloga ni
izoblikovala predloga za odobritev sredstev za nadaljevanje izgradnje
rehabilitacijskega objekta Zveze paraplegikov Slovenije v Pacugu, ker višina
manjkajočih sredstev za dokončanje znatno presega razpoložljiva sredstva za
naložbe za leto 2009, ni pa tudi opredeljenega nobenega dodatnega so/financerja.
Komisija pa je podprla mnenje Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije
št.132/S-i/08, naj strokovna služba v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije
prične proučevati možnosti, kako tudi finančno podpreti dokončanje tega objekta, ki
ga nujno potrebujejo paraplegiki tudi zaradi specifičnosti njihove invalidnosti oz.
ohranjevanja zdravja, ki je po 50. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
v obliki obnovitvene rehabilitacije financirano iz javnih zdravstvenih sredstev.
Komisija predlaga svetu FIHO, da s posebnim sklepom sprejme tudi navedeni
predlog.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim
organizacijam predlaga svetu FIHO, da sprejme naslednjo razporeditev na
posamezne invalidske organizacije:
I01 - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Groharjeva 2, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.779.192,94

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

928.031,69
450.722,19

Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v zvočni tehniki
Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v brajevi pisavi in računalniškem zapisu
Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v zvočni tehniki
Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v brajevi pisavi in
računalniškem zapisu
Izdelava in izdajanje zvočnih časopisov
Izdelava in izdajanje časopisov v brajevi pisavi in računalniškem zapisu
Izdelava in izdajanje časopisov v povečanem tisku
Izdelava in izdajanje računalniškega časopisa
Elektronsko informacijski sistem za slepe in slabovidne
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40.343,26
27.195,03
15.222,07
9.682,72
12.654,74
15.693,50
16.096,01
1.541,93
11.700,36

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne
Zagotavljanje podpore programski in strojni opremi za slepe in slabovidne
Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih
Organiziranje in izvedba programov za aktivno ohranjevanje zdravja v lastnih
prilagojenih objektih
Pomoč slepim in slabovidnim otrokom ter otrokom, ki imajo poleg okvare vida še
dodatne motnje v telesnem in/ali duševnem razvoju
Pomoč slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem pri
vključevanju v redne oblike vzgoje in izobraževanja
Socialna in emocionalna priprava mladih za življenje
Računalniško opismenjevanje slepih in računalniško opismenjevanje slabovidnih
oseb - nadaljevalni tečaj
Delavnica "Metode za učinkovito iskanje zaposlitve"
Organiziranje in izvedba prilagojenih športnih tekmovanj
Organiziranje in izvedba prilagojenih šahovskih tekmovanj
Usposabljanje in preizkus znanja uporabnikov in psov vodičev slepih
Usposabljanje vodij skupin za samopomoč slepih in slabovidnih
Skupina staršev slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov za samopomoč
Izvajanje samopomoči slepih in slabovidnih intelektualcev pri vključevanju v delovno
in življenjsko okolje
Študijski krožki za slepe in slabovidne
Organiziranje in izvedba tekmovanja v branju in pisanju brajeve pisave
Pomoč slepim in slabovidnim osebam z okvaro sluha
Organiziranje in izvedba kulturnih programov
Izvedba posveta "slepa in slabovidna ženska v poslovnem svetu" in letnega srečanja
žensk
Pomoč in izvedba programa slepih in slabovidnih vernikov
Organiziranje in izvedba drugih socialnih aktivnosti
Ustvarjalnost ne pozna teme, ne meja
Dostop do kulturnih objektov in vsebin s pomočjo GPS

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

28.072,80
10.165,62
53.599,44
118.095,15
8.930,38
8.399,75
3.120,14
5.418,09
4.126,64
15.568,47
14.563,60
3.768,73
1.355,75
2.229,96
4.106,51
548,61
1.660,73
1.449,36
4.407,43
4.029,65
1.932,47
4.296,83
330,14
416,32
477.309,50

Prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam
Organiziranje tečajev mobilnosti in orientacije
Pomoč kasneje oslepelim in slabovidnim osebam
Pomoč starejšim osebam z okvaro vida
Opismenjevanj odraslih slepih v brajevi pisavi
Računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb - začetni tečaj
Svetovanje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za uporabo tehničnih
pripomočkov
Pomoč družini s slepim ali slabovidnim članom z dodatnimi motnjami v telesnem ali
duševnem razvoju
Nudenje finančne pomoči socialno ogroženim slepim in slabovidnim osebam
Osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb
Organiziranje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za življenje v bivalnih
skupnostih
Organiziranje skupine in izvajanje dopolnilne pomoči pri šolanju slepih in slabovidnih
oseb
Usposabljanje in omogočanje uporabe sodobne informacijske tehnologije in njihovo
vzdrževanje
Organiziranje in izvedba športno rekreativnih aktivnosti
Organiziranje in izvedba šahovskih aktivnosti
Organiziranje in izvedba kulturnih aktivnosti
Pomoč pri zaposlovanju slepih in slabovidnih oseb
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46.672,93
36.404,56
33.829,89
27.196,89
15.649,27
25.799,00
13.862,85
16.592,49
48.100,87
53.732,94
20.397,65
3.286,28
26.372,57
25.608,97
12.389,13
3.431,56
11.465,96

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za gospodinjstvo
Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za samourejanje
Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za ročna dela
Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti
Organiziranje za sosedsko pomoč
Usposabljanje svojcev in drugih oseb iz okolja za življenje in delo s slepo in
slabovidno osebo
Organiziranje skupine za psiho - socialno svetovanje pri razreševanju konfliktnih
situacij
Ozaveščanje javnosti za lažje vključevanje slepih in slabovidnih v okolje
Organiziranje in izvedba tečajev

7.856,87
6.089,09
5.696,22
6.874,77
1.208,75
6.270,38
1.737,57
17.630,57
3.151,47

Delovanje skupaj

584.182,67

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

408.400,78
129.891,53
206.896,56
71.612,69

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

175.781,89
71.020,41
93.099,02
11.662,46

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nadaljevanje obnove in preureditve doma oddiha na Okroglem
2.
Sofinanciranje nakupa tehnične infrastrukture za medijsko informacijsko dejavnost

266.978,58
172.000,00
159.070,00
12.930,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Sofinanciranje dokončanja izgradnje prostorov in nakupa opreme za izvajanje
posebnih socialnih programov MDSS Celje
2.
Poplačilo izvedenih gradbeno obrtniških del na stanovanjskem objektu bivalne
skupnosti slepih in slabovidnih Koper
3.
Zamenjava dotrajanih oken in notranjih polic v poslovni stavbi MDSS Kranj
4.
Sofinanciranje nakupa službenega osebnega vozila za MDSS Ljubljana
5.
Delno poplačilo izvedenih gradbeno obrtniških del na domu slepih in slabovidnih
MDSS Maribor
6.
Nakup multifunkcijske naprave za MDSS Murska Sobota
7.
Nakup opreme za pisarniški blok v predprostoru za MDSS Nova Gorica
8.
Dokončanje obnove prostorov MDSS Novo mesto za izvajanje posebnih socialnih
programov
9.
Sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del v bivalni enoti MDSS Ptuj

94.978,58
11.500,00
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23.098,68
7.500,00
8.000,00
25.000,00
379,90
1.000,00
11.500,00
7.000,00

I02 - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Drenikova 24, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.692.031,30

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

826.215,51
520.753,33

Informativna dejavnost - spletna TV za gluhe in naglušne
Informativna dejavnost - oddaja Prisluhnimo tišini
Informativna dejavnost - Video časopis, video novice
Informativna dejavnost - Glasilo Iz sveta tišine
Informativna dejavnost - založništvo
Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih objektih
Psihosocialni programi pomoči gluho - ostareli osebi - osebna asistenca
Razvoj slovenskega znakovnega jezika
Usposabljanje za aktivno življenje in delu - gluhi
Usposabljanje za aktivno življenje in delo - gluhoslepi
Usposabljanje za aktivno življenje in delo - naglušni
Tehnični pripomočki za naglušne - center možnosti
Tehnični pripomočki za gluhe
Šport gluhih
Šport za vse - rekreacija gluhih in naglušnih
Kulturne dejavnosti gluhih
Kultura - mednarodni festival gluhih
Dostopnost do informacij v znakovnem jeziku

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

49.957,26
49.553,24
42.803,47
47.303,32
7.463,17
63.363,77
32.230,64
34.206,19
8.121,68
5.268,12
14.816,58
39.181,64
15.584,85
42.254,70
10.426,49
34.133,02
6.914,41
17.170,78
305.462,18

Usposabljanje za aktivno življenje in delo - gluhi iin naglušni
Usposabljanje za aktivno življenje in delo - gluhoslepi
Psihosocialna pomoč - osebna asistenca
Usposabljanje staršev in svojcev o gluhoti in komunikaciji
Ohranjevanje zdravja
Informativna dejavnost
Kultura gluhih
Rekreacija in šport
Dnevni centri, klubi

151.564,43
7.915,79
18.803,82
14.806,59
13.235,32
27.211,29
30.125,46
34.154,94
7.644,54

Delovanje skupaj

600.086,92

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

383.596,95
182.559,71
124.553,75
76.483,49

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

216.489,97
73.444,67
122.070,01
20.975,29

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni

265.728,87
130.966,84
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1.
2.
3.

Investicijsko vzdrževalna dela pri urejanju kletnih prostorov v stavbi ZDGNS
Nadaljevanje posodobitev avdio - video studia
Nakup multifunkcijske naprave

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Nakup stolov in miz za DGN Celje
2.
Nakup opreme za prostore DGN Koper
3.
Video oprema za DGN Koper
4.
Tehnična oprema za izvajanje programov za DGN Krško
5.
Računalniška oprema za informativno dejavnost za DGN Maribor
6.
Nakup TV in prenosne klime za DGN Maribor
7.
Nakup pisarniškega pohištva za DGN Maribor
8.
Nakup avdio video tehnološke opreme in arhivske omare za DGN Novo mesto
9.
Nakup računalnika in fotokopirnega stroja za DGN Velenje
10.
Nakup računalniške opreme za DGN Kranj
11.
Nakup video komunikacijske opreme za DGN Ljubljana
12.
Ureditev klimatizacije v prostorih DGN Ljubljana
13.
Nakup računalniške opreme za MDG Ljubljana
14.
Nakup opreme za folklorno skupino MDG Ljubljana
15.
Nakup arhivske omare, fotokopirnega stroja, računalnika s tiskalnikom in ureditev
klimatizacije prostorov za DGN Nova gorica
16.
Nakup multifunkcijske naprave in fotoaparata za DGN Slovenske Konjice
17.
Sanacija fasade in zunanja dela za DGN Krško
18.
Protivlomna vrata za DGN Velenje
19.
Zamenjava radiatorjev in obnova sanitarij za DGN Celje
20.
Obnova sejne sobe za DGN Dravograd (izolacija in električna napeljava)
21.
Izolacija fasade društvenega centra, sanacija vhoda v kletne prostore in ureditev
odvodnjavanja za DGN Ljubljana

83.696,94
47.000,00
269,90
134.762,03
1.983,23
786,03
3.837,88
4.500,00
4.335,49
1.771,24
2.259,40
2.214,97
1.955,00
11.085,44
4.526,82
3.771,60
2.842,12
10.080,00
6.202,86
2.053,96
25.010,12
3.446,00
6.928,37
2.191,00
32.980,50

I03 - Društvo distrofikov Slovenije
Linhartova 1, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.262.776,76

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni

762.913,41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

219.796,14
138.524,63
50.372,60
18.713,43
50.372,60
16.676,44
15.111,78
19.141,58
25.690,01
35.260,81
15.111,78
50.065,65
12.593,15

14.

762.913,41

Prevozi distrofikov
Osebna asistenca
Celovita obnovitvena rehabilitacija (socialni del)
Usposabljanje za aktivno življenje in delo - neodvisno življenje distrofikov
Ohranjevanje zdravja
Podpora pri izobraževanju
Informativna dejavnost
Podporno bivanje in prilagajanje okolja distrofikom
Oskrba s tehničnimi pripomočki
Dnevni center druženja in ustvarjalnosti
Prva socialna pomoč
Nega in fizična pomoč
Športne aktivnosti distrofikov (šah, hokej na električnih vozičkih, precizna orientacija,
pasivno udeleževanje športnih prireditev)
Kulturno udejstvovanje distrofikov (organiziranje in obiski kulturnih prireditev )
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4.533,54

15.
16.
17.

Mladi distrofiki in Evropa
Individualne pomoči distrofikom
Starši za starše

11.360,57
75.558,89
4.029,81

Delovanje skupaj

252.233,35

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

252.233,35
85.751,54
129.053,91
37.427,90

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup oprema za fizioterapijo in hidroterapijo ter druge oblike ohranjevanja zdravja
2.
Nakup ortopedskih postelj, servirnih mizic, negovalne in druge sobne opreme
3.
Ureditev klimatizacije v petih sobah v domu Dva topola
4.
Nakup sušilnega stroja za pralnico v domu Dva topola
5.
Zamenjava računalniškega serverja in ureditev mrežne povezave v domu Dva topola
6.
Nakup avdio - video opreme in ureditev ozvočenja v sejni sobi DDS
7.
Ureditev klimatizacije v pisarni v pritličju DDS
8.
Nakup računalniške in programske opreme za DDS
9.
Zamenjava dveh prilagojenih vozil za prevoz distrofikov
10.
Varnostna prilagoditev štirih kombi vozil
11.
Nakup fotoaparata
12.
Dograditev prilagojene obmorske plaže za distrofike
13.
Obnovitev drugega dela fasade domskega objekta na Sv. Petru 1 v Izoli z obnovitvijo
kurilnice in terasnega prizidka
14.
Poplačilo nakupa prostora za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih
tehničnih pripomočkov za distrofike

247.630,00
247.630,00
5.330,00
10.000,00
6.250,00
4.500,00
2.000,00
3.800,00
1.250,00
3.500,00
54.200,00
7.000,00
500,00
21.300,00
13.000,00
115.000,00

I04 - Zveza paraplegikov Slovenije
Štihova 14, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.209.066,45

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

637.773,73
426.678,42

Rehabilitacijski program
Ohranjevanje zdravja
Obnovitvena rehabilitacija paraplegikov
Zagotavljanje možnosti izvajanja programov v Pacugu
Prevozi paraplegikov
Prebivanje in prilagajanje okolju
Medicinsko tehnični pripomočki
Posebne socialne pomoči - kompenziranje invalidnosti
Šport in rekreacija paraplegikov
Usposabljanje za aktivno življenje
Osebna asistenca, nega fizična pomoč
Informativna dejavnost
Interesne dejavnosti
Kultura
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51.600,00
39.600,00
8.280,00
65.418,28
31.654,01
34.819,41
14.400,00
41.150,21
27.600,00
36.000,00
18.605,78
18.992,40
9.496,20
12.661,60

15.
16.

Izobraževanje
Druge dejavnosti

4.220,53
12.180,00

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

211.095,31

Ohranjevanje zdravja
Prevozi paraplegikov
Prebivanje in prilagajanje okolju
Medicinsko - tehnični pripomočki
Posebne socialne pomoči - kompenziranje invalidnosti
Šport in rekreacija paraplegikov
Osebna asistenca, nega in pomoč
Informativna dejavnost
Interesne dejavnosti
Kultura
Druge dejavnosti

25.574,95
55.714,64
15.170,22
12.460,94
27.275,42
33.396,53
10.815,12
1.970,59
23.377,07
4.034,98
1.304,85

Delovanje skupaj

328.458,00

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

217.204,00
80.298,54
74.143,25
62.762,21

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

111.254,00
68.487,97
17.956,10
24.809,93

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup mobilne tehnične opreme potrebne pri izvajanju posebnih socialnih
programov paraplegikov
2.
Nakup in prilagoditev osebnega vozila z ročnim upravljanjem za izvajanje učenja
vožnje
3.
Nakup mehanske naprave za transport invalidov na vozičkih po stopnicah
4.
Investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi 4 hišic za ohranjevanje zdravja v Čatežu
5.
Ureditev sobe v domu v Semiču za bivanje tetraplegikov

242.834,72
72.000,70
3.286,22

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Nakup programske in strojne opreme za DP ljubljanske pokrajine
2.
Nakup računalnika in fotokopirnega stroja za DP JZ Štajerske
3.
Izdelava vetrolova pred delovno bivalnimi prostori društva za DP Dolenjske, Bele
Krajine in Posavja
4.
Nakup fotokopirnega stroja za DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja
5.
Nakup fotokopirnega stroja za DP Prekmurja in Prlekije
6.
Nakup tehnične in računalniške opreme za DP Gorenjske
7.
Nakup računalniške in pisarniška opreme za DP S Primorske
8.
Nakup prilagojenega kombi vozila za DP Koroške
9.
Poplačilo dela obveznosti na objektu Paracenter za DP S Štajerske
10.
Sofinanciranje nakupa delovno bivalnih prostorov DP Istre in Krasa
11.
Zamenjava dotrajanih oken in vrat v DP S Štajerske
12.
Zamenjava dotrajanih oken in vrat v bivalni enoti DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja
13.
Zamenjava dotrajanih oken in vrat za DP Gorenjske

170.834,02
4.120,00
1.839,67
7.466,40
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15.801,20
4.992,00
40.505,28
7.416,00

1.620,00
1.620,00
1.017,02
2.740,00
23.000,00
16.857,00
92.447,86
6.707,80
3.398,27
8.000,00

I05 - Združenje multiple skleroze Slovenije
Maroltova 14, 1000 LJUBLJANA
EUR
778.946,52

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

440.533,17
440.533,17

Pomoč za doseganje večje kvalitete življenja invalidnih oseb z MS v življenjskem
okolju
Obnovitvena in socialna rehabilitacija
Usposabljanje invalidov in svojcev za organizirano vsakodnevno življenje
Organizacija in izvedba ohranjevanja zdravja v lastnih prilagojenih objektih
Skupinsko ohranjanje zdravja za težke invalide v Centru MS v Ankaranu
Usposabljanje za kvalitetno življenje ob bistveno zmanjšanih fizičnih sposobnostih
Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic
Organiziranje in usposabljanje mladostnikov in mlajših oseb z MS
Izdaja glasila in drugih publikacij
Ohranjanje osnovnih sposobnosti najtežjih invalidov v okolju, kjer živijo
Pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov
Prilagojeni prevozi invalidov
Pomoč pri specifičnih oblikah bivanja invalidnih oseb z MS
Preprečevanje socialne izključenosti
Šport in rekreacija
Usposabljanje novodiagnosticiranih oseb z MS in njihovih svojcev

46.186,49
46.186,49
31.608,02
64.295,26
31.553,15
68.136,51
17.377,10
9.145,84
16.005,22
15.955,83
21.035,43
21.950,02
16.800,91
5.487,50
22.407,31
6.402,09

Delovanje skupaj

151.754,72

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

151.754,72
67.993,73
30.166,90
53.594,09

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Ureditev klimatizacije v objektih za ohranjevanje zdravja v Podčetrtku in Funtani
2.
Nabava in montaža solarnega sistema v Centru MS v Ankaranu
3.
Zamenjava dotrajanega oblazinjenega pohištva v Centru MS v Ankaranu
4.
Zamenjava talnih oblog v prostorih MS na Maroltovi 14 v Ljubljani
5.
Izgradnja skladiščnega prostora v Centru MS v Ankaranu
6.
Nakup dveh invalidskih postelj in blazin proti preležaninam za Center MS v Ankaranu
7.
Nakup prilagojenega kombi vozila za prevoz invalidov
8.
Sanacija strehe v Centru MS v Ankaranu

186.658,63
186.658,63
3.834,62
64.278,00
5.124,84
9.000,00
44.758,69
1.216,08
27.100,00
31.346,40
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I06 - Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije
Samova 9/II, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.572.695,07

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni

945.194,47

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

52.131,23
214.012,42
26.339,99
137.187,45
22.864,58
32.010,41
31.781,76
12.072,50
101.569,70
3.292,50

633.262,54

Usposabljanje za samostojno življenje OMDR
Izobraževanje in usposabljanje OMDR za aktivno življenje
Posebne strokovne pomoči
Pomoč pri ohranjevanju zdravja OMDR in družin
Informativna in publicistična dejavnost
Zagotavljanje prilagojenih prevozov OMDR
Organiziranje in izvajanje športa in rekreacije za OMDR
Spodbujanje in izvajanje kulturnih dejavnosti za OMDR
Izobraževanje družin z OMDR
Izobraževanje in usposabljanje OMDR v posebnih življenjskih situacijah

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

311.931,93

Programi za usposabljanje in razbremenitev družin
Organiziranje in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti
Vseživljenjsko učenje OMDR na lokalni ravni
Izvajanje oblik samopomoči v lokalnih društvih
Rehabilitacijski programi na lokalni ravni

146.447,05
41.784,92
42.384,57
19.920,53
61.394,86

Delovanje skupaj

481.290,36

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

265.250,17
103.447,57
116.761,15
45.041,45

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

216.040,19
136.105,32
79.934,87

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nabava računalniške opreme
2.
Nabava dveh kombi vozil
3.
Delna zamenjava oken na zgradbi Zveze Sožitje na Samovi 9 v Ljubljani

146.210,24
74.711,39
3.399,60
49.888,80
21.422,99

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Nabava računalniške in tehnične opreme za izvajanje posebnih socialnih programov
za DS Ptuj
2.
Nakup fotokopirnega stroja za DS Ljubljana
3.
Nabava računalniške, pisarniške in druge tehnične opreme za DS Maribor
4.
Sofinanciranje nakupa bivalne enote v Trebnjem
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71.498,85
13.257,20
963,95
7.277,70
50.000,00

I07 - Zveza delovnih invalidov Slovenije
Dunajska c. 101, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.698.302,04

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.064.008,76
657.188,30

Izvajanje programa za ohranjevanje zdravja v lastnih kapacitetah
Izvajanje psihosocialne rehabilitacije
Usposabljanje za aktivno življenje in delo (aktivni delovni invalid - vzpodbujanje
osebnostne rasti - obvladovanje invalidnosti)
Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov
Izvajanje zagovorništva in pravne pomoči
Organiziranje in izvajanje programov usposabljanj za aktivno sodelovanje in
neodvisno življenje invalidov
Informativna in založniška dejavnost
Pomoč pri odpravljanju arhitekturnih ovir in drugih ovir v bivalnem in delovnem okolju
Rekreacija in šport - ohranjanje psihofizičnih sposobnosti
Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov
Skrb za integracijo invalidov v kulturno življenje (revija pevskih zborov DI ZDIS)

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

231.861,92
138.013,05
35.331,34
9.079,02
18.401,74
41.403,92
27.602,61
27.602,61
86.672,20
20.977,98
20.241,91
406.820,46

Skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov
Pomoč invalidom za ohranjevanje zdravja po težkih operativnih posegih ali po
nastanku invalidnosti
Ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov skozi rekreacijo in šport
Prva osebna in socialna pomoč ter informiranje
Integriranje invalidov v kulturno in družbeno življenje

133.600,56
118.114,15
68.025,28
43.100,97
43.979,50

Delovanje skupaj

400.690,42

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

218.623,27
38.172,60
134.882,32
45.568,35

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

182.067,15
118.107,16
25.143,28
38.816,71

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nadomestitev računalniške opreme
2.
Zamenjava dotrajanih postelj in ležišč v enotah za ohranjevanje zdravja v
Simonovem zalivu v Izoli
3.
Ureditev klimatizacije v treh enotah za ohranjevanje zdravja
4.
Obnova in preureditev arhivskih prostorov ZDIS

233.602,86
25.715,20
4.961,66
7.445,10

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni

207.887,66
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2.262,60
11.045,84

1.

Nakup računalnikov (DI Celje, DI Gornja Radgona, DI Grosuplje, DI Hrastnik, DI
Ilirska Bistrica, DI Jesenice, DI Kamnik, DI Litija in Šmartno, DI Ljubljana - Bežigrad,
DI Ljubljana - center, DI Maribor, DI Pivka, DI Rimske Toplice, DI Sežana, DI Šentjur
pri Celju, DI Trbovlje, DI Zagorje ob Savi)

2.

Nakup fotokopirnih strojev za (DI Dornberk, DI Lenart, Di Ljutomer, DI Piran, DI
Šentjur pri Celju)
Nakup multifunkcijskih naprav (DI Ilirska Bistica, DI Ljubljana - Moste Polje)
Nakup faksov in tiskalnikov za (DI Kočevje, DI Lj. - Bežigrad, DI Ptuj, DI Tržič)
Obnova in preureditev prostorov za DI Črnomelj
Dofinanciranje nakupa in ureditev prostorov za DI Radlje ob Dravi
Sofinanciranje nakupa prostorov za DI Mežiške doline
Sofinanciranje nakupa in ureditve prostorov za DI Novo mesto
Sofinanciranje nakupa prostorov DI Šaleške doline

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

16.018,63

5.188,01
510,00
2.171,02
40.000,00
24.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00

I08 - SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Rožanska 2, 1000 LJUBLJANA
EUR
818.842,82

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

442.097,82
394.521,71

Stanovanjske skupine
Aktivno preživljanje prostega časa
Obnovitvena rehabilitacija
Počitnice za otroke
Počitnice za odrasle
Svetovalna komunikacija in pomoč
Prevozi invalidov
Korak k Sončku
Šola in vikend seminarji za starše
Izobraževanje in usposabljanje
Revija Pet
Šport in rekreacija
Pomoč z umetnostjo

93.806,37
75.260,72
62.069,92
38.471,07
35.166,23
19.514,88
9.258,55
9.061,31
13.512,09
9.759,23
10.320,59
14.052,93
4.267,82

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

47.576,11

Jahanje
Terapevtske kolonije
Smučanje
Plavanje
Pohodi
Fizioterapija
Šport

11.631,64
14.745,49
8.729,31
8.174,19
2.912,15
981,72
401,61

Delovanje skupaj

219.245,00

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

161.131,00
36.019,00
60.449,00
64.663,00
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Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nadaljevanje adaptacije prostorov za Center Sonček Ljubljana, Trg komandanta
Staneta 5

58.114,00
34.470,00
9.335,00
14.309,00
157.500,00
157.500,00
157.500,00

I09 - Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
Dunajska c. 129, 1000 LJUBLJANA
EUR
463.231,42

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni

260.420,56

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

106.336,02
10.078,35
7.902,81
5.865,73
3.435,44
3.430,83
3.272,99
2.541,05
1.569,12
7.684,06

11.

153.927,35

Ohranjevanje zdravja - preventivna dejavnost
Založniška dejavnost
Kompenziranje invalidnosti in preprečevanje socialne izključenosti
Usposabljanje za neodvisno življenje invalidov
Prebivanje in prilagajanje okolju
Usposabljanje za uporabo tehničnih pripomočkov in oskrba z njimi
Kultura - soustvarjanje dneva CIV in spodbujanje ustvarjalnosti invalidov
Dnevni centri in klubi
Informativna in svetovalna dejavnost
Športne in šahovske aktivnosti v funkciji socialne vključenosti na državni in
mednarodni ravni
Usposabljanje invalidov za delo z invalidi

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.810,95
106.493,21

Kompenziranje invalidnosti
Skrb za ohranjevanje zdravja - preventiva
Usposabljanje za aktivno življenje
Športna rekreacija
Kulturno udejstvovanje in ustvarjanje
Prevozi invalidov
Obveščanje civilnih invalidov vojn
Dnevni centri - skupine za samopomoč
Izobraževanje

25.578,45
22.850,96
14.509,72
13.754,70
11.212,73
6.689,05
4.320,61
5.181,78
2.395,21

Delovanje skupaj

182.046,63

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

123.355,60
40.028,09
53.500,67
29.826,84

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke

58.691,03
22.805,00
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Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

21.831,15
14.054,88

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup fotokopirnega stroja
2.
Nakup prenosnega računalnika

20.764,23
2.747,05
1.620,00
1.127,05

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Zamenjava vrat in oken za DCIV Gorenjske
2.
Nakup računalnika za DCIV Celje
3.
Nakup kombi vozila za DCIV Ljubljana

18.017,18
1.221,00
796,18
16.000,00

I10 - Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
Hacquetova 4, 1000 LJUBLJANA
EUR
554.986,08

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.

331.793,14
55.451,37

Integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojnih invalidov v
kulturno in družbeno življenje
Posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov ter informiranje
javnosti o položaju vojnih invalidov
Ohranjevanje psihofizične kondicije vojnih invalidov z rekreacijo
Usposabljanje prostovoljcev za delo z vojnimi invalidi

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.640,62
21.960,94
12.810,55
6.039,26
276.341,77

Ohranjevanje zdravja vojnih invalidov v naravnih in klimatskih zdraviliščih in terapije
Integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojnih invalidov v
kulturno in družbeno življenje
Konkretna in neposredna nega ter fizična pomoč vojnim invalidom na domu in
ohranjevanje socialnih stikov
Skrb za psihofizično kondicijo vojnih invalidov z rekreacijo
Posebna pomoč s tehničnimi pripomočki, obnova bivalnih prostorov in pomoč vojnim
invalidom v težkih socialnih in zdravstvenih težavah
Posebna informativna dejavnost vojnih invalidov
Usposabljanje vojnih invalidov za premagovanje življenjskih težav
Klubska dejavnost

87.843,74
57.647,46
42.091,79
36.601,56
26.536,13
14.640,62
3.660,16
7.320,31

Delovanje skupaj

212.456,62

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

150.391,70
32.496,70
78.218,80
39.676,20

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke

62.064,92
39.109,40
13.414,34
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Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup optičnega čitalca in videokamere
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Nakup računalnikov za ( DVI Gorenjsko, DVI Sežana, DVI Zasavje)
2.
Nakup telefona za DVI Zasavje
3.
Preureditev električne instalacije v DVI Dolenjske, Posavja in Bele Krajine
4.
Nakup 4 miz za namizni tenis za DVI Ljubljana
5.
Nakup vmesnika in ureditev povezave med računalnikom in fotokopirnim strojem za
DVI Ljubljana
6.
Nakup športne opreme za DVI Ljubljana
7.
Nakup opreme za igranje šaha za DVI Ljubljana
8.
Nakup tiskalnika za DVI Ptuj
9.
Ureditev klimatizacije v DVI Slovenske Istre in Koper

9.541,18
10.736,32
1.217,64
1.217,64
9.518,68
3.050,00
150,18
982,00
539,94
271,56
1.560,00
1.415,00
300,00
1.250,00

I11 - Zveza za šport invalidov Slovenije
Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE
EUR
675.494,53

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

450.531,61
450.531,61

Priprava in udeležba na 21. igre Deafolimpic, Taipei, Kitajska
Udeležba na zimskih svetovnih igrah Specialne olimpiade, Boise , ZDA
Priprava in izvedba 28 državnih prvenstev
Priprava in udeležba na mednarodnih tekmovanjih v plavanju
Priprava in udeležba na mednarodnih tekmovanjih v atletiki
Priprava in udeležba na svetovnem pokalu v šahu za slepe
Priprava in udeležba na EP v golbalu, Muenchen, Nemčija
Priprava in udeležba na EP v streljanju, Wroclaw, Poljska
Priprava in udeležba na EP v namiznem tenisu, Genova, Italija
Priprava in udeležba na EP v sedeči odbojki, Poljska
Priprava in udeležba na EP v kegljanju za slepe
Priprava in udeležba na EP v showdownu
Priprava in udeležba na pokalnih tekmovanjih v kolesarjenju
Priprava in udeležba na pokalnih tekmovanjih v alpskem smučanju
Priprava in udeležba na tekmovanju za alpsko smučanje gluhih
Priprava in udeležba mladih perspektivnih športnikov na mednarodnih tekmovanjih
Priprava in udeležba na svetovnem prvenstvu v športnem ribolovu
Priprava in udeležba na mednarodnih tekmovanjih v košarki na vozičkih
Priprava na tekmovanja v letu 2010
Priprava in udeležba na EP v dvoranskem balinanju (Boccia)
Revija Športnik

97.977,60
32.010,41
27.897,71
7.970,77
29.972,17
9.963,47
27.897,71
30.886,75
29.972,17
29.384,64
14.945,20
10.959,81
7.970,77
12.952,51
2.989,04
13.450,68
11.956,16
12.952,51
10.599,44
7.970,77
19.851,32

Delovanje skupaj

124.606,25

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke

124.606,25
46.786,53
46.268,56
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Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Ureditev in prilagoditev sanitarij v prostorih zveze
2.
Sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del pri obnovi strehe na objektu, v katerem
ima zveza prostore
3.
Nabava 3 računalnikov
4.
Nakup opreme za izvajanje športnih in šahovskih aktivnosti v dodatno pridobljenem
prostoru
5.
Nakup kombi vozila
6.
Nabava športne opreme in rekvizitov ter zaščitne športne opreme za reprezentante
mednarodnih tekmovanj v letu 2009

31.551,16
100.356,67
100.356,67
7.620,00
3.805,04
3.750,00
6.448,32
24.389,50
54.343,81

I12 - Društvo laringektomiranih Slovenije
Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
EUR
177.194,07

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

115.599,60
115.599,60

Učenje nadomestnega govora
Psihosocialna rehabilitacija
Ohranjevanje zdravja
Informiranje, publicistika in izdajanje glasila
Spodbujanje in podpora kulturni ustvarjalnosti
Izvajanje programov za preprečevanje socialne izključenosti
Pomoč prostovoljcev laringektomiranim na domu
Pomoč pred in po operaciji
Zagovorništvo pravic in zagotavljanje občasne pomoči
Izobraževanje prostovoljcev

25.461,60
20.048,02
20.049,76
18.772,05
1.598,36
21.357,69
3.923,34
980,84
763,01
2.644,93

Delovanje skupaj

43.718,44

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

43.718,44
25.457,73
9.178,34
9.082,37

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Dodatna oprema za kamero
2.
Nakup video konferenčnega sistema za učenje nadomestnega govora

17.876,03
17.876,03
2.363,39
15.512,64
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I13 - Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
Trubarjeva ulica 15, 2000 MARIBOR
EUR
169.622,48

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Organizacija delavnic in družinsko svetovanje
2.
Izvajanje socialnega programa v okviru zdraviliške dejavnosti
3.
Usposabljanje prostovoljcev in sodelavcev za pomoč osebam s stomo
4.
Svetovanje staršem otrok in mladostnikom s stomo
5.
Izvedba športnih tekmovanj
6.
Priprava in izdaja glasila
7.
Pomoč pri udeležbi na kulturnih prireditvah
8.
Druge dejavnosti - izdaja biltena o delovanju organizacije
Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

108.293,89
63.987,74
19.554,37
23.507,28
4.609,27
2.028,08
3.687,42
3.779,60
4.793,64
2.028,08
44.306,15

Delovanje oseb s stomo
Šola irigacije
Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja
Delavnica za pridobivanje ročnih spretnosti
Pomoč svojcem pri sprejemanju člana po operaciji
Pravna pomoč
Vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci

34.405,43
1.281,38
1.290,60
1.935,89
2.857,75
507,02
2.028,08

Delovanje skupaj

53.406,11

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

41.780,09
18.758,99
9.084,90
13.936,20

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

11.626,02
7.139,63
1.520,49
2.965,90

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na objektu, v katerem ima društvo
prostore
2.
Nakup monitorja s tipkovnico

7.922,48
4.579,89
4.250,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Nakup fotoaparata, monitorja ter tipkovnice za Ilco MB
2.
Nakup računalnika, monitorja ter faxa za Ilco LJ
3.
Nakup kamere in projektorja za Ilco Koroške

3.342,59
898,89
757,20
1.686,50
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329,89

I14 - Društvo revmatikov Slovenije- Društvo za osebe z ankilozirajočim spondilitisom in revmatoidnim
artritisom, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
EUR
Skupni znesek
241.354,51
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

140.221,30
140.221,30

Rehabilitacijski program za vnetne revmatske bolezni
Program izobraževanja in usposabljanja odraslih revmatikov
Program izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov
Program svetovanja za neodvisno življenje invalidov
Osebna asistenca, nega in druga pomoč
Informativna dejavnost
Šport in rekreacija
Kultura

52.995,00
35.030,00
3.500,00
3.500,00
10.938,00
24.258,30
5.100,00
4.900,00

Delovanje skupaj

88.180,61

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na objektu, v katerem ima društvo
prostore
2.
Vzdrževalna in obnovitvena dela balkona v Centru za neodvisno življenje invalidov na
Smrtnikovi 4 v Ljubljani
3.
Nakup ognjevarne varnostne omare

88.180,61
38.818,89
39.976,71
9.385,01
12.952,60
12.952,60
9.500,00
2.546,60
906,00

I15 - Združenje invalidov - FORUM Slovenije
Linhartova 3a, 1000 LJUBLJANA
EUR
117.154,00

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.

26.949,78
26.949,78

Veriga psihosocialne oskrbe in druženja
POD - UK

26.050,45
899,33

Delovanje skupaj

76.264,22

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

76.264,22
12.651,49
32.459,70
31.153,03

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup vozila

13.940,00
13.940,00
13.940,00
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I16 - Društvo vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-45
Gregorčičeva 5a, 3000 CELJE
EUR
17.682,39

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.

4.808,77
4.808,77

Sofinanciranje zdraviliškega zdravljenja potrebnim in izbranim invalidom
Informiranje članstva preko zvezinega biltena lastnih obvestil
Srečanje na Rogli

3.885,88
485,73
437,16

Delovanje skupaj

12.873,62

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

12.873,62
8.617,66
4.255,96

I17 - Društvo paralitikov Slovenije
Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE
EUR
76.481,61

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

34.085,36
34.085,36

Rehabilitacijski program
Ohranjevanje zdravja
Osebna asistenca, nega in fizična pomoč
Prevozi invalidov
Šport in rekreacija
Tehnični pripomočki
Posebne socialne pomoči - kompenziranje invalidnosti
Kultura
Prebivanje in prilagajanje okolju
Izobraževanje
Vzpostavljanje socialnih stikov in druženje
Informativna in založniška dejavnost

7.160,91
5.207,16
3.185,77
3.509,94
6.017,57
866,31
2.846,70
521,65
698,63
745,21
2.207,69
1.117,82

Delovanje skupaj

16.698,04

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

16.698,04
7.312,34
4.721,96
4.663,74

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup kombi vozila
2.
Nakup klančine za kombi

25.698,21
25.698,21
23.559,55
2.138,66
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I18 - Društvo študentov invalidov Slovenije
Kardeljeva ploščad 5, 1000 LJUBLJANA
EUR
306.450,43

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Služba za pomoč študentom invalidom
2.
Osebna asistenca za študente invalide
3.
Prevozi študentov invalidov
4.
Obštudijske dejavnosti za študente invalide
5.
Rekreativno terapevtske dejavnosti študentov invalidov

269.518,45
269.518,45
76.824,97
83.409,97
48.921,04
46.094,98
14.267,49

Delovanje skupaj

23.695,36

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Zamenjava dotrajane računalniške opreme in nakup dodatne pisarniške opreme v
Ljubljani
2.
Namestitev klimatske naprave in žaluziij v mariborski pisarni

23.695,36
5.802,63
11.180,00
6.712,73
13.236,62
13.236,62
9.721,66
3.514,96

I19 - YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Neubergerjeva 7, 1000 LJUBLJANA
EUR
177.620,14

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

173.064,26
173.064,26

Neodvisno življenje hendikepiranih
Prevozi in mobilnost hendikepiranih oseb
Klub SOT 24,5
Tehnični pripomočki
Vrstniško svetovanje hendikepiranim
Svetovanje in pravna pomoč žrtvam diskriminacije na podlagi hendikepa

162.035,48
4.495,48
1.716,35
1.267,62
1.521,14
2.028,19

Delovanje skupaj

4.555,88

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

4.555,88
2.923,02
1.632,86
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I20 - Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija
Stari trg 23, 3210 SLOVENSKE KONJICE
EUR
110.540,58

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

25.701,52
25.701,52

Program socialne preventive - nasilje nad gibalno oviranimi ženskami
Prevozi gibalno oviranih invalidov
Poseben psiho - socialni in zdravstveni program INKO za ženske
Zmanjšanje socialne izključenosti in dejavno staranje starejših invalidov
Ohranjanje zdravja, medicinski pripomočki in zdravstvena preventiva
Osebna asistenca, spremstvo in fizična pomoč invalidom
Kulturno izobraževalni program - vseživljenjsko učenje invalidov
Informativno založniški program

6.118,38
5.816,75
2.869,19
1.958,42
2.003,33
2.637,29
1.829,49
2.468,67

Delovanje skupaj

9.556,92

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

9.556,92
3.420,42
3.055,94
3.080,56

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Dokončno poplačilo kupnine za varno stanovanje "Hiša Zaupanja" za gibalno ovirane
ženske - žrtve nasilja v družini

75.282,14
75.282,14
75.282,14

I21 - Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami
Fijeroga 10, 6274 ŠMARJE
EUR
67.122,97

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

32.208,25
32.208,25

Skupina za samostojno življenje ljudi s posebnimi potrebami
Bivanje in urgentna nastanitev ljudi s posebnimi potrebami
Individualno spremljanje in podpora, osebna asistenca in pomoč na domu ljudem s
posebnimi potrebami
Prevozi ljudi s posebnimi potrebami
Informiranje in spodbujanje samopomoči in samoorganizacije staršev, svojcev in
skrbnikov ljudi s posebnimi potrebami

11.552,09
9.777,63
7.822,11
2.332,15
724,27

Delovanje skupaj

4.556,92

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

4.556,92
1.380,88
2.761,77
414,27
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Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Obnova kuhinje z opremo, obnova spalnice in prilagoditev kopalnice za potrebe
invalidov na vozičkih, v prostorih društva na Fijerogi 10 pri Šmarjah

30.357,80
30.357,80
30.357,80

I22 - Invalid - Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije
Trg mladosti 6, 3320 VELENJE
EUR
97.831,84
70.922,78

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

36.594,87

Ohranjanje in izboljšanje zdravja gibalno oviranih invalidov in oseb z invalidnostjo
Slovenije v slovenskih zdraviliščih
Gibalno oviranim invalidom in osebam z invalidnostjo prirejenega šport in rekreacija
Premagovanje socialnih ovir za polno sodelovanje v družbi gibalno oviranih invalidov
in oseb z invalidnostjo Slovenije
Usposabljanje prostovoljcev za delovanje zveze in društev - vseživljenjsko
izobraževanje
Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih invalidnih skupin

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

19.811,04
6.191,93
2.399,18
4.176,68
4.016,04
34.327,91

Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejenega športa in rekreacije
Plavanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo ortopedskih invalidov
Usposabljanje gibalno oviranih invalidov za samostojno življenje
Usposabljanje za aktivno življenje - delavnice ustvarjalnosti
Pomoč invalid invalidu - srečanje težkih invalidov
Psihosocialna pomoč in osebna asistenca invalidom

3.286,53
4.980,69
3.286,53
14.978,22
1.852,20
5.943,74

Delovanje skupaj

26.909,06

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

19.360,15
9.481,08
5.217,31
4.661,76

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

7.548,91
4.254,44
1.070,47
2.224,00

I23 - Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave
Jakšičeva 7, 1000 LJUBLJANA
EUR
58.415,12

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.

47.254,20
47.254,20

Dnevni center

7.447,67
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Stanovanjska skupnost
Podpora družinam s članom po možganski poškodbi
Prevozi invalidov
Pomoč na domu in osebna asistenca
Založniška informativna dejavnost
Tabori (mednarodni, vrstniški, obnovitveno - rehabilitacijski)
Fizioterapija
Interesne dejavnosti
Delavnice (psihološke, učne, logopedske, duhovne, dramsko literarne)
Invalidski pripomočki
Športne aktivnosti in družabna srečanja
Izobraževanje in preventiva
Socialna vključenost
Mednarodno sodelovanje
Preprečevanje arhitektonskih in komunikacijskih ovir

11.568,12
1.865,42
4.663,54
4.874,98
1.772,15
4.253,15
839,44
429,05
2.798,12
895,40
429,05
326,45
895,40
3.264,48
931,78

Delovanje skupaj

10.427,92

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

10.427,92
2.606,98
5.213,96
2.606,98

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme za podružnico Kočevje
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733,00
733,00
733,00

II.
Na podlagi javnega razpisa o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2009 je Komisija za
ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam v ponedeljek, 29.10.2008 pričela z odpiranjem v roku prispelih vlog in
nadaljevala z delom v sredo 05.11.2008.
Strokovna služba FIHO je komisiji posredovala 73 zaprtih ovojnic humanitarnih
organizacij, ki so vložile zahteve za dodelitev sredstev FIHO za leto 2009 na podlagi
javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije za leto 2009, ki je bil objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije št. 91 dne 26.9.2008.
Komisija je iz poštnega žiga na posamezni ovojnici ugotavljala ali so bile vloge
posredovane v razpisanem roku in če so bile tudi pravilno opremljene.
Komisija je na tej osnovi ugotovila, da je v predpisanem roku prispelo 72 vlog in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

H01
H02
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
H14

13.
14.
15.
16.
17.

H15
H16
H17
H18
H19

18. H20
19. H21
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

H22
H23
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39

Društvo za fenilketonurijo Slovenije, Selšček 41 1382 Begunje pri Cerknici,
Jamarska zveza Slovenije JZS-JRS, Lepi pot 6, p.p. 2554, 1000 LJUBLJANA
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, ZD Rudnik, Rakovniška 4, 1000 LJUBLJANA
Društvo na srcu operiranih Slovenije, Korytkova 2, 1000 LJUBLJANA
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA
Društvo SOS telefon, p.p.2726, 1001 LJUBLJANA
EHO-Podpornica, Slovenska 17, 9000 MURSKA SOBOTA
Zveza prijateljev mladine Slovenije ZPM, Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
Zveza slovenskih društev za boj proti raku- Zveza DBPR, Zaloška 2, 1000 LJUBLJANA
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ
Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 LJUBLJANA
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 MIREN
Društvo Žarek upanja- pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih, Kamniška 25, p.p. 2558,
1000 LJUBLJANA
Slovensko društvo HOSPIC, Dolenjska cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog, Štihova 12, 1000 LJUBLJANA
Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI, Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA
Društvo zaupni telefon Samarijan, p.p.2008, 1001 LJUBLJANA
Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami- TREPETLIKA,
Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA
Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Ulica stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt, Kardeljeva ploščad 16,
1000 LJUBLJANA
ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5k, 1000 LJUBLJANA
Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa, Štorje 26, 6210 SEŽANA
UP Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, p.p.245, 4000 KRANJ
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije -ZDSGS, Partizanska cesta 12, 2000 MARIBOR
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Zaloška 7, 1000 LJUBLJANA
Društvo obolelih zaradi azbesta, Srebrničeva 28, 5210 ANHOVO
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 NOVO MESTO
Društvo varnega zavetja Ljutomer, Radomerje 9, 9240 LJUTOMER
Združenje HUMANA, Oldhamska 14, 4000 KRANJ
Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenija, Njegoševa 4, 1000 LJUBLJANA
Društvo za nenasilno komunikacijo-DNK, Miklošičeva 36, 1000 LJUBLJANA
Društvo "Projekt Človek", Malenškova 11, 1000 LJUBLJANA
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 LJUBLJANA
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000 LJUBLJANA
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H49
H51

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

H52
H53
H54
H55
H56
H57
H58
H59
H60

55. H66
56. H67
57. H68
58. H69
59. H70
60. H71
61. H73
62. H75
63. H76
64. H78
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

H79
H80
H81
H82
H84
H85
H86
H83

Gerontološko društvo Slovenije, Teslova 17, 1000 LJUBLJANA
Društvo Odsev se sliši, Streliška 6, 1000 LJUBLJANA
Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 LJUBLJANA
Društvo hemofilikov Slovenije, Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA
Društvo Regionalna Varna hiša Celje, p.p.347, 3000 CELJE
Društvo UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 LJUBLJANA
Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 LJUBLJANA
Slovensko društvo za celiakijo-SDC, Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR
Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Zaloška cesta 5, 1000 LJUBLJANA
Društvo Življenje brez nasilja in krivic za podporo žtvam nasilnih dejanj, Rozmanova ulica 10,
p.p.345, 8000 NOVO MESTO
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000 LJUBLJANA
Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju, Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska 14, 1000 LJUBLJANA
Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju-Barka, Zbilje 66, 1215 MEDVODE
Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, Ulica Stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA
Slovensko društvo TRANSPLANT, Hrvatski trg 2, 1000 LJUBLJANA
Društvo psoriatikov Slovenije- DPS, Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR
Društvo OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR
NOVI PARADOKS -Slovensko društvo za kakovost življenja, Vrhovci
c.XVII/40, 1000 LJUBLJANA
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE, Kardeljeva ploščad 16,
1000 LJUBLJANA
Društvo informacijski center LEGEBITRA, Trubarjeva 76 a, 1000 LJUBLJANA
Društvo Drevo življenja, Ob starem zidovju 17, 6310 IZOLA
Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske, Slovenski trg 1,
p.p.575, 4000 KRANJ
Društvo Ženska svetovalnica, Langusova 21, 1000 LJUBLJANA
Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti ZDRAVA POT, Krekova 12 a,
2000 MARIBOR
Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi- RDEČI NOSKI, Prušnikova 28,
1000 LJUBLJANA
MENA MARIBOR Društvo za pomoč ženskam prizadetim z inkontinenco in menopavzo,
Frankolovska ulica 9, 2000 MARIBOR
Društvo upokojencev Lovrenc na Dravskem polju, Lovrenc št. 7, 2324 LOVRENC NA DRAV.POLJ
HUMANITAS - Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, Resljeva cesta 48,
1000 LJUBLJANA
Društvo za pomoč ljudem z depresijo in anksioznimimotnjami, Ilirska 22, 1000 LJUBLJANA
Amnesty international Slovenije, Beethovnova 7, 1000 LJUBLJANA
Beli obroč Slovenije - Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, Mala ulica 8, 1000 LJUBLJANA
Društvo za duhovno oskrbo gluhih, naglušnih in gluhoslepih Slovenije, Černetova 20, 1000 LJUBLJANA
Združenje prijateljev slepih Slovenije, Savinova 7/I, p.p.132, 3000 CELJE
USTANOVA, Zdravstvena fundacija za tobačno kontrolo, Kopitarjeva ulica 2, 2000 MARIBOR
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 LJUBLJANA

Komisija je pri pregledu vlogo Kinološkega društva za reševalne pse Maribor-REPS,
Bezjakova ulica 151, 2341 LIMBUŠ izločila iz nadaljnje obravnave in jo vrnila
organizaciji z obrazložitvijo, ker ni bila posredovana v predpisanem roku.
V nadaljevanju je komisija ugotovila, da naslednje organizacije ne izpolnjujejo pogojev
opredeljenih v 8. členu pravilnika in ne pogojev iz 3. in 4. točke javnega razpisa za
razporeditev sredstev FIHO, oziroma ne vsebujejo zahtevane dokumentacije, ki je
navedena v javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS št. 91/2007 z dne
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26.9.2008. Zato jih je skladno s 15. členom pravilnika izločila in vrnila organizacijam z
obrazložitvijo:
1. Društvo upokojencev Lovrenc na Dravskem polju, Lovrenc št. 7, 2324
LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU ne izpolnjuje pogojev za financiranje iz
sredstev FIHO za leto 2009, ker društvo ni oddalo vloge niti na predpisanem
obrazcu in ne v skladu s pogoji javnega razpisa, zato se na podlagi 15. člena
pravilnika izloči in vrne organizaciji z obrazložitvijo.
2. Združenje prijateljev slepih Slovenije, Savinova 7/I, p.p.132, 3000 CELJE ne
izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2009, ker ne izvaja
najmanj enega programa nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali
zdravstveno ogrožene posameznike iz celotnega območja države – 2. alineja 8.
člena pravilnika - zato se na podlagi 15. člena tega pravilnika o izloči in vrne
organizaciji z obrazložitvijo.
3. USTANOVA, Zdravstvena fundacija za tobačno kontrolo, Kopitarjeva ulica
2, 2000 MARIBOR, ne izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto
2009, ker ni priložila fotokopije odločbe o pridobitvi statusa humanitarne
organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah – 1. alineja 8. člena
pravilnika - in ker ne izvaja najmanj enega programa nacionalnega pomena za
funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike iz celotnega
območja države – 2. alineja 8. člena pravilnika - zato se na podlagi 15. člena
pravilnika izloči in vrne organizaciji z obrazložitvijo.
4. Društvo Odsev se sliši, Streliška 6, 1000 LJUBLJANA, ne izpolnjuje pogojev
za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2009, ker iz prijavljenih razčlenitev
programov ni razvidna vsebina programov in ker ne izvaja najmanj enega
programa nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno
ogrožene posameznike iz celotnega območja države – 2. alineja 8. člena
pravilnika - zato se na podlagi 15. člena tega pravilnika izloči in vrne organizaciji
z obrazložitvijo.
5. Društvo za duhovno oskrbo gluhih, naglušnih in gluhoslepih Slovenije,
Černetova 20, 1000 LJUBLJANA ne izpolnjuje pogojev za financiranje iz
sredstev FIHO za leto 2009, ker ne izvaja najmanj enega programa nacionalnega
pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike iz
celotnega območja države – 2. alineja 8. člena pravilnika - zato se na podlagi 15.
člena tega pravilnika izloči in vrne organizaciji z obrazložitvijo. Društvo naj se za
izvedbo tovrstne dejavnosti poveže z Zvezo društev slepih in slabovidnih
Slovenije in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, katerih programe že
so/financira Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
Slovenije.
6. Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 LJUBLJANA, ne izpolnjuje
pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2009, ker se prijavljeni programi
zveze izvajajo v okviru Gorske reševalne zveze Slovenije, katere dejavnost že od
vsega začetka so/financira FIHO - zato se na podlagi 15. člena pravilnika izloči in
vrne organizaciji z obrazložitvijo.
7. HUMANITAS - Društvo za človekove pravice in človeku prijazne
dejavnosti, Resljeva cesta 48, 1000 LJUBLJANA, ne izpolnjuje pogojev za
financiranje iz sredstev FIHO za leto 2009, ker ne izvaja najmanj enega
socialnega programa nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali
zdravstveno ogrožene posameznike iz celotnega območja države – 2. alineja
8.člena pravilnika - zato se na podlagi 15. člena tega pravilnika izloči in vrne
organizaciji z obrazložitvijo.
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8. Beli obroč Slovenije - Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, Mala
ulica 8, 1000 LJUBLJANA, ne izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO
za leto 2009, ker se programi, katere je društvo prijavilo v svoji vlogi, izvajajo v
okviru javne službe (Centri za socialno delo, postpenalna pomoč) - zato se na
podlagi 15. člena pravilnika izloči in vrne organizaciji z obrazložitvijo.
9. Amnesty international Slovenije, Beethovnova 7, 1000 LJUBLJANA, ne
izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2009, ker se programi,
katere je društvo prijavilo v svoji vlogi izvajajo v okviru javne službe - zato se na
podlagi 15. člena pravilnika izloči in vrne organizaciji z obrazložitvijo.
10. Društvo za pomoč ljudem z depresijo in anksioznimi motnjami, Ilirska
22, 1000 LJUBLJANA, ne izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za
leto 2009, ker ne izvaja najmanj enega programa nacionalnega pomena za
funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike iz celotnega območja
države – 2. alineja 8. člena pravilnika - zato se na podlagi 15. člena pravilnika izloči
in vrne organizaciji z obrazložitvijo.
11. Društvo Drevo življenja, Ob starem zidovju 17, 6310 IZOLA, ne
izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2009, ker ne izvaja
najmanj enega programa nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali
zdravstveno ogrožene posameznike iz celotnega območja države – 2. alineja 8.
člena - zato se na podlagi 15. člena pravilnika izloči in vrne organizaciji z
obrazložitvijo. Iz nadzora, katerega je opravila nadzorna skupina FIHO v letu 2007
tudi izhaja, da društvo ne izvaja nosilnega programa v pričakovanem obsegu,
zaradi česar je fundacija društvu priporočila, da se poveže z Društvom Projekt
Človek, kar pa doslej ni bilo realizirano.
12. Jamarska zveza Slovenije JZS-JRS, Lepi pot 6, p.p. 2554, 1000
LJUBLJANA,
ne izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2009, ker ne izvaja
najmanj enega programa nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali
zdravstveno ogrožene posameznike iz celotnega območja države – 2. alineja 8.
člena pravilnika - zato se na podlagi 15. člena pravilnika izloči in vrne organizaciji
z obrazložitvijo.
Zavrnjene organizacije so imele možnost vložitve ugovora na Nadzorni odbor Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Stegne 21 c v Ljubljani v
roku 7 dni od prejema zapisnika.
Ugovor na zapisnik so podale naslednje humanitarne organizacije:
1. Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana;
2. Društvo Drevo življenja, Ob starem zidovju 17, 6310 Izola;
3. Jamarska zveza Slovenije, p.p.2544, SI 1109 Ljubljana;
4. Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAM, Ilirska 22,
1000 Ljubljana in
5. Amnesty international Slovenije, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana.
Nadzorni odbor FIHO je ugovore obravnaval na 3. seji dne 24.11.2008 in jih skladno s
16. členom pravilnika kot neutemeljene zavrnil z obrazložitvijo.
Pri nadalnji obravnavi vlog je komisija ugotovila, da je zaradi jasnosti in točnosti
potrebno vlogo Društva Unicef pozvati k dopolnitvi, kar je društvo v roku tudi storilo.
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Komisija je na tej osnovi skladno z navodilom začela z ocenjevanjem finančno
ovrednotenih letnih delovnih programov 60 humanitarnih organizacij. Na osnovi
rezultatov ocenjevanj je bilo ugotovljeno, da je bil finančno ovrednoteni letni delovni
program oziroma vloga Društva za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju
BARKA, Zbilje 66, 1215 Medvode ocenjen nezadovoljivo, tako po skupnih splošnih
merilih, kot skupnih in posebnih merilih za ocenjevanje programov humanitarnih
organizacij, merilih za delovanje in za ocenjevanje naložb. Poleg tega je bilo
ugotovljeno, da predložen finančno ovrednoteni letni delovni program društva ni skladen
s 14. členom pravilnika.
Komisija je zato sprejela sklep, s katerim predlaga svetu FIHO, da Društva za pomoč
osebam z motnjo v duševnem razvoju BARKA, Zbilje 66, 1215 Medvode, ne sprejme v
so/financiranje iz sredstev FIHO za leto 2009.
Komisija je nadaljevala z ocenejvanjem finančno ovrednotenih letnih delovnih 59
humanitarnih organizacij, od tega 35 dobrodelnih organizacij, 17 organizacij za kronične
bolnike in 7 organizacij za samopomoč. Napram letu 2008 se je število vlog
humanitarnih organizacij povečalo iz 69 na 73, zmanjšalo pa se je število humanitarnih
organizacij, ki so izpolnile pogoje za financiranje oz. sofinanciranje iz sredstev FIHO in
sicer iz 61 v letu 2008 na 59 za leto 2009. Poleg tega je komisija ugotovila, da se
prijavlja vse več humanitarnih organizacij, ki so pridobile status humanitarne
organizacije, iz vsebine prijavljenih programov pa komisija ni zaznala značilnosti, ki jih
za dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in za organizacije kroničnih
bolnikov opredeljuje Zakon o humanitarnih organizacijah.
Za leto 2009 je za humanitarne organizacije (dobrodelne organizacije, organizacije za
samopomoč in organizacije za kronične bolnike) razpisanih 7.681.527,00 €. Ob odštetih
sredstvih za rezervo v višini 76.815,27 € (v 1 % deležu), predstavljajo razpoložljiva
sredstva za leto 2009 7.604.711,73 € in so za 9,2 % višja napram letu 2008 za izvajanje
socialnih programov, za delovanje in naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
v 59 humanitarnih organizacijah.
Zahtevki za financiranje oz. sofinanciranje dobrodelnih organizacij, organizacij za
samopomoč in organizacij za kronične bolnike so zdaleč presegli razpoložljiva sredstva
za leto 2009. Pri tem so nekatere humanitarne organizacije zaprosile za visoka
sredstva, posamezni zahtevki so znašali celo do 300 % več kot preteklo leto. Komisija
je v skladu s pravilnikom in navodilom temeljito ocenila vsebino finančno ovrednotenih
letnih delovnih programov, vseh prijavljenih socialnih programov, prijavljenih naložb v
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje in prijavljenih stroškov za delovanje. Pri delu je
upoštevala tudi podatke iz letnih poročil organizacij in ocene nadzornih skupin fundacije
ter druge razpoložljive podatke za izdelavo čimbolj objektivne ocene.
Prijavljene socialne programe je komisija razdelila po prioritetah:
•
•
•

skupina A - programi za neposredno nudenje pomoči, strokovno usposabljanje
izvajalcev, nabava opreme za nudenje pomoči;
skupina B - programi izobraževanje uporabnikov, preventiva za uporabnike,
založništvo za uporabnike;
skupina C - programi druženja, športa, rekreacije, rehabilitacije v obliki druženja,
izobraževanja svojcev, informiranje širše javnosti-generalna preventiva;
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•

skupina D - programi, ki jih FIHO ne financira.

Pri oblikovanju predloga razporeditve sredstev za delovanje humanitarnih organizacij je
komisija poleg določb veljavnega pravilnika upoštevala tudi določbo 11. člena navodil za
uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov in sicer
je ocenjevala organizacijsko strukturo in kakovost delovanja organizacije, število
članstva in/ali uporabnikov, kakovost prijave, mednarodno vključevanje, ocene nadzora
organizacije s strani FIHO ter urejenost obveščanja članstva in javnosti.
Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO za naložbe v osnovna sredstva in
njihovo vzdrževanje je komisija poleg določil pravilnika upoštevala tudi 13. člen navodila,
ugotavljala je prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti, opremljenost prostorov in
drugih objektov za delovanje, izkazano dejansko utemeljenost predloga, dejanski vpliv
naložbe za omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti organizacije ter delež
zagotovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naložbe.
Pred dokončno izdelavo predloga za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam
za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje za leto 2009, se je komisija
seznanila tudi s podatki o višini sredstev namenjenih za naložbe v osnovna sredstva in
njihovo vzdrževanje v humanitarnih organizacijah v preteklih letih. V letu 2006 je bilo
razporejenih 25% razpoložljivih sredstev, za leto 2007 le 10 % sredstev in za leto 2008
le 7,42 %. Ne glede na delež razporejenih sredstev za naložbe v preteklih letih, je bila
komisija mnenja, da je za uspešno delo humanitarnih organizacij potrebna tehnična
infrastruktura, predvsem v objekte in opremo, potrebno za izvajanje socialnih
programov. Člani komisije so bili soglasni, da je za leto 2009 potrebno znatneje finančno
podpreti izgradnjo nadomestnega objekta na Debelem Rtiču, v katerem bo Rdeči križ
Slovenije izvajal socialne programe tako za otroke, mladostnike in odrasle, prilagoditve
in dostopnost pa bo urejena tudi za invalide. Glede na to, da gre za finančno velik,
vendar pomemben projekt, katerega iz razpoložljivih sredstev humanitarnih organizacij
po javnem razpisu za leto 2009 ni možno v celoti so/financirati v zaprošenem deležu, se
bodo še naprej iskale možnosti za odobritev dodatnih sredstev fundacije za realizacijo
deleža fundacije, ki skupaj zanaša 1.100.000,00 €. Ob upoštevanju prijavljenih naložb,
predlog za leto 2009 zajema potrebna sredstva za so/financiranje naložb v višini
1.052.216,58 € oz. 13,83 % vseh razpoložljivih sredstev za humanitarne organizacije za
leto 2009.
Iz analitičnega pregleda predloga razporeditve sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam za leto 2009 v skupni višini 7.604.711,73 €, izhaja naslednja strukturna
razporeditev:
• za so/financiranje 35 dobrodelnih organizacij je predvidenih 5.983.872,02 € ;
• za so/financiranje 17 organizacij za samopomoč je predvidenih 1.333.141,26 €;
• za so/financiranje 7 organizacij za kronične bolnike je predvidenih 287.698,45 € .
Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev upoštevala tudi:
• oceno nadzora pri tistih humanitarnih organizacijah, ki so bile ocenjene z oceno
»še primerno« oz. »s pridržkom«;
• višino lastnih sredstev oz. sredstev pridobljenih iz drugih virov in ne izključno od
FIHO;
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•

•
•

vsebino in kvaliteto prijavljenih programov, pri čemer je ugotovila, da so pri večini
organizacij prijavljeni programi bolj strokovno pripravljeni, kot pretekla leta. Pri
posameznih organizacijah pa so še vedno premalo definirani oz. konkretizirani,
prijavljenih je pretirano število programov, ki so nerealno visoko finančno
ovrednoteni in je vsebina preveč razdrobljena, posamezni socialni programi se v
nekaterih primerih tudi podvajajo. Nekaj programov je bilo tako slabo ocenjenih,
do so bili iz so/financiranja izločeni oz. zavrnjeni;
pri nekaterih organizacijah se eni in isti izvajalci pojavljajo pri vsebinsko zelo
različnih programih in je zato vprašljiva strokovnost izvedbe;
vse več je povečanih zahtevkov za visoka finančna sredstva, namenjena za
delovanje in za naložbe na račun socialnih programov.

Predlog je pripravljen ob doslednem upoštevanju skupnih meril, ki se upoštevajo za
programe in storitve humanitarnih organizacij v skladu z 9. členom pravilnika in 7.
členom navodila. Komisija je ocenjevala splošna merila upoštevajoč racionalnost,
smotrnost, učinkovitost, ekonomičnost ter vzajemnost in solidarnost. Upoštevala je
vsebinsko vključenost za uresničevanje namenov in ciljev v skladu z Zakonom o
humanitarnih organizacijah; prepoznavno izvajanje socialnega programa skozi daljše
časovno obdobje glede na poslanstvo organizacije; vključevanje prostovoljcev pri
izvajanju programov; prisotnost drugih sofinancerjev, programsko povezovanje z drugimi
(sorodnimi) nevladnimi organizacijami in inovativnost predlaganega novega
projekta/programa;
Komisija je pri pregledu vlog humanitarnih organizacij ugotovila tudi sledeče:
•

•

•

•

•

vse več se pojavlja organizacij, ki so pridobile status humanitarne organizacije, iz
vebine njihovih programov pa je razvidno, da njihova dejavnost ne sodi na
področje humanitarnosti (Planinska zveza Slovenije, Jamarska zveza
Slovenije…). V postopku spremembe Zakona o humanitarnih organizacijah bi bilo
potrebno bolj jasno opredeliti humanitarno dejavnost. Dejavnost humanitarnih
organizacij s področja kroničnih bolnikov je v zakonu dobro opredeljena, kar pa
ne velja za področje dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč;
v našem pravilniku bi bilo potrebno natančno opredeliti, katere humanitarne
organizacije glede na vsebino izvajanja socialnih programov in glede na
teritorialno vključenost uporabnikov zadovoljujejo programsko pokrivanje
uporabnikov s celotnega območja države;
nekatere humanitarne organizacije vključujejo poleg bolnikov tudi invalide s
priznanim statusom invalidnosti (cerebrovaskularna obolenja, parkinsonizem,
ledvični bolniki, transplantirane osebe, kardiovaskularni bolniki….,). Ker so le-ti
vključeni v humanitarne organizacije, so zato največkrat v slabšem položaju kot
istovrstni invalidi, ki so vključeni v invalidske organizacije;
značilni so tudi primeri, ko skupine posameznih invalidov, ki glede na vrsto
invalidnosti sodijo v invalidsko organizacijo, zaradi različnih razlogov ustanavljajo
svojo organizacijo in zaprosijo in pridobijo status humanitarne organizacije
(Društvo prijateljev slepih in slabovidnih, Društvo Barka, Mali princ….);
na področju delovanja vseh treh skupin humanitarnih organizacij se pojavlja vse
več organizacij, ki izvajajo programe za istovrstne skupine uporabnikov (na
področju nudenja pomoči otrokom in starejšim, duševnega zdravja, odvisnosti,
onkoloških bolnikov, bolezni srca in ožilja..). Te skupine humanitarnih organizacij
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•

•

•

praviloma svoje programe ne usklajujejo, nekatere pa med seboj niti ne
sodelujejo;
iz vlog in priložene dokumentacije je razvidno, da so sredstva za delovanje in
potrebe po naložbah načrtovane pretežno iz sredstev FIHO. Razvidno je tudi, da
ta sredstva upravičeno pričakujejo le od fundacije, ker te dejavnosti ne financira
nihče drug v državi (ministrstva, zavarovalnice, lokalne skupnosti….);
prenekatere večje naložbe humanitarnih organizacij so takšne narave, da se v
objektih, ko postanejo v funkciji, izvajajo pomembni socialni programi za
uporabnike iz humanitarnih in invalidskih organizacij. Zato bi bilo smiselno, da se
za takšne investicije združujejo sredstva tako humanitarnih kot invalidskih
organizacij;
glede na pričakovano poslabšanje tako gospodarskih kot posledično tudi
socialnih razmer, bi bilo potrebno med letom 2009 vložiti vse napore, da bi
fundacija lahko v celoti zagotovila realizacijo sklepa o razporeditvi sredstev FIHO
za leto 2009.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO
humanitarnim organizacijam predlaga svetu fundacije, da sprejme naslednjo
razporeditev sredstev na posamezne humanitarne organizacije:
Predlog sklepa – Humanitarne organizacije
H01 - Društvo za fenilketonurijo Slovenije
Selšček 41 1382 Begunje pri Cerknici,
EUR
21.080,44

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

16.540,77
16.540,77

Program obnovitvene rehabilitacije otrok s fenilketonurijo
Program letne obnovitvene rehabilitacije mladostnikov s fenilketonurijo
Program psihološke obravnave bolnikov s fenilketonurijo
Program socialnih pomoči bolnikom s fenilketonurijo
Program kemijske analize vsebnosti fenilalanina v prehrambenih izdelkih
Program letnega srečanja bolnikov s fenilketonurijo in homocistinurijo
Program "Šola fenilketonurije"
Program izdelave nutricijskih tabel z vsebnostjo PHE in baze dietnih receptov
Tečaj priprave dietne prehrane za otroke s fenilketonurijo
Tečaj priprave dietne prehrane za odrasle s fenilketonurijo in homocistinurijo
Program spodbujanja prostovoljstva mladih s fenilketonurijo

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni

3.461,00
1.120,56
1.250,83
1.948,80
2.184,00
1.943,76
1.000,00
1.210,72
700,00
1.020,60
700,50
4.539,67
4.539,67
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H04 - Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije
ZD Rudnik, Rakovniška 4, 1000 LJUBLJANA
EUR
50.323,77
39.641,83

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

39.641,83

Delovanje komisije za trajno zdravljenje s kisikom na domu (TZKD)
Delovanje telefona zdrav dih za navdih
Delovanje komisije za cistično fibrozo
Delovanje komisije za dihalno vadbo
Delovanje komisje za astmo
Delovanje komisije za samopomoč pri alergijah
Delovanje komisije za KOPB in tobak
Letno srečanje z izobraževanjem članov
Delovanje komisije za otroško in mladinsko aktivnost in dan društva
Delovanje komisije za pljučni rak
Delovanje komisije za zunaje in notranje bivalno okolje
Delovanje komisije za druge bolezni
Priprava in izdaja glasila društva "Zdrav dih za navdih"

Delovanje na državni ravni

2.958,00
1.019,00
1.798,00
6.953,00
4.959,00
1.997,03
3.659,80
3.857,00
2.059,00
2.030,00
1.595,00
1.450,00
5.307,00
10.681,94

H05 - Društvo na srcu operiranih Slovenije
Korytkova 2, 1000 LJUBLJANA
EUR
5.208,18

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.

4.086,60
4.086,60

Kako brati oznake na živilih
Kako obvladati stres
Izdajanje glasila Utrip srca
Šolska mladina in zdravo življenje

500,00
800,00
1.286,60
1.500,00

Delovanje na državni ravni

1.121,58

H06 - Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije
Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA
EUR
151.950,45

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.

118.803,30
118.803,30

Obnovitvena trajna rehabilitacija po možganski kapi
Delo mobilne delavnice na bivalnih in terapevtskih okoljih
Prevozi
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43.210,00
39.043,30
12.180,00

4.
5.

Založništvo
Izobraževanje

12.770,00
11.600,00

Delovanje na državni ravni
Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme, fotokopirni stroj

32.605,95
541,20
541,20
541,20

H07 - Društvo SOS telefon
p.p.2726, 1001 LJUBLJANA
EUR
75.939,68

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.

58.530,81
58.530,81

SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja
Skupina za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje

Delovanje na državni ravni

29.375,81
28.000,00
1.155,00
16.063,97

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme (pralni stroj, hladilnik)

1.344,90
1.344,90
1.344,90

H08 - EHO-Podpornica
Slovenska 17, 9000 MURSKA SOBOTA
EUR
107.243,27

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.

73.948,00
73.948,00

Mobilna diakonija
Pomoč v stiski

51.000,00
22.948,00

Delovanje na državni ravni

20.295,27

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme - diakonično vozilo

13.000,00
13.000,00
13.000,00

H09 - Zveza prijateljev mladine Slovenije ZPM
Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

EUR
42.781,48

Programi skupaj

33.568,50
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od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Organizacija in izvedba letovanj otrok s posebnimi potrebami
Delovanje na državni ravni

33.568,50
33.568,50
9.212,98

H10 - Zveza slovenskih društev za boj proti raku- Zveza DBPR
Zaloška 2, 1000 LJUBLJANA
EUR
43.280,11

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.

33.214,33
26.562,90

Program in koordinacija dela Zveze in društev Slovenije
Vzgoja in izobraževanje prebivalstva
Delo z učenci, dijaki in mladimi

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.

6.300,00
9.262,90
11.000,00
6.651,43

Prisluhnimo svojemu telesu! Bodimo korak pred rakom
Cigaret, moja prijateljica (NI) SI!
Mladi, odločno recite cigareti ne

3.836,00
2.015,43
800,00

Delovanje skupaj

9.115,78

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

7.290,27
1.825,51

Naložbe skupaj

950,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Prenosni računalnik, multifunkcijska naprava, dlančnik

950,00
950,00

H11 - Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ
EUR
31.001,08

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

24.325,00
24.325,00

Preventivni program za ohranjevanje zdravja
Socialni program - socialne pomoči
Športna rekreativna in kulturna dejavnost
Sofinanciranje posledic zdravljenja s transplantacijo KM
Psihološka podpora bolnikom

Delovanje na državni ravni

11.100,00
10.425,00
1.700,00
730,00
370,00
6.676,08
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H12 - Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije
Potrčeva 16, 1000 LJUBLJANA
EUR
37.196,86

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.

23.576,27
6.970,57

Izobraževalna dejavnost, ozaveščanje uporabnikov in javnosti, mednarodna
dejavnost
Informativna dejavnost
Svetovni dan osteoporoze
Časopis Sončnica

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.

2.666,57
1.324,00
1.360,00
1.620,00
16.605,70

Izvajanje preventivnih programov za ohranjevanje zdravja
Ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov in javnosti
Informativna dejavnost

11.089,45
3.306,75
2.209,50

Delovanje skupaj

6.470,59

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

1.913,10
4.557,49

Naložbe skupaj

7.150,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Fotoaparat, dlančnik, prenosni računalniki, prenosni DLP projektor, printer,
računalniška oprema, mobilni telefon - dlančnik, fax

7.150,00
7.150,00

H14 - Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Miren 216, 5291 MIREN
EUR
12.400,43

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

9.730,00
9.730,00

Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo
Šola prostovoljstva
Pomoč mladostniku v konfliktu s seboj, družino in družbo
Reševanje stisk sodobne družine
Integracijska bivanjska skupnost

Delovanje na državni ravni

4.320,00
1.260,00
1.400,00
1.650,00
1.100,00
2.670,43
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H15 - Društvo Žarek upanja- pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
Kamniška 25, p.p. 2558, 1000 LJUBLJANA
EUR
10.272,34

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.

7.589,40
7.589,40

Vzgoja in izkustveno učenje
Korak v pravo smer
Delavnice za zmanjševanje depresije pri odvisnih
Izobraževanje terapevtov

Delovanje na državni ravni

2.200,00
1.800,00
2.189,40
1.400,00
2.082,94

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup osebnega računalnika

600,00
600,00
600,00

H16 - Slovensko društvo HOSPIC
Dolenjska cesta 22, 1000 LJUBLJANA
EUR
155.720,04

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

124.539,71
65.013,91

Šolanje prostovoljcev
Žalovanje otrok in mladostnikov
Detabuizacija smrti
Povedati vnaprej kako nočem umreti
Publicistična dejavnost

7.776,80
25.000,00
13.195,91
3.801,20
15.240,00

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.

59.525,80

Spremljanje umirajočih bolnikov in svojcev
Žalovanje otrok in mladostnikov po izgubi bližnje osebe
Hiša Hospica

43.441,60
8.800,00
7.284,20

Delovanje skupaj

31.180,33

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

15.843,28
15.337,05

H17 - Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog
Štihova 12, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

EUR
5.046,04

Programi skupaj

2.529,80
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od tega za:
Programe na državni ravni
1.

2.529,80

Program zmanjševanja škode zaradi drog

2.529,80

Delovanje na državni ravni

1.516,24

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
TV s snemalnikom

1.000,00
1.000,00
1.000,00

H18 - Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI
Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA
EUR
29.717,38

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

23.945,47
21.785,47

Pomoč pri govorno - jezikovnem usposabljanju do ravni celovite rehabilitacije
Organiziranje govornih vaj in socialnih veščin v naravnem okolju
Delovanje skupin za samopomoč, vodenje vaj sproščanja in koncetracije
Izvajanje tečajev retorike
Organiziranje različnih predavanj in delavnic in druge vrste strokovne pomoči
Založniška dejavnost
Strokovno izobraževanje, informiranje in osveščanje javnosti o naravi in problematiki
motnje
Urejanje spletnega portala www.jecljanje.si za obveščanje javnosti in nudenje pomoči
ter nasvetov
Izdaja društvene revije Povej

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.

5.800,00
5.800,00
1.740,00
1.160,00
870,00
1.715,47
1.800,00
1.740,00
1.160,00
2.160,00

Pomoč pri govorno-jezikovnem usposabljanju do ravni celovite rehabilitacije
Organiziranje govornih vaj in socialnih veščin v naravnem okolju
Delovanje skupin za samopomoč, vodenje vaj sproščanja in koncentracije

580,00
1.000,00
580,00

Delovanje skupaj

4.771,91

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

4.179,09
592,82

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Računalnik, tiskalnik

1.000,00
1.000,00
1.000,00

H19 - Društvo zaupni telefon Samarijan
p.p.2008, 1001 LJUBLJANA
EUR
21.816,79

Skupni znesek
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Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.

17.903,20
17.903,20

Zaupni telefon za klic v duševni stiski

17.903,20

Delovanje na državni ravni

3.913,59

H20 - Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami- TREPETLIKA
Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA
EUR
32.430,87

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26.231,54
17.494,54

Šola varne hoje in preprečevanje padcev pri bolnikih
Dnevni center
Dobro izobražen bolnik in družina - bolj kvalitetno življenje
Skozi znanje in druženje - tabori Lokve
Ohranjanje samostojnosti pri izvedbi osnovnih širših dnevnih aktivnostih pri bolnikih s
parkinsonovo boleznijo
Depresija in parkinsonizem
Druženje mladih z bolniki s parkinsonizmom - premagovanje generacijskega prepada
Program ozaveščanja in informiranja javnosti, lastno založništvo

Programe na lokalni ravni
1.
2.

1.740,00
4.734,54
1.740,00
4.060,00
1.450,00
1.160,00
1.160,00
1.450,00
8.737,00

Hidroterapija - program prilagojenih vaj
Kulturna, športna in interesna dejavnost

4.500,00
4.237,00

Delovanje skupaj

6.199,33

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

3.801,43
2.397,90

H21 - Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije
Ulica stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA
EUR
173.558,29

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.

132.447,20
23.268,00

Vsestransko usposabljanje izvajalcev VRKB za delo v KDK
Pomoč koronarnim bolnikom pri ustanavljanju KDK in novih vadbenih skupin
Strokovni posvet laičnih in strokovnih vodstev
Promocija programa VRKB, ki ga izvajajo ZKDKS in KDK

Programe na lokalni ravni

12.068,00
7.500,00
1.000,00
2.700,00
109.179,20
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1.
2.
3.
4.
5.

Vadba in druge fizične aktivnosti, 1a-1c
Psihološka pomoč, 2a - 2b
Zdravstvena vzgoja članstva in izvajalcev, 3a - 3d
Sekundarna preventiva
Socialna pomoč in druženje

88.000,00
3.500,00
7.000,00
5.200,00
5.479,20

Delovanje skupaj

39.095,09

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

7.483,79
31.611,30

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Nakup opreme, omare Ptuj

2.016,00
2.016,00
2.016,00

H22 - Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt
Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
EUR
19.407,57

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

14.970,00
14.970,00

Preventivna akcija Pleši z glavo in terensko delo
Projekt Kokain zmajševanje tveganj in socialnih tečav
Svetovanje in reševanje socialnih stisk za mladostnike in njihove starše
Izberi sam
Info točka

5.130,00
1.710,00
1.710,00
3.000,00
3.420,00

Delovanje na državni ravni

3.108,57

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup računalniške opreme za pisarniške prostore

1.329,00
1.329,00
1.329,00

H23 - ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje
Cigaletova 5k, 1000 LJUBLJANA
EUR
660.981,67

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

490.392,00
490.392,00

Mreža stanovanjskih skupin in svetovanje
Mreža programov dnevnega varstva
Mreža programov zaposlovanja in delovnega usposabljanja
Socialno varstveni program obravnave odvisnosti od drog
Informiranje javnosti
Izobraževalni programi
Program destigmatizacije duševne oblezni
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40.000,00
111.392,00
75.000,00
40.000,00
55.000,00
31.200,00
53.000,00

8.
9.
10.

Program sveta uporabnikov - socialno vključevanje
Forum svojcev
IRP -programi socialne reintegracije

Delovanje na državni ravni

25.000,00
5.000,00
54.800,00
130.589,67

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme - za Novo Gorico
2.
Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

40.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00

H25 - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa
Štorje 26, 6210 SEŽANA
EUR
27.359,20

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

21.467,40
21.467,40

Mreža stanovanjskih skupin
Mreža dnevnih centrov
Založništvo-glasilo Metuljček
Izobraževalne delavnice za različne ciljne skupine
Prostovoljno delo za boljši jutri
Likovna kolonija z elementi mednarodnega sodelovanja
Sončni tobogan - mreža kreativnih delavnic
Na krilih športa - športno rekreativne aktivnosti
Moč za samopomoč - skupine
2. poletni tabor
Mozaik kulture
Promocija duševnega zdravja s humorjem proti stigmi
Pobeg in sprostitev
Mednarodni projekt

Delovanje na državni ravni

6.000,00
3.704,30
1.000,00
1.500,00
741,4
1.305,70
1.265,00
1.760,00
1.265,00
605,00
561,00
550,00
770,00
440,00
5.891,80

H26 - "UP" Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije
Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
EUR
55.282,02

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.

42.731,00
42.731,00

Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

Delovanje na državni ravni

42.731,00
12.551,02
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H27 - Gorska reševalna zveza Slovenije
Bleiweisova 34, p.p.245, 4000 KRANJ
EUR
327.660,59

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

255.499,86
206.362,61

Opremljanje za reševanje in nudenje pomoči v gorah in težko dostopnih terenih
Usposabljanje gorskih reševalcev, reševalcev letalcev in zdravnikov za izvajanje
izobraževalnih programov
Tečaj dodatnih znanj iz PP za reševalce letalce, seminar iz PP ter dopolnilni tečaj iz
PP in NMP za gorske reševalce
Socialna pomoč posameznikom in skupinam
Izvajanje preventivnih programov za zmanjšanje števila poškodovanih in obolelih v
gorah
Založništvo, strokovno gradivo za gorske reševalce in ciljne skupine
Usposabljanje vodnikov reševalnih psov GRZS v zimskih razmerah

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

166.062,61
16.150,00
10.125,00
3.525,00
3.150,00
4.725,00
2.625,00
49.137,25

Reševalno delo in nudenje prve pomoči poškodovanim v gorah in drugih težko
dostopnih krajih
Planinski tabor za nadarjene dijake iz socialno šibkih družin Log pod Mangartom, maj
2009
Planinska šola za učence osnovnih šol s prilagojenim programom 2009
Planinski tabor za nadarjene učence devetega razreda osnovnih šol Tolmin, Most na
Soči in Podbrdo iz socilano šibkih družin - Planina Razor ali Most na Nadiži 1.-5.6
2009
Motivacijski planinski tabor za dijake in študente, ki jih zanima prostovoljno delo,
marec 2009
Pomoč onkološkim bolnikom, invalidni mladini, posvojencem, starejšim občanom,
upokojencem, pomoč pri izvedbi šol v naravi za OŠ v poletnem in zimskem času
Invalidi na planinskih poteh

31.350,00
2.400,00
3.081,00
3.150,00
2.625,00
2.687,50
3.843,75

Delovanje skupaj

72.160,73

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

60.125,95
12.034,78

H28 - Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije-ZDSGS
Partizanska cesta 12, 2000 MARIBOR
EUR
51.637,37

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.

36.594,02
8.634,99

Usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za
samopomoč
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5.260,49

2.
3.
4.

Usposabljanje za izobraževanje organizatorjev regionalnih in lokalnih mrež skupin
starih ljudi za samopomoč
Revija Prepletanja
Evalvacija programa Skupine starih ljudi za samopomoč

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.

1.000,00
889,5
1.485,00
27.959,03

Skupina starih ljudi za samopomoč v lokalnih mrežah
Strokovna podpora prostovoljcem - voditeljem skupin
Medgeneracijski tabori
Podpora in povezovanje društev na regionalni ravni

Delovanje skupaj

19.797,83
3.160,80
2.305,80
2.694,60
10.043,35

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

2.369,90
7.673,45

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Klimatska naprava

5.000,00
5.000,00
5.000,00

H29 - Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije
Zaloška 7, 1000 LJUBLJANA
EUR
165.743,91

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

123.738,85
47.434,00

Počitniška dializa
Programi pomoči za boljšo kakovost zdravljenja ledvičnih bolnikov
Programi za ohranjanje preostalega zdravja ledvičnih bolnikov
Programi usposabljanja za aktivno vključevanje v normalne življenjske tokove
Pomoč otrokom in mladostnikom s kronično ledvično odpovedjo pri vključevanju v
redne oblike vzgoje in izobraževanja
Svetovni dan ledvice - Evrposki dan transplantacij
Glasila ledv.bolnikov (Ledvica), kot informator aktivnosti bolnikov s 100 % okvaro
Mednarodne povezave kot nujnost in potreba slovenskih ledvičnih bolnikov

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.000,00
7.000,00
8.000,00
4.000,00
7.000,00
5.000,00
9.434,00
3.000,00
76.304,85

Socialni programi pomoči za izboljšanje kakovosti življenja ledvičnih bolnikov
Zdravstveni program za zaščito bolnikov s 100 % telesno okvaro
Otroci in mladostniki, čuvajte svoje ledvice
Živimo kljub dokončni odpovedi ledvic - dokončna odpoved ledvic ne pomeni konec
življenja
Izobraževanje prostovoljcev za pomoč pri izpeljavi socialnih programov in delovanja
Socialna rehabilitacija
Predavanja in delavnice za dvig kvalitete nadomestnega zdravljenja
Programi za destigmatizacijo kroničnih ledvičnih bolnikov
Bolnik bolniku-svetovanje ambulantnim ledvičnim bolnikom, ki bodo potrebovali
nadomestno zdravljenja
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16.500,00
9.500,00
7.500,00
5.000,00
4.000,00
7.854,85
9.250,00
9.100,00
7.600,00

Delovanje skupaj

36.705,06

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

15.488,49
21.216,57

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme, računalniška oprema
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Nakup opreme, prenosnik

5.300,00
4.500,00
4.500,00
800,00
800,00

H30 - Društvo obolelih zaradi azbesta
Srebrničeva 28, 5210 ANHOVO
EUR
7.493,79

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:

5.880,00

Programe na lokalni ravni

5.880,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klimatsko rekreativni oddih po programu "Šole zdravega življenja" na otoku Lošinju
Organiziranje tedenske vadbe in testa telesne zmogljivosti skupaj s testom hoje na
dva kilometra
Tri strokovna javna predavanja
Tradicionalni pohod na Korado
Strokovna ekskurzija
Družinska obremenjenost z mezoteliomom pri ljudeh izpostavljenih azbestu

Delovanje na lokalni ravni

1.000,00
1.500,00
200,00
80,00
100,00
3.000,00
1.613,79

H32 - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto
Rozmanova ulica 30, 8000 NOVO MESTO
EUR
13.866,76

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.

8.134,28
595,88

Ozaveščanje širše javnosti

595,88

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.

7.538,40

Dnevni center za otroke
Skupa -Socialna integracija Romov
Pomoč pri integraciji tujcev

720,00
5.738,40
1.080,00

Delovanje skupaj

2.232,48

Delovanje na državni ravni

163,54
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Delovanje na lokalni ravni

2.068,94

Naložbe skupaj

3.500,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Nakup dveh računalnikov, stolov in pisalnih miz

3.500,00
3.500,00

H33 - Društvo varnega zavetja Ljutomer
Radomerje 9, 9240 LJUTOMER
EUR
18.724,65

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.

14.692,30
13.719,30

Strokovno izobraževanje zaposlenih in ostalih sodelujočih v programu
Letovanje otrok in žensk žrtev nasilja v Baško
Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja - Varna hiša Pomurja

Programe na lokalni ravni
1.

1.410,00
1.762,50
10.546,80
973,00

Strokovni posvet o nasilju v družini

973,00

Delovanje skupaj

4.032,35

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

3.765,31
267,04

H34 - Združenje HUMANA
Oldhamska 14, 4000 KRANJ
EUR
19.344,67

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.

15.178,80
15.178,80

Center za svetovanje, združevanje, pomoč svojcem oseb s psihozo

Delovanje na državni ravni

15.178,80
4.165,87

H35 - Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenija
Njegoševa 4, 1000 LJUBLJANA
EUR
6.931,84

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni

5.439,07
5.439,07
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1.
2.
3.
4.

Izobraževanje - 2009
Šola zdravega življenja
Rehabilitacija
Preventivna dejavnost

1.100,00
900,00
800,00
2.639,07

Delovanje na državni ravni

1.492,77

H36 - Društvo za nenasilno komunikacijo-DNK
Miklošičeva 36, 1000 LJUBLJANA
EUR
88.940,98

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

67.455,37
67.455,37

Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
Trening socialnih veščin za moške povzročitelje nasilja
Preventivne delavnice za osnovne in srednje šole v Sloveniji
Socialno zagovorništvo
Vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno
Individualno svetovalno in podporno terapevtsko delo in telefonsko informativno
svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja
Individualno svetovalno in terapevtsko delo s povzročitelji nasilja in telefonsko
informativna svetovalna pomoč
Individualno svetovalno delo z mladimi in otroki, ki imajo izkušnjo nasilja
Uvodno in stalno dodatno usposabljanje za delo na področju socialnega varstva

Delovanje na državni ravni

26.677,79
6.742,00
5.763,42
7.392,00
5.544,00
2.918,72
2.918,72
3.058,72
6.440,00
19.885,61

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme - računalnik 2 kom

1.600,00
1.600,00
1.600,00

H37 - Društvo "Projekt Človek"
Malenškova 11, 1000 LJUBLJANA
EUR
74.965,29

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.

52.152,00
52.152,00

Program "Projekt človek!

52.152,00

Delovanje na državni ravni

14.313,29

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme za kuhinjo in dnevno sobo za uporabnike dnevnega centra,
terapevtske skupnosti ter centra za reintegracijo za abstinente od drog ter nakup
hidrofora
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8.500,00
8.500,00
8.500,00

H38 - Rdeči križ Slovenije
Mirje 19, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.925.657,54

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

914.633,43
742.314,84

Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin s prehranskimi in
higienskimi paketi - 40.000
Letovanje 1.500 socialno ogroženih otrok v MZL RKS Debeli Rtič
Zdraviliško letovanje socialno ogroženih starih, bolnih in invalidnih oseb v MZL RKS
Debeli rtič
Socialna pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč manjšega ali večjega obsega, ko
posameznik, družina ali skupina prebivalstva ostane brez osnovnih pogojev za
življenje
Logistična podpora izvajanja Ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog najbolj
ogroženih skupnosti
Usposabljanje prostovoljcev za vodenje medgeneracijskih skupin za samopomoč

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

400.000,00
144.300,00
109.733,81
55.500,00
15.910,00
16.871,03
172.318,59

Postaje RK
Srečanje starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb
Obiskovanje starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb
Skupine za samopomoč
Sosedska pomoč
Krožko RK
Delavnice
Tabori mladih
Otroci in mladostniki
Delo z brezdomci, javne kuhinje in kopalnice
Pomoč zasvojenim
Pomoč Romom
Psihosocialna pomoč

24.796,80
44.917,96
29.339,53
7.429,10
7.586,05
7.284,70
6.957,65
6.468,70
6.343,40
12.302,50
2.086,00
5.307,75
11.498,45

Delovanje skupaj

251.024,11

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

195.497,12
55.526,99

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Investicije v objekte in zemljišča - Gradnja nadomestnega objekta MZL RKS Debeli
Rtič

760.000,00
760.000,00
760.000,00

H39 - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Dunajska 65, 1000 LJUBLJANA
EUR
30.658,54

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:

22.330,00
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Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

20.450,00

Preventivni nacionalni program za ohranjanje zdravja srca in ožilja ter splošnega
zdravja ter izboljšanje kakovost življenja brez in s srčno-žilno beleznijo
Založniška dejavnost Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na nacionalni ravni
Športna in rekreativna dejavnost Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na
nacionalni ravni
Raziskovalna dejavnost Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na nacionalnem
nivoju
Nacionalni program sodelovanja z osnovnimi šolami in širšo javnostjo - uveljavljanje
zdravega načina življenja

Programe na lokalni ravni
1.
2.

9.975,00
6.000,00
1.900,00
2.325,00
250,00

1.880,00

Preventivni nacionalni program za ohranjevanje zdravja srca in ožilja
Nacionalni program sodelovanja z osnovnimi šolami in širšo javnostjo

480,00
1.400,00

Delovanje skupaj

6.128,54

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

5.612,57
515,97

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme (računalnik, merilnik glukoze in holesterol in tlaka)

2.200,00
2.200,00
2.200,00

H40 - Gerontološko društvo Slovenije
Teslova 17, 1000 LJUBLJANA
EUR
11.845,32

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.560,00
8.560,00

Povezovanje socialne in zdravstvene oskrbe starih ljudi na domu - vsebinski program
Zdrava prehrana starejšega človeka, manjša uporaba soli
Telefonsko svetovanje starejšim ljudem v Sloveniji
Starejši človek z demenco in njegova družina
Seznanjanje starejših z nujnimi stanji, usposabljanje prve pomoči
Nasilje in zloraba starejših ljudi

Delovanje na državni ravni

960,00
1.200,00
2.060,00
1.772,00
1.128,00
1.440,00
2.349,32

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme (stol, mobilni telefon, tiskalnik)
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936,00
936,00
936,00

H42 - Zveza društev upokojencev Slovenije
Kebetova 9, 1000 LJUBLJANA
EUR
152.632,03

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.

92.300,00
70.800,00

Starejši za starejše - vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim, ki živijo v
lastnih gospodinjstvih
Publicistična dejavnost Zveze društev upokojencev Slovenije
RES-JE Pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem

Programe na lokalni ravni
1.

60.000,00
5.400,00
5.400,00
21.500,00

Organizacija in izvedba rekreacijskih programov

21.500,00

Delovanje skupaj

25.332,03

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

19.431,29
5.900,74

Naložbe skupaj

35.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Pisarniška oprema, ureditev dnevnega centra, računalniška oprema za društvo Ptuj

35.000,00
35.000,00

H43 - Društvo hemofilikov Slovenije
Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
EUR
117.461,26

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

92.166,00
92.166,00

Štipendiranje izobraževanja
Sam sebi zdravnik
Psihološka oskrba hemofilikov
Programirana rekreacija in vzdrževalno obnovitvena rehabilitacija
Subvencioniranje prevozov
Socialna pomoč zlasti okuženim s HIV in HCV
Infor.sistem.publikacije, interaktivna knjižnica, internet

Delovanje na državni ravni

32.340,00
4.606,00
4.410,00
21.900,00
9.800,00
10.780,00
8.330,00
25.295,26

H44 - Slovenska Karitas
Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.188.695,49

Skupni znesek
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Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

877.000,00
407.000,00

Glasilo Žarek dobrote, zagovorništvo in skrb za dostojanstvo človeka
Pomoč in skrb za starejše in bolne
Pomoč ženskam v stiski in nasilju ter možnost namestitve v sedmih materinskih
domovih in varni hiši
Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
Strokovno vodeni terapevtski tedni socialno ogroženih skupin
Alkoholizem - odprta rana posameznikov in družin
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.

110.000,00
82.000,00
53.000,00
64.000,00
32.000,00
35.000,00
31.000,00
470.000,00

Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom
Pomoč socialno ogroženim otrokom
Pomoč brezdomcem in ambulanta za osebe brez osnovnega zdravstvenega
zavarovanja
Drugačnost nas bogati - program dela z invalidnimi osebami

300.000,00
120.000,00
37.000,00
13.000,00

Delovanje skupaj

240.695,49

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

111.702,47
128.993,02

Naložbe skupaj

71.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Prostori za delovanje Medgeneracijskega centra Janeza Krstnika Trnovo, kuhinja,
svetila, tlaki

71.000,00
71.000,00

H45 - Društvo Regionalna Varna hiša Celje
p.p.347, 3000 CELJE
EUR
34.473,20

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

27.049,40
27.049,40

Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - Celje
Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - Velenje
Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - Slovenj Gradec
Poletni tabor za otroke in ženske
Dvodnevno izobraževanje strokovnih delavcev, ki delajo na področju nasilja v družini
Mednarodni dnevi boja proti nasilju - izobraževanje vseh zaposlenih v varnih hišah in
materinskih domov iz celotne Slovenije - november 2009

Delovanje na državni ravni

8.500,00
6.600,00
8.049,40
1.100,00
1.400,00
1.400,00

7.423,80
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H46 - Društvo UNICEF Slovenija
Pavšičeva 1, 1000 LJUBLJANA
EUR
37.913,45

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

32.887,40
32.887,40

Pomoč ogroženim otrokom in mladostnikom ter vzpostavljanje varnega okolja - varne
točke
Naredi nekaj več - program spodbujanja aktivne participacije
Vodnik po zdravstvenih pravicah otrok ter pomoč preko spletne strani
POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo
Otrokove pravice - priročnik za vrtce in vodnik o otrokovih pravicah v šolskem
prostoru
Usposabljanje in koordinacija prostovoljcev

Delovanje na državni ravni

9.087,40
3.500,00
2.700,00
6.710,00
8.190,00
2.700,00
5.026,05

H47 - Zveza društev diabetikov Slovenije
Kamniška ulica 25, 1000 LJUBLJANA
EUR
298.824,22

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

220.824,22
55.000,00

Izdaja glasila sladkorna bolezen
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Seminar za učitelje mentorje
Športno rekreativno srečanje sladkornih bolnikov
Svetovni dan sladkorne bolezni (proslava in drugo)
Strokovno usposabljanje vodstev društev
Merčunov pohod
Predstavitev na festivalu za tretje življenjsko obdobje
Predstavitev delovanja zveze na kongresih v tujini

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.

40.000,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
165.824,22

Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja
Socialne pomoči posameznikom
Športna in rekreativna dejavnost
Organizirano druženje

120.000,00
15.000,00
14.000,00
16.824,22

Delovanje skupaj

78.000,00

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

43.800,00
34.200,00
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H49 - Slovensko društvo za celiakijo-SDC
Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR
EUR
65.268,35

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

48.174,45
25.876,45

Prepoznavnost prehranskih izdelkov za bolnike s celiakijo
Obnovitvena rehabilitacija otrok in mladostnikov
Rehabilitacija odraslih bolnikov s celiakijo
Študentska prehrana za študente s celiakijo
Dostopnost in ustreznost diagnostike celiakije v Sloveniji

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

7.226,45
7.500,00
7.500,00
1.000,00
2.650,00
22.298,00

Pomoč socialno šibkejšim bolnikom
Usposabljanje za aktivno življenje bolnikov s celiakijo
Rehab.prog. za ohranjanje zdravja ter izboljšanje kvalitete
Organizacija strokovnih predavanj
Šport in rekreacija

Delovanje skupaj

3.500,00
5.000,00
5.298,00
3.500,00
5.000,00
14.593,90

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

7.650,78
6.943,12

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Računalniško tehnična podpora (tiskalnik, faks, prenosnik)

2.500,00
2.500,00
2.500,00

H51 - Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk
Zaloška cesta 5, 1000 LJUBLJANA
EUR
22.560,82

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.

18.487,00
18.487,00

Novice Europa Donna
Predavanja po Sloveniji in osebna svetovanja

Delovanje na državni ravni

15.447,00
3.040,00
4.073,82

H52 - Društvo Življenje brez nasilja in krivic za podporo žtvam nasilnih dejanj
Rozmanova ulica 10, p.p.345, 8000 NOVO MESTO
Skupni znesek

EUR
31.276,96

Programi skupaj

21.795,20
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od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.

21.795,20

Varna hiša
Skupina za samopomoč Hočem, zmorem in znam sama
Poletni tabor Tudi jaz grem na počitnice

19.395,20
1.500,00
900,00

Delovanje na državni ravni

5.981,76

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Igrala, pohištvo, bela tehnika, za uporabnike varne hiše ter pisarniško pohištvo

3.500,00
3.500,00
3.500,00

H53 - Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska cesta 12, 1000 LJUBLJANA
EUR
126.724,21

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.

95.354,00
95.354,00

Razvijanje, promocija in širjenje prostovoljstva v Sloveniji
Pomoč in podpora prosilcem za azil, beguncem in drugim tujcem v Sloveniji
Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja

Delovanje na državni ravni

67.354,00
26.200,00
1.800,00
24.170,21

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme (fotokopirni stroj)
2.
Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

7.200,00
7.200,00
5.000,00
2.200,00

H54 - Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju
Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA
EUR
58.342,30

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

41.474,80
41.474,80

Širjenje mreže stanovanjskih skupin
Svetovalnica Altra Ljubljana
Organizacija in logistika programov in podprogramov Društva Altra
Prostovoljno delo na področju duševnega zdravja
Dnevni center Ljubljana
Dnevni center Prevalje
Svetovalnica Prevalje
Preventivne in začasne namestitve za ljudi, ki potrebujejo rezidenčno oskrbo
Šiviljska delavnica in program zaposlovanja za težje zaposlitve Ljubljana
Ernest - zavetišče za brezdomne uživalce prepovedanih drog in dnevni center
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758,64
1.984,79
1.697,51
4.840,72
5.107,49
3.202,32
4.012,13
3.864,47
3.282,73
1.534,69

11.
12.
13.
14.

Delovna vključenost Altra - enota Prevalje
Klub uporabnikov psihiatričnih storitev z reintegracijo Ljubljana
Altrina taborniška in izletniška dejavnost za leto 2009
Prehodna stanovanjska skupina

2.172,09
1.188,00
2.093,05
5.736,17

Delovanje na državni ravni

9.382,89

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Program Mreža stanovanjskih skupin: nakup pohištva in bele tehnike
2.
Računalnik in pripadajoča oprema za program svetovalnica
3.
Mini kuhinja s pomivalnim koritom in štedilnikom

7.484,61
7.484,61
5.756,73
647,88
1.080,00

H55 - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Poljanska 14, 1000 LJUBLJANA
EUR
76.058,08

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

60.171,54
60.171,54

Pot k okrevanju - organizirana samopomoč bolnikov/bolnic z rakom
Publikacije
Svetovalnica na spletnih straneh: http://www.onkologija.org
Nova pomlad življenja - 17. vseslovensko srečanje žensk z rakom dojke
Pohod na Triglav - Dober dan, življenje
Rožnati oktober - svetovni mesec boja proti raku dojk
November - mesec ozaveščanja o raku pljuč

Delovanje na državni ravni

17.741,54
19.550,00
3.570,00
8.600,00
3.910,00
3.400,00
3.400,00
15.886,54

H57 - Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije
Ulica Stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA
EUR
49.247,69

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

39.426,86
39.426,86

EPITEL - svetovalni telefon
Izdaja glasila Žarišče
Pomoč skupinam za samopomoč
Knjižica "Epilepsija in potovanje"
Dnevnik vodenja epileptičnih napadov
Srečanje mladostnikov / mladih odraslih oseb z epilepsijo
Predavanja o epilepsiji v vzgojno-izobraževalnih zavodih, varstveno delovnih centrih,
domovih za upokojence...
Socialna pomoč osebam z epilepsijo pri napotitvah na zdravljenje v tujino

Delovanje na državni ravni

3.862,45
9.178,55
8.001,29
3.444,45
672,46
9.097,07
2.840,72
2.329,87
9.820,83
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H58 - Slovensko društvo TRANSPLANT
Hrvatski trg 2, 1000 LJUBLJANA
EUR
16.058,56

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12.600,35
12.600,35

Izdajanje glasila Transplant
Edukacija Otroci s transplantiranimi jetri
Pomoč transplantiranim otrokom in mladini pri šolanju
Božično Novoletno srečanje otrok s presajenimi organi
Predavanje o presajanju jeter in okrevanju po presaditvi
Srečanje transplantiranih Slovenije s testiranjem fizične sposobnosti
Organizacija pohodov transplantiranih bolnikov v nižje hribe

Delovanje na državni ravni

7.750,35
250,00
1.200,00
800,00
1.000,00
1.000,00
600,00
3.458,21

H59 - Društvo psoriatikov Slovenije- DPS
Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR
EUR
34.797,41

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
6.
7.

27.011,70
27.011,70

Socialna pomoč bolnikom s psoriazo
Rehabilitacija v zdraviliških objektih
Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo
Sofinanciranje programa zdravljenja v tujini (Veli Lošinj)
Jubilej - 30 let obstoja Društva psoriatikov Slovenije
Športno rekreacijsko srečanje

Delovanje na državni ravni

3.000,00
14.111,70
3.000,00
1.800,00
2.100,00
3.000,00
7.785,71

H60 - Društvo OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja
Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR
EUR
637.502,25

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

478.446,52
478.446,52

Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju
Mreža pisarn za svetovanje za osebe s težavami v duševnem zdravju
Mreža stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju
Programi izobraževanja in psihoedukacije
Preventivni programi
Krepitev socialne mreže preko prostočasovnih aktivnosti
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110.500,00
131.986,99
135.090,71
26.063,98
14.662,43
32.701,62

7.
8.
9.
10.

Založništvo in informiranje
Osebna asistenca
Sklad za direktno finančno pomoč uporabnikom
Letno srečanje članov, uporabnikov in svojcev

Delovanje na državni ravni

15.051,28
7.041,93
3.776,08
1.571,50
124.055,73

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme, za izvajanje programov

35.000,00
35.000,00
35.000,00

H66 - NOVI PARADOKS -Slovensko društvo za kakovost življenja
Vrhovci c.XVII/40, 1000 LJUBLJANA
EUR
63.961,25

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

28.217,00
20.043,80

Mreža stanovanjskih skupin
Kreativna delavnica
Letovanje s psihofizično rekreacijo uporabnikov
Športno rekreativni program
Knjiga stanovanjskih skupin Novega Paradoksa v Sloveniji

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.

13.043,80
1.750,00
2.625,00
525,00
2.100,00
8.173,20

Dnevni center "Odprta hiša"
Mladinski center
Mednarodna mladinska izmenjava

3.273,20
3.500,00
1.400,00

Delovanje skupaj

7.744,25

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

5.501,09
2.243,16

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme (računalniki, pohištvo-omare)
2.
Investicije v objekte in zemljišča

28.000,00
28.000,00
6.000,00
22.000,00

H67 - Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE
Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
EUR
7.091,25

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.

6.129,90
3.502,80

Kralji ulice - cestni časopis

3.502,80
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Programe na lokalni ravni
1.

2.627,10

Dnevni center za brezdomce Kralji ulice

2.627,10

Delovanje na državni ravni

961,35

H68 - Društvo informacijski center LEGEBITRA
Trubarjeva 76 a, 1000 LJUBLJANA
EUR
8.435,95

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.

6.619,27
6.619,27

Svetovanje za samopomoč za istospolno usmerjene
Svetovalno preventivni program HIV/AIDS preventive
Za LGBT mlade
Ustavimo homofobijo

Delovanje na državni ravni

2.088,07
1.106,00
1.740,70
1.684,50
1.816,68

H70 - Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske
Slovenski trg 1, p.p.575, 4000 KRANJ
EUR
22.360,60

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.

13.622,00
13.622,00

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
Varna hiša Gorenjske - pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja
Glasbena terapija za uporabnike

400,00
11.622,00
1.600,00

Delovanje na državni ravni

3.738,60

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Oprema stanovanjske enote varne hiše Gorenjske - bela tehnika...

5.000,00
5.000,00
5.000,00

H71 - Društvo Ženska svetovalnica
Langusova 21, 1000 LJUBLJANA
EUR
11.101,57

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni

8.110,69
8.110,69
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1.
2.
3.
4.

Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja
Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja
Pomoč pri motnjah hranjenja
Jaz "SAMO" otrok, svetovalno in terapevtsko delo z otroki - žrtvami nasilja

Delovanje na državni ravni

1.947,93
1.358,20
1.517,73
3.286,83
2.226,01

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Osebni računalnik

764,87
764,87
764,87

H73 - Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti ZDRAVA POT
Krekova 12 a, 2000 MARIBOR
EUR
7.564,26

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.

5.935,30
4.183,90

Dnevni center za odvisnike
Mobilna zamenjava igel s terenskim delom in svetovanje v zvezi z drogami in aids-em
Zavetišče za brezdomne odvisnike

Programe na lokalni ravni
1.
2.

1.883,90
1.500,00
800,00
1.751,40

Bivalna enota - zmanjševanje socialnih stisk brezdomnih odvisnikov
Terapevtski tabor v naravi

1.551,40
200,00

Delovanje skupaj

1.628,96

Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

1.148,28
480,68

H75 - Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi- RDEČI NOSKI
Prušnikova 28, 1000 LJUBLJANA
EUR
12.468,63

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.

9.783,51
9.783,51

Redni tedenski programi (PK,UKC MB, KO KCLJ)
Dve turneji po bolnišnicah z otroškimi oddelki
Turneja po rehabilitacijskih centrih in Centrih za usposabljanje, delo in varstvo
Izobraževanje klovnov zdravnikov

Delovanje na državni ravni

6.273,51
1.620,00
1.290,00
600,00
2.685,12
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H76 - MENA MARIBOR Društvo za pomoč ženskam prizadetim z inkontinenco in menopavzo
Frankolovska ulica 9, 2000 MARIBOR
EUR
10.422,73

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.

7.550,48
7.550,48

Strokovna predavanja s svetovanji
Inidividualna psihološka in zdravniška svetovalnica
Plakat društva Mena Mariobr
Glasilo Društva Mena Maribor

Delovanje na državni ravni

5.090,48
1.800,00
100,00
560,00
2.072,25

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Nakup opreme, računalnik

Ljubljana, 8.12.2008
Predsednik sveta FIHO
Miran Krajnc
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800,00
800,00
800,00

