SKLEP
o dofinanciranju odobrenih Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov
invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2005
I.
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na svoji 17. seji
dne 3.6. 2005 sprejel informacijo Skupščine delničarjev Loterije Slovenije, da se za
poslovno leto 2004 na osnovi lastništva, ki ga ima FIHO v Loteriji Slovenije izplačajo
dividende v višini 220.000.127 sit.
Svet fundacije je ugotovil, da so v finančnem načrtu FIHO za leto 2005 v oceni prihodkov iz
naslova delnic Loterije Slovenije predvidena sredstva v višini 100.000.000 sit iz tega vira.
Ker so dividende višje od načrtovanih za 120.000.000,00 sit, je Svet fundacije sprejel sklep,
da se razlika med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi iz naslova dividend razporedi med
invalidske in humanitarne organizacije v razmerju 75%:25%.
Svet fundacije je zadolžil obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev
sredstev FIHO, da pripravita predloge o dofinanciranju odobrenih Finančno ovrednotenih
letnih delovnih programov v letu 2005 posameznim invalidskim in humanitarnim
organizacijam.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim
organizacijam se je v ta namen sestala dne 13. 6. in 20.6. 2005 ter proučila vse vloge za
razporeditev sredstev FIHO v letu 2005 tistih invalidskih organizacij, katerim sofinancira
letne delovne programe.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam se je v ta namen sestala 17. 6. 2005 in prav tako pripravila predlog.

II.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim
organizacijam, predlaga svetu FIHO, da sprejme predlog DOFINANCIRANJA
Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov iz sredstev FIHO invalidskim
organizacijam za leto 2005 kot sledi:
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INVALIDSKA ORGANIZACIJA
1.) Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2,
1000 Ljubljana se odobri :
od tega za:
a.) programe na lokalni ravni
od tega za:
- dofinanciranje programa osebna asistenca in nega slepih in
slabovidnih oseb
b.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni
ravni
od tega za:
- dofinanciranje prenove Doma na Okroglem pri Kranju
c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni
ravni
od tega za:
- dofinanciranje izgradnje bivalne skupnosti slepih in slabovidnih
MDSS Koper

2.) Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24,
1000 Ljubljana se odobri:
od tega za:
a.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni
ravni
od tega za:
-dofinanciranje izdelave fasade na objektu DGN Kranj
-dofinanciranje razširitve prostorov DGN Novo mesto

3.) Društvu distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 1000
Ljubljana se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
-dofinanciranje programa osebna asistenca in pomoč na domu
b.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni
ravni
od tega za:
-nakup večnamenskega aparata za oživljanje in merjenje strokovnih
analiz
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12.283.520,55 SIT
153.296,16 SIT

153.296,16 SIT

10.017.539,79 SIT
10.017.539,79 SIT

2.112.684,60 SIT

2.112.684,60 SIT

11.760.000,00 SIT

11.760.000,00 SIT
6.760.000,00 SIT
5.000.000,00 SIT

14.862.799,00 SIT
8.373.904,00 SIT
8.373.904,00 SIT

6.488.895,00 SIT

6.488.895,00 SIT

4.) Zvezi SOŽITJE – Zvezi društev za pomoč osebam z motnjami
v duševnem razvoju Slovenije, Samova 9/II, 1000 Ljubljana se
odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
-dofinanciranje programov za usposabljanje za samostojno življenje
OMDR
-dofinanciranje programa izobraževanje in usposabljanje za aktivno
življenje

5.) Zvezi delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, 1000
Ljubljana se odobri:
od tega za:
a.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni
ravni
od tega za:
-dofinanciranje nakupa računalniškov in pisarniške opreme za 36
društev invalidov

6.) SONČEK - Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije,
Rožanska 2, 1000 Ljubljana
se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
-dofinanciranje programa bivalne skupnosti

7.) Zvezi za šport invalidov Slovenije,Cesta 24. junija 23,1231
Ljubljana Črnuče se odobri:
od tega za:
a.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-dofinanciranje upravljanja, organizacijskih in strokovnih dejavnosti
(postavka načrtovanje novih potreb, raziskave, študije

8.) Društvu laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 1000
Ljubljana se odobri:
od tega za:
a.) delovanje
od tega za:
-dofinanciranje operativnih odhodkov
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1.594.000,00 SIT
1.594.000,00 SIT

503.000,00 SIT
1.091.000,00 SIT

7.231.070,73 SIT

7.231.070,73 SIT

7.231.070,73 SIT

861.842,00 SIT
861.842,00 SIT
861.842,00 SIT

4.540.941,00 SIT
4.540.941,00 SIT

4.540.941,00 SIT

359.884,00 SIT
359.884,00 SIT
359.884,00 SIT

9.) Združenju invalidov - FORUM Slovenije, Linhartova 1/III,
Ljubljana se odobri:
od tega za:
a.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-dofinanciranje: ozaveščanje in obveščanje javnosti o invalidnostih

10.) Društvu študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5
, 1000 Ljubljana se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
-dofinanciranje programa osebna asistenca

11.) YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa,
Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
-dofinanciranje programa neodvisno življenje hendikepiranih –
osebna asistenca

12.) Društvu VIZIJA - pomoč za samopomoč, društvo za pomoč
parapleginjam in tetrapleginjam ter drugim gibalno oviranim
ženskam, Stari trg 25, 3210 Slovenske Konjice se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
-program osebne asistence

5.442.414,00 SIT
5.442.414,00 SIT
5.442.414,00 SIT

19.300.000,00 SIT
19.300.000,00 SIT
19.300.000,00 SIT

10.245.400,00 SIT
10.245.400,00 SIT

10.245.400,00 SIT

328.000,00 SIT
328.000,00 SIT
328.000,00 SIT

13.) Skladu Silva - društvu za kakovostno življenje ljudi s
posebnimi potrebami, Fijeroga 10, 6274 Šmarje se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
-dofinanciranje programa: bivanje, urgentna namestitev in priprava
na samostojno življenje z osebno asistenco
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1.190.224,00 SIT
1.190.224,00 SIT

1.190.224,00 SIT

OBRAZLOŽITEV:
Predlog dofinanciranja Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov je
pripravljen na osnovi razpoložljivih sredstev v višini 90.000.095,28 sit, od tega:
42.046.666,16 sit za dofinanciranje posebnih socialnih programov ali 46,71%
razpoložljivih sredstev, 10.343.239,00 sit za dofinanciranje delovanja ali 11,5 % ter
37.610.190,12 sit za dofinanciranje naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
ali 41,8%.
Komisija je med posebnimi socialnimi programi, ki jih izvajajo invalidske organizacije
posebno pozornost namenila programu »osebna asistenca«. V ta namen je invalidske
organizacije zaprosila za posredovanje podatkov o uporabnikih, vrsti invalidnosti,
njihovem statusu, času vključitve v program in asistentih. Na tej osnovi je pripravila
predlog, po katerem se od vseh sredstev za dofinanciranje posebnih socialnih
programov invalidskih organizacij nameni 94,15% sredstev za programe osebne
asistence.
Pri tem je ugotovila, da Društvo YHD - za kulturo in teorijo hendikepa ni posredovalo
vseh zaprošenih podatkov, zato predlaga, da Svet FIHO sprejme predlog sklepa o
odobritvi, izvršitev pa zadrži do posredovanja podatkov. To je še posebej pomembno,
ker več invalidskih organizacij izvaja enakovredne programe osebne asistence in med
njimi prihaja do mrežnega prekrivanja tovrstnih storitev in uporabnikov invalidov.

III.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
humanitarnim organizacijam, predlaga svetu FIHO, da sprejme predlog
DOFINANCIRANJA Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov iz
sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2005 kot sledi:

DOBRODELNE ORGANIZACIJE
1. Zvezi Slovenskih društev za boj proti raku se odobri 324.266,61 sit, za:
Izobraževanje predavateljev
Izobraževanje prebivalstva
Šolska akcija
2. Planinski zvezi Slovenije-Gorski reševalni službi se odobri 974.468,79 sit, za
Opremljanje za reševanje in nudenje pomoči v gorah in težko dostopnih terenih
Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov za izvajanje programov
Socialne pomoč posameznikom in skupinam
Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja in izboljšanje kvalitete
življenja
Založništvo
Reševalno in humanitarno delo
Planinska šola za OŠ s prilagojenim programom
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Invalidi na planinskih poteh
Terapija z reševalnimi psi GRS Maribor
Pomoč onkološkim bolnikom in invalidnim osebam zavoda Črna na Koroškem
Pomoč otrokom OŠ s posebnimi potrebami 27. julij Kamnik
3. Rdečemu križu Slovenije se odobri 2.290.540,67 sit za :
Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin z materialno pomočjo
Ranljive skupine- letovanje socialno ogroženih otrok
Skrb za boljšo kakovost življenja starih- letovanje starih
Izobraževanje za prostovoljno socialno delo
Skrb za boljšo kakovost življenja starih na lokalni ravni (srečanja, obiski,
sosedska pomoč, skupine, postaje RK)
Ranljive skupine (otroci, romi, brezdomci, zasvojenci, psihosocialna pomoč)
4.Društvu za zdravje srca in ožilja se odobri 287.252,09 sit, od tega za:
Medicinsko- preventivna dejavnost
Založniška dejavnost
Šport in rekreativna dejavnost
Mednarodno sodelovanje
Raziskovalna dejavnost
5. NOVI PARADOKS-Slovenskemu društvu za kakovost življenja se odobri
349.334,65 sit za:
Stanovanjske skupine
Odprta hiša
Socialno podjetje
Kazalci socialnega vključevanja
Izobraževalno dokumentarni film
Psihosocialna pomoč »izbrisanimù
Kreativna delavnica
Podporne mreže organizacij za osebe s prizadetostmi
Razčlenitev dobrih praks za osebe s posebnimi potrebami
Socialna kooperativa
Mladinski center otrok uporabnikov
6. OZARA-Nacionalnemu združenju za kakovost življenja se odobri 990.136,31 sit
za:

Programe na lokalni ravni:
Mreža stanovanjskih skupin
Mreža dnevnih centrov
Mreža centrov za socialno in delovno integracijo
Osebna asistenca
Socialna mreža
Kulturna dediščina Ptuja
Mreža skupin za samopomoč

Programe na državni ravni:
Mreža pisarn za svetovanje
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Zagovorništvo
Mreža klubov svojcev
Mreža klubov prostovoljcev
Prospect-vrstniško izobraževanje
Mednarodno sodelovanje
Preventivni programi za mladostnike
Ciklus okroglih miz
Mednarodne športne igre
Svetovni dan duševnega zdravja
Otroci in duševno zdravje
Založništvo
Tabori
Letno srečanje invalidov

7. Evangeličanski humanitarni organizaciji EHO podpornici se odobri 379.102,94
sit za:
Mobilna diakonija
Pomoč v stiski
8. EUROPA DONNA-Slovenskemu združenju za boj proti raku dojk se odobri
270.997,04 sit za:
Novice EUROPA DONNA kot priloga Naše žene
Svetovanje zdravim in bolnim
Kvaliteta zdravstvene storitve na onkološkem inštitutu
Sodelovanje z državami bivše Jugoslavije

9. ŠENT-Slovenskemu združenju za duševno zdravje se odobri 1.131.144,01 sit,
za:
Socialni programi na državni ravni:
Izobraževalni programi
CEFEC mednarodna konferenca 2005
Strokovna srečanja
Informativna dejavnost
Glasilo ŠENT
Založništvo
Zagovorništvo
Forum svojcev
Svet uporabnikov
Mednarodni programi
Socialni programi na lokalni ravni:
Mreža dnevnih centrov
Mreža stanovanjskih skupin
Mreža programov delovnega usposabljanja
Mreža zaposlitvenih delavnic
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Socialna mreža ŠENT
Delavnica za zaposlovanje invalidov
Delovno rehabilitacijski center Razori
Športno rekreativni program
Tabori
Prostovoljno delo
10. Slovenskemu društvu HOSPIC se odobri 614.115,78 sit, za:
Za programe na državni ravni:
Šolanje prostovoljcev
Povedati vnaprej kako hočemo umreti
Detabuizacija smrti
øalovanje otrok po izgubi bližnje osebe
Za programe na lokalni ravni:
HOSPIC-Spremljanje umirajočih bolnikov in svojcev na domu
øalovanje po izgubi bližnje osebe
Detabuizacija smrti

11. Društvu za nenasilno komunikacijo se odobri 1.100.000 sit, za:
Programe na državni ravni:
Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
Preventivne delavnice za osnovne in srednje šole
Zagovorništvo
Uvodno in stalno dodatno usposabljanje na področju socialnega varstva
Individualno pomoč otrokom in mladostnikom
Individualno in skupinsko delo s povzročitelji nasilja
Individualno in skupinsko delo z žrtvami nasilja
Mediacija- reševanje konfliktov

12.ALTRA-Odboru za novosti v duševnem zdravju se odobri 386.378,00 sit za:
Za programe na državni ravni:
Program mreže stanovanjskih skupin
Promocija org. in log.
Svetovalnica Ljub.
Usposabljanje prostovoljcev
Za programe na lokalni ravni:
DIC Ljubljana
DIC Prevalje
Svetovalnica Prevalje
Šiviljski atelje
Krizni center Prevalje

13. Slovenski KARITAS se odobri 900.000 sit, za:
Nasilje v družini (materinski dom)
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14. Društvu za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi se odobri
329.419,66 sit za:
Celovito vključevanje oseb z govorno-jezikovnimi motnjami v okolje-socialni,
družbeni in zdravstveno varstveni vidik

15. Društvu ùProjekt Človekø se odobri 402.406,22 sit za:
Program »Projekt Človekù s sestavnimi 7 podprogrami in 4 centri
Programi na lokalni ravni:
Program Alfa (socialna rehabilitacija uporabnikov metadonske terapije) za
Ljubljano, Kočevje in Logatec)
Šola za starše- Za MOL
Terensko delo ( reintegracija abstinentov od drog v šolanje in službe)-za
MOL

16. UP- Slovenskemu društvu za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem se
odobri 363.435,42 sit za:
Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije z reintegracijskim
programom

17. Združenju za socialno gerontologijo in gerontagogiko se odobri 300.765,33 sit
za:
Programi na državni ravni:
Nacionalna mreža skupin starih ljudi za samopomoč
Usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev za vodenje SSLS
Usposabljanje in izobraževanje organizatorjev regionalne mreže SSLS
Revija Prepletanja
Supervizija za prostovoljce- Voditelje
Programi na lokalni ravni:
Skupine starih ljudi za samopomoč v lokalnih mrežah
Medgeneracijski tabori

18. UNICEFU se odobri 286.664,56 sit za :
Vključimo otroke!- program za preprečevanje socialne izključenosti na
osnovnih šolah
Širitev mreže otrokom prijaznih mest in spodbujanje participacije otrok in
mladostnikov
Pomoč ogroženim otrokom in mladostnikom ter vzpostavljanje varnega okoljavarne točke
Usposabljanje prostovoljcev za izvajanje programov preprečevanja socialne
izključenosti
Promocija zdravja in zaščita otrok- Vodnik po zdravstvenih pravicah otrok
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Program učenja otrok za sprejemanje različnosti v vrtcih-POTOVANJE K
SEBI IN OKROG SVETA
Spodbujanje medsebojne pomoči preko Unicefovih krožkov na osnovnih šolah

19. Zvezi prijateljev mladine se odobri 285.097,81 sit za:
Zbiranje sredstev za brezplačno letovanje otrok POMEøIK SONCU, PODARI
OBJEM, VSI SMO BILI OTROCI
Organizacija in izvedba letovanj otrok s posebnimi potrebami in otrok iz družin,
ki so v socialnih stiskah POMEøIK SONCU
Vodenje in koordinacija letovanja otrok

20. Slovenski filantropiji se odobri 368.135,67 sit za:
Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji
Psihosocialna pomoč beguncem in prosilcem za azil
Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega
zavarovanja

21. Društvu za življenje brez nasilja se odobri 3.000.000 sit za:
Program Varna hiša

22. HUMANI se odobri 245.929,00 sit za:
Program na državni ravni:
Svetovanje, združevanje in pomoč svojcem oseb s psihozo
Program na lokalni ravni:
Svetovanje, združevanje in pomoč svojcem oseb s psihozo

23. Društvu mladinski ceh se odobri 251.412,63 sit za:
Programi na državni ravni:
Koordinacija
Mlaka
Literatura
Programi na lokalni ravni:
Mladinsko ulično delo
Bus veselja
Počitnice
Polnočni bus
Osebno spremljanje
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24. Društvu ODMEV se odobri 245.929,00 sit za:
Socialno terapevtski tabor za otroke in mladostnike s psihosocialnimi in
vedenjskimi težavami
Kontinuirano socioterapevtsko delo z uporabniki in razvijanje spretnosti
prostovoljcev za to delo

25.Društvu BARKA se odobri 251.412,63 sit za:
Priprava na življenje v bivalni skupini
Seminar Jeana Vaniera v Sloveniji
VDC –institucionalna dejavnost (program se financira po koncesijski pogodbi
MDDSZ iz proračuna in z donacijami)

26. Društvu ADRA se odobri 283.531,05 sit za:
ADRA-SP1 nakup osnovne košarice
ADRA-SP3 pomoč pri nakupu šolskih potrebščin

27. Društvu Regionalna varna hiša Celje se odobri 3.000.000 sit za:
1. Program Varna hiša

ORGANIZACIJE ZA SAMOPOMOČ
1. Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije se odobri 374.402,68 sit za:
Delovanje komisije za trajno zdravljenje s kisikom na domu
Delovanje telefona Zdrav dih za pljučne bolnike ( s svetovanjem in postavitvijo
telefonskega odzivnika z navodili Kako prenehati kaditi)
Delovanje komisije za cistično fibrozo ( s srečanji staršev in otrok- bolnikov 3x
letno, izdajo kuharske knjižice s hiperkaloričnimi recepti za bolnike)
Delovanje respiratorne fizioterapije
Delovanje komisije z astmo in alergije
Samopomoč bolnikom z alergijami in neugodnimi reakcijami na hrano
Delovanje komisije za kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB) in tobak
Letno srečanje za člane društva
Delovanje komisije za mladinsko aktivnost
Delovanje komisije za pljučni rak
Vodenje spletne strani društva
Vodenje samopomoči bolnikov
Delovanje komisije za bivalno okolje
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2. Trepetlika – Društvu bolnikov s parkinsonom se odobri 370.206,48 sit za:
Dnevni center
Hidroterapija
Dobro izobražen bolnik in družina-bolj kvalitetno življenje
Programi osveščanja javnosti, informiranja in založniške dejavnosti
Strokovni programi, ki niso v okviru ZZZS (5)
Program kulturnih dejavnosti oseb z motnjami gibanja in njihovih skrbnikov
Fizioterapija s poudarkom na bolnikom prilagojenih tehnikah (hidroterapija)

3. Zvezi koronarnih društev in klubov Slovenije se odobri 582.780,73 sit za:
Programe na državni ravni:
Usposabljanje izvajalcev programa
Pomoč koronarnim bolnikom pri ustanavljanju novih društev in vadbenih
skupin
Zdrava prehrana
Promocija zveze in njenih članov (KDK)
Druženje članstva na srečanjih društev
Programe na lokalni ravni:
Vadba in druge fizične aktivnosti
Psihološka pomoč
Zdravstveno izobraževanje
Šola zdravega življenja
Podpora članom- socialna pomoč
Laična pomoč- tečaj reanimacije
Interno usposabljanje vaditeljev- supervizija
Druženje- rekreativne in kulturne dejavnosti

4. Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi se odobri 346.201,14 sit za:
Preventivni programi za ohranjanje zdravja
Socialni programi- socialne pomoči
Športna, rekreativna in kulturna dejavnost
Sofinanciranje programa Slovenija Donor

5. Društvu hemofilikov Slovenije se odobri 551.445,69 sit za:
Štipendiranje izobraževanja
Sam sebi zdravnik
Psihološka oskrba hemofilikov
Programirana rekreacija in obnovitvena rehabilitacija
Subvencioniranje prevozov
Socialna pomoč zlasti okuženim s HIV in HCV
Evidenca oskrbe hemofilikov
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6. Zvezi društev ledvičnih bolnikov se odobri 604.715,26 sit za
Programe na državni ravni:
Glasilo ledvičnih bolnikov Slovenije »Ledvicaù
Socialno varstveni programi bolnikov po dokončni odpovedi ledvic
Zdravstveno varstvo bolnikov s 100% telesno okvaro
Izobraževanje kroničnih ledvičnih bolnikov »življenje z dializo in
transplantacijo«
Športno rekreativni in rehabilitacijski programi bolnikov s 100% telesno okvaro
Programe na lokalni ravni:
Socialno varstvo bolnikov s kronično ledvično boleznijo
Zdravstveno varstveni programi bolnikov s 100% telesno okvaro
Izobraževalno edukacijski programi kroničnih bolnikov
Športno, rekreacijski in rehabilitacijski programi bolnikov s 100% telesno
okvaro.

7. Slovenskemu društvo ùTRANSPLANTø se odobri 346.201,14 sit za:
Zdravstvena rehabilitacija po presaditvi organa
Socialna pomoč ogroženim transplantiranim invalidom
Spodbujanje psihofizičnih aktivnosti transplantiranih
Izdajanje glasila »Transplant«
Ohranitev zdravja- zdraviliški program
Socialno izobraževalni program øiveti s presajenim organom
Program usposabljanja prostovoljcev za delo v sekcijah
Nicholas CUP- svetovna prireditev za transplantirane otroke
Udeležba na svetovnih igrah Ontario, Canada
8. Društvu bolnikov z osteoporozo se odobri
297.631,82 sit za:
Za programe na državni ravni:
Ozaveščanje uporabnikov in javnosti
Ohranjanje zdravja
Svetovni dan osteoporoze
Izobraževalna dejavnost
Informativna dejavnost
Mednarodna dejavnost
Meritev mineralne kostne gostote
Ustanavljanje novih društev
Meddruštveno povezovanje
Za programe na lokalni ravni:
Ozaveščanje uporabnikov in javnosti
Ohranjanje zdravja
Meritev mineralne kostne gostote
Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov
Organizirano druženje, pohodi, letovanja (šport in rekreacija)
Informativna dejavnost
Org. in izvajanje programa za preprečevanje socialne izključenosti
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9. Zvezi društev upokojencev Slovenije se odobri 300.000 sit za:
Nasilje med starejšimi v družini v projektu »starejši za višjo kvaliteto
življenjaù.

10. Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije se odobri
477.808,33 sit za:
Obnovitvena trajna rehabilitacija
Delo mobilne delavnice na bivalnih in terapevtskih okoljih
Prevozi
Izobraževanje
Založništvo

11. Društvu onkoloških bolnikov Slovenije se odobri 504.443,12 sit za:
POT K OKREVANJU- Organizirana samopomoč žensk z rakom dojke,
moškim z rakom na modih, ljudi z malignimi limfoni
Svetovanje- telefonsko in osebno
Svetovalnica na spletni strani, Forum, Kako živi z rakom
Učenje sprostitve in vizualizacije
Publikacije
Nova pomlad življenja
Tradicionalni pohod na Triglav

12. Zvezi društev diabetikov Slovenije se odobri 927.466,22 sit za:
Programe na državni ravni:
Šest izdaj glasila Sladkorna bolezen
Spletna stran www.diabetes-zveza.si
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Seminar za učitelje mentorje
10 Športno in rekreativno srečanje diabetikov Slovenije
Nov učbenik za tekmovanje v šolah
Proslava Svetovni dan sladkorne bolezni 14. november
Strokovno izobraževanje vodstva društev
Strošek izdaje novic-6x
Tisk plakata in zloženke ob svetovnem dnevu
Merčunov dan in pohod 2005
Organizacija in izvedba 7. tekmovanja z radioamaterji
Festival za tretje življenjsko obdobje
Programe na lokalni ravni:
Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja
Socialne pomoči posameznikom
Športna, rekreativna in kulturna dejavnost
Organizirano druženje
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Izdajanje časopisov
Specifične interesne dejavnosti
Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov

13. Društvu MIR SREČEodobri 260.029,77 SIT za:

Slovenskemu društvo za medsebojno pomoč se

Programe na državni ravni:
Podpora ljudem v duševni stiski
Kreativne delavnice

Programe na lokalni ravni:
Podpora ljudem v duševni stiski-individualno delo
Projekt galerija
Kreativne delavnice

14. Društvu LIGA proti epilepsiji se odobri 379.729,64 sit za:

Za programe na državni ravni:
Izdaja glasila øarišče
Poletna šola za življenje z epilepsijo
Svetovalni telefon- EPITEL
Srečanje skupin za samopomoč
Izobraževanje
Za program na lokalni ravni
Delovanje skupin za samopomoč

15. Slovenskemu društvu za celiakijo se odobri 418.271,75 sit za

Za programe na državni ravni:
Obnovitvena rehabilitacija otrok in mladostnikov s celiakijo
Prepoznavnost prehranskih izdelkov za bolnike s celiakijo
Mednarodno sodelovanje Slovenskega društva za celiakijo
Informiranje
Poletni mladinski tabor
Rehabilitacija odraslih bolnikov s celiakijo
Varna zdravila tudi bolnikom s celiakijo
Sodelovanje s državnimi organi in ustanovami

Za programe na lokalni ravni:
Pomoč socialno ogroženim članom
Usposabljanje za aktivno življenje in delo
Rehabilitacijski programi
Organizacija strokovnih predavanj
Šport in rekreacija
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16. Društvu Tvoj telefon se odobri 245.929 sit za :

Program na državni ravni:
Klic v stiski

Programa na lokalni ravni:
Klic v stiski
Nasilni odnosi-pomoč in samopomoč

17. VEZI-Društvu za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa se
odobri 285.097,81 sit za:
Mreža dnevnih centrov
Mreža stanovanjskih skupin
Program izobraževanja
Mreža kreativnih delavnic
Likovna kolonija Štanjel
Delovanje v mednarodnih projektih
Mreža delavnic ZA OSEBNO RAST
Zaposlitvena rehabilitacija
Podporne skupine SVOJCEV
Športno rekreativni program
24-urni telefon za pomoč v stiski
Samopomočne skupine UPORABNIKOV
Zagovorništvo
Založništvo-Implikc.skupnostne skrbi na Krasu

18. Društvu SOS telefon za ženske, otroke in žrtve nasilja se odobri 2.160.000 sit
za:
Zatočišče za ženske in otroke- žrtve nasilja
SOS telefon za ženske in otroke- žrtve nasilja
Skupina za samopomoč

19. Društvu svetovalcev zaupni telefon SAMARIJAN se odobri 261.596,52 sit, za:
izvajanje njihovih nosilnih socialnih programov.

20. Društvu phenilketonurikov PKU se odobri 314.866,10 sit za:
izvajanje njihovih nosilnih socialnih programov.

S K U P A J ……………………………………………………………30.000.000 sit
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O b r a z l o ž i t e v:
Predlog dofinanciranja Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov
humanitarnim organizacijam je pripravljen na osnovi razpoložljivih sredstev v višini
30.000.031,76 sit. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev
sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je celotni znesek v višini 30.000.031,76
sit razporedila za dofinanciranje izvajanja socialnih programov humanitarnih
organizacij v letu 2005. Komisija je posebno pozornost namenila izvajanju tistih
socialnih programov, ki rešujejo težave nastale v zvezi z nasiljem v družini, nad otroki
in med starejšimi, zato je za te socialne programe namenila več sredstev iz naslova
dofinanciranja.

Ljubljana, junij 2005

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev FIHO invalidskim
organizacijam

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam
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