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SKLEP O DOFINANCIRANJU FINANČNO OVREDNOTENIH LETNIH DELOVNIH PROGRAMOV 

INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2012 IZ PRESEŽKA SREDSTEV PO 

ZAKLJUČNEM RAČUNU 2011 

 

V skladu s 25. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in na podlagi sklepa 5. 
izredne sveta fundacije z dne 23.2.2012 in sklepov Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam z dne 24.2.2012 in Komisije za ocenjevanje in 
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam z dne 23.2.2012 se 
razporedijo sredstva za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih za 
leto 2012 v višini 913.931,20 € in humanitarnih organizacij v višini 487.555,24 €: 

  

 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam 
predlaga svetu FIHO, da sprejme predlog dofinanciranja Finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih organizacij za leto 2012 v višini 913.931,20 € in sicer: 

 

I01 - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije   
Groharjeva 2, 1000 LJUBLJANA   

  EUR 
Skupni znesek 80.101,93 

od tega za: 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 34.870,34 
  1.  Zamenjava iztrošenih osnovnih sredstev v domovih oddiha 21.664,77 
  2.  Investicijsko vzdrževalna dela na objektih za ohranjevanje zdravja 13.205,57 
  

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 45.231,59 
  1.  Poplačilo izvedenih gradbeno obrtniških del na Domu slepih Maribor - nadaljevanje 3.000,00 
  2.  Investicijsko vzdrževanje bivalnih enot - nedokončana investicija MDSS Ptuj 5.327,94 
  3.  Nabava kombi vozila za MDSS Koper 15.000,00 
  4.  Pleskanje stanovanjsko poslovnega objekta z bivalno skupnostjo slepih in slabovidnih 

MDSS Koper 4.019,72 
  5.  Nadaljevanje obnove poslovno stanovanjskega objekta MDSS Novo mesto 3.174,94 
  6.  Nakup opreme za potrebe dejavnosti na Mariborski 210c v Celju za MDSS Celje 9.619,00 
  7.  Nakup osebnega avtomobila za potrebe slepih in slabovidnih Celjske regije - MDSSS 

Celje 5.000,00 
  8.  Zunanji trdi disk za MDSS Nova Gorica 89,99 
  

   

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

  EUR 
Skupni znesek 82.942,96 

od tega za: 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 52.226,80 

1. Programska oprema za vodenje in obdelavo zbirke podatkov članstva 18.600,00 
2. Adaptacija prostorov (apartmajev) v večnamenskem objektu ZDGNS Piran 10.000,00 
3. Nakup večnamenskega kombi vozila 18.000,00 
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4. Oprema za razsvetljavo studija 5.626,80 
  

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 30.716,16 

  1.  Dobava in montaža pisarniškega pohištva za DGN Krško 3.215,81 
  2.  Pisarniški stoli za DGN Krško 2.500,00 
  3.  Nakup osebnega računalnika in zunanjega trdega diska za DGN Krško 1.250,00 
  4.  Ognjevarna omara za DGN Krško 850,00 
  5.  Pisarniška oprema za DGN Krško  2.400,00 
  6.  Avdio-video oprema za DGN Krško 1.200,00 
  7.  Kamera za DGN Novo mesto  2.086,65 
  8.  Talna obloga za DGN Novo mesto 638,80 
  9.  Namizni računalnik za DGN Novo mesto  789,90 
10. Pohištvo za DGN Maribor 400,00 
11. Multimedijska tabla Piši-briši za DGN Maribor 1.000,00 
12. Pisarniško pohištvo za DGN Slovenske Konjice 326,70 
13. Klimatska naprava za DGN Velenje 2.500,00 
14. Nakup rolet za DGN Ljubljana 1.175,83 
15. Klimatska naprava za DGN Kranj 940,60 
16. Digitalni fotoaparat za DGN Koper 549,00 
17. Video kamera za MDG Ljubljana 1.079,99 
18. Sklepanci za gorenjske noše za MDG Ljubljana 960,00 
19. Obnova dvorane za DGN Celje 6.000,00 
20. Nakup projektorja za DGN Celje 852,88 

  

   

 I03 - Društvo distrofikov Slovenije   
Linhartova 1/III, 1000 LJUBLJANA   

    EUR 
Skupni znesek 70.000,00 

od tega za: 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 70.000,00 
1. Obnovitev strehe glavne zgradbe doma v Izoli 70.000,00 
  

   

 I04 - Zveza paraplegikov Slovenije   
Štihova 14, 1000 LJUBLJANA   

    EUR 
Skupni znesek 79.655,68 

od tega za: 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 79.655,68 
  1.  Nakup delovnih prostorov DP Severne Primorske 36.000,00 
  2.  Nakup delovno bivalnih prostorov DP Istra in Kras 43.655,68 
  

   

 I05 - Združenje multiple skleroze Slovenije   
Maroltova 14, 1000 LJUBLJANA   

    EUR 
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Skupni znesek 59.054,14 

od tega za: 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 59.054,14 
1. Nabava opreme za usposobitev prostorov za dnevno varstvo na Gašperšičevi 23.194,14 
2. Prilagoditev prostorov za dnevno varstvo najtežjih invalidov 25.860,00 
3. Bolniške postelje in tehnični pripomočki za Center MS Ankaran 10.000,00 

  

   

   

 I06 - Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije 

Samova 9/II, 1000 LJUBLJANA   

  EUR 
Skupni znesek 77.320,00 

od tega za: 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 77.320,00 
1. Nakup vozila Citroen Jumper - DS Maribor 26.220,00 
2. Nakup kombi vozila Renault Master  - DS Ptuj 24.000,00 
3. Nakup kombi vozila - DS Škofja Loka 27.100,00 

  

   

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

  EUR 
Skupni znesek 67.898,20 

od tega za: 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 67.898,20 
1. Sofinanciranje nakupa društvenih prostorov za delovanje in izvedbo posebnih socialnih 

programov DI Grosuplje 67.898,20 
  

   

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

    EUR 
Skupni znesek 50.000,00 

od tega za: 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 50.000,00 
  1.  Adaptacija prostorov za center Sonček Ljubljana 50.000,00 
  

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

  EUR 
Skupni znesek 23.000,00 
od tega za: 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 20.500,00 
1. Osebno vozilo 18.000,00 
2. Nakup 2 računalnikov 2.500,00 

  

 



4 
 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.500,00 
1. Računalnik s programsko opremo za DCIV MB 1.250,00 
2. Računalniška in programska oprema za DCIV Ljubljana 1.250,00 

  

   

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

    EUR 
Skupni znesek 25.000,00 

od tega za: 

 Delovanje na lokalni ravni 5.000,00 
   Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 5.000,00 
  

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 20.000,00 
1. Ureditev in prenova stez na kegljišču za DVI Ljubljana 20.000,00 

  

 I11 - Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite   
Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE   

  EUR 
Skupni znesek 40.245,89 

od tega za: 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 40.245,89 
  1.  Nakupa prilagojenega vozila 22.437,89 
  2.  Nabava oblačil, športnih copat ter kovčkov, torb in nahrbtnikov 17.808,00 
  

   

 I13 - Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije   
Trubarjeva ulica 15, 2000 MARIBOR   

    EUR 
Skupni znesek 13.441,80 

od tega za: 

 Programe na državni ravni 7.687,90 
  1.  Organizacija delavnic in družinsko svetovanje ter svetovanje samskim osebam s stomo 

2.800,25 
  2.  Izvajanje socialnega programa v okviru zdraviliške dejavnosti 2.336,38 
  3.  Svetovanje staršem otrok in mladostnikom s stomo 292,20 
  4.  Izvedba športnih tekmovanj 523,53 
  5.  Priprava in izdaja glasila 456,56 
  6.  Pomoč pri udeležbi na kulturnih prireditvah 487,00 
  7.  Druge dejavnosti, izdaja biltena o delovanju organizacije 365,25 
  8.  Usposabljanje prostovoljcev in sodelavcev za pomoč osebam s stomo 426,73 
  

 Programe na lokalni ravni 2.312,10 
  1.  Delovanje oseb s stomo (ILCO MB, LJ, NM, NG, Koroška) 2.312,10 
  

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 865,20 
1. Prenosni računalnik z operacijskim sistemom 865,20 
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 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 2.576,60 
1. Prenosni računalnik za Ilco LJ 774,00 
2. Prenosni računalnik s tiskalnikom za Ilco Koroške 903,60 
3. Računalnik za Ilco NM 899,00 

  

 I14 - Društvo revmatikov Slovenije- Društvo za osebe z ankilozirajočim spondilitisom in revmatoidnim 
artritisom 
Parmova 53, 1000 LJUBLJANA   

  EUR 
Skupni znesek 15.280,25 

od tega za: 

 Programe na državni ravni 15.280,25 
  1.  Rehabilitacijski program za vnetne revmatske bolezni 7.380,25 
  2.  Program svetovanja za neodvisno življenje invalidov 500,00 
  3.  Osebna asistenca, nega in druga pomoč 1.000,00 
  4.  Informativna dejavnost 2.600,00 
  5.  Športno rekreativna dejavnost 1.800,00 
  6.  Kulturna dejavnost 2.000,00 
  

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

  EUR 
Skupni znesek 15.000,00 

od tega za: 

 Programe na državni ravni 2.605,05 
  1.  Veriga psihosocialne oskrbe in druženja 2.155,57 
  4.  POD-UK 449,48 
  

 Delovanje na državni ravni 12.394,95 
  

 I17 - Društvo paralitikov Slovenije PARAS   
Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE   

    EUR 
Skupni znesek 13.619,88 

od tega za: 

 Programe na državni ravni 10.000,00 
  1.  Rehabilitacijski program 2.395,75 
  2.  Ohranjevanje zdravja 1.515,85 
  3.  Osebna asistenca, nega, fizična pomoč 924,55 
  4.  Prevozi invalidov 1.272,82 
  5.  Šport in rekreacija 1.532,62 
  6.  Tehnični pripomočki 425,94 
  7.  Posebne socialne pomoči - kompenziranje invalidnosti 833,59 
  8.  Vzpostavljanje socialnih stikov in druženje 896,99 
  9.  Informativna in založniška dejavnost 201,89 
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Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 3.619,88 
1. Centralna delovna postaja 1.487,88 
2. Delovna postaja (2x) 2.132,00 

  

   

 I18 - Društvo študentov invalidov Slovenije   
Kardeljeva ploščad 5, 1000 LJUBLJANA   

    EUR 
Skupni znesek 39.477,96 

od tega za: 

 Programe na državni ravni 29.020,69 
  1.  Služba za pomoč študentom invalidom 7.863,42 
  2.  Osebna asistenca za študente invalide 13.526,58 
  3.  Prevozi študentov invalidov 7.630,69 
  

 Delovanje na državni ravni 3.107,80 

 
Operativne odhodke 777,50 

 
Osebne prejemke 1.456,13 

 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 874,17 

  

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 7.349,47 
  1.  Nakup specializirane multifunkcijske naprave za podružnico Maribor 460,72 
  2.  Toaletni voziček 856,07 
  3.  Guldmann – zložljiva ultralahka ploščad 1.287,68 
  4.  Prenosna brailova vrstica 4.745,00 
  

  
 

 

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

  EUR 
Skupni znesek 40.000,00 

od tega za: 

 Programe na državni ravni 40.000,00 
  1.  Neodvisno življenje hendikepiranih 40.000,00 
  

 
 

 I20 - Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija   
Slomškova 3c, 3210 SLOVENSKE KONJICE   

  EUR 
Skupni znesek 20,00 

od tega za: 

 Programe in delovanje na državni ravni 20,00 
  

   

 I21 - Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami   
Fijeroga 10, 6274 ŠMARJE   
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    EUR 
Skupni znesek 22.000,00 

od tega za: 

 Programe na državni ravni 5.000,00 
1. Skupina za samostojno življenje ljudi s posebnimi potrebami 2.000,00 
2. Bivanje in urgentne nastanitve ljudi s posebnimi potrebami 1.500,00 
3. Individualno spremljanje in podpora, osebna asistenca in pomoč na domu ljudem s 

posebnimi potrebami 500,00 
4. Prevozi ljudi s posebnimi potrebami 500,00 
5. Izkustveni in doživljajski dnevi v različnih okoljih 500,00 

  

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 17.000,00 
  1.  Podaljšanje zunanjega nadstreška na dvorišču 2.000,00 
  2.  Obnova severovzhodne fasade na stavbi 1.200,00 
  3.  Zaprtje spodnjega in zgornjega vhoda (vetrolova) v stanovanjski prostor in obloga 

zunanjih stopnic 8.000,00 
  4.  Obnova mejnega zidu na severni strani dvorišča 4.000,00 
  5.  Sanacija strehe in dimnika nad črno kuhinjo (spahnjenico) 1.800,00 
  

   

 I22 - Invalid - Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije   
Trg mladosti 6, 3320 VELENJE   

    EUR 
Skupni znesek 10.000,00 

od tega za: 

 Programe na državni ravni 10.000,00 
  1.  Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih 

zdraviliščih 5.000,00 
  2.  Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejenega športa in rekreacije 2.000,00 
  3.  Premagovanje socialnih ovir za polno sodelovanje v družbi gibalno oviranih invalidov in 

oseb z invalidnostjo Slovenije 500,00 
  4.  Vseživljenjsko izobraževanje invalidov in oseb z invalidnostjo 2.000,00 
  5.  Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb 500,00 
  

 I23 - Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave   
Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA   

  EUR 
Skupni znesek 60.000,00 

od tega za: 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 60.000,00 
  1.  Nakup prostorov za varstveno delovni center 60.000,00 
  

 I25 - Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen   
Ljubljanska ul. 5, 2000 MARIBOR   

  EUR 
Skupni znesek 13.199,95 

od tega za: 
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Programe na državni ravni 10.000,00 
1. Ohranjevanje zdravja 5.000,00 
2. Informativna in založniška dejavnost 2.000,00 
3. Športne, kulturne in druge interesne dejavnosti 2.000,00 
4. Izobraževanje za specialne potrebe invalidov 1.000,00 

  

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 3.199,95 
  1.  Tehnološka opremljenost društva 3.199,95 
  

 I29 - Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN   
Grablovičeva 28, 1000 LJUBLJANA   

  EUR 
Skupni znesek 16.672,56 

od tega za: 

 Programe na državni ravni 10.000,00 

  1.  Stisk roke 1.000,00 

  2.  Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih 2.400,00 

  3.  Strokovna pomoč in podpora družinam gluhoslepih prostovoljcev 1.000,00 
  4.  Šport in rekreacija gluhoslepih 2.000,00 
  5.  Zmanjševanje izključenosti oseb z gluhoslepoto 2.500,00 
  6.  Posebna informativna in založniška dejavnost oseb z gluhoslepoto in njihovih svojcev 

ter informiranje javnosti o socialnem položaju oseb z gluhoslepoto 1.100,00 

 
 

 Delovanje na državni ravni 5.000,00 

 
Operativne odhodke 1.814,81 

 
Osebne prejemke 1.777,78 

 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 1.407,41 

 
 

 Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.672,56 

1. Programska oprema za povečanje slike na zaslonu 651,36 

2. Jaws čitalec zaslona 1.021,20 

 

 
 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam 
predlaga svetu FIHO, da sprejme predlog dofinanciranja Finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov humanitarnih organizacij za leto 2012 v višini 487.555,24 € in sicer: 
 

H01 - Društvo za fenilketonurijo Slovenije   

Selšček 41, 1382 Begunje pri Cerknici   

 

 

 

Skupni znesek                1.434,32 €  

od tega za: 

 Programe na državni ravni                1.117,80 €  
1. Program obnovitvene rehabilitacije otrok s fenilketonurijo                    429,89 €  
2. Program obnovitvene rehabilitacije mladostnikov s fenilketonurijo                    122,73 €  
3. Program soc. pomoči bolnikom s fenilketonurijo                      98,95 €  
4. Program kemijske analize vsebnosti fenilalanina v živilih                    170,74 €  
5. Program izobraževanja in načrtovanja nosečnosti s fenilketonurijo                    104,33 €  
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6. Tečaj priprave dietne prehrane za otroke s fenilketonurijo                      79,40 €  
7. Tečaj priprave dietne prehrane za odrasle s fenilketonurijo                    111,75 €  
 

  Delovanje na državni ravni                    316,52 €  
 

 

 

H04 - Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije   

ZD Rudnik, Rakovniška 4, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                2.527,96 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.969,92 €  
1. Program za pomoč in podporo kroničnim pljučnim bolnikom in njihovim 

svojcem v domačem okolju 
               1.680,03 €  

2. Program za projektno skupino za mladinsko aktivnost Društva pljučnih in 
alergijskih bolnikov Slovenije 

                   289,89 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                    558,04 €  

 

 

 

H05 - Društvo na srcu operiranih Slovenije   

Korytkova 2, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                    364,96 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                    284,34 €  

1. Izdajanje glasila utrip srca                    189,56 €  
2. Pomoč pri zdravljenju post operativne depresije                      94,78 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                      80,62 €  

 

 

 

H06 - Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije   

Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek              10.845,31 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                8.451,94 €  

1. Obnovitvena trajna rehabilitacija                3.669,30 €  
2. Delavnica na bivalnih in terapevtskih okoljih ter v naravi                3.495,09 €  
3. Prevozi                    609,89 €  
4. Založništvo                    462,04 €  
5. Izobraževanje                    215,62 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                2.393,37 €  

 

 

 

H07 - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja   

p.p.2726, 1001 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                5.197,00 €  

od tega za:  
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Programe na državni ravni                4.049,80 €  

1. SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja                2.048,72 €  
2. Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja I                    961,05 €  
3. Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja II                    992,33 €  
4. Skupina za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje                      47,70 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                1.147,20 €  

 

 

 

H08 - Evangeličanska humanitarna organizacija- Podpornica   

Slovenska 17, 9000 MURSKA SOBOTA   

 

 

 

Skupni znesek                9.055,87 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                7.057,26 €  

1. Mobilna diakonija                4.383,82 €  
2. Pomoč v stiski                2.673,44 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                1.998,62 €  

 

 

 

H09 - Zveza prijateljev mladine Slovenije   

Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                4.403,38 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                3.431,67 €  

1. Letovanje otrok s posebnimi potrebami                2.332,68 €  
2. Organizacija in izvedba letovanj za otroke iz socialno ogroženih družin                1.098,99 €  
 

 
 

Delovanje na državni ravni                    971,71 €  
 

 

 

H10 - Zveza slovenskih društev za boj proti raku- Zveza DBPR   

Trubarjeva 76a, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                2.894,54 €  

od tega za:  

Programi skupaj                2.255,70 €  

Programe na državni ravni                1.800,42 €  

1. Projekt preprečevanja kajenja med osnovnošolci                    704,36 €  
2. Program izobraževanja prebivalstva o preprečevanju raka in njegovem 

zgodnjem odkrivanju 
               1.096,07 €  

Programe na lokalni ravni                    455,28 €  

1. Program izobraževanja - mladi za mladeDrugi program Društva za boj 
proti raku Velenje 

                   189,56 €  

2. Mladi, odločno recite cigareti neProgram Dolenjskega društva za boj proti 
raku 

                   135,40 €  

3. Prisluhnimo svojemu telesu - kako zmanjšati umrljivosti za rakomPrvi 
program Ljubljanskega društva za boj proti raku 

                   130,32 €  

 

 

 

Delovanje skupaj                    638,84 €  
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Delovanje na državni ravni                    511,36 €  

Delovanje na lokalni ravni                    127,48 €  

 

 

 

H11 - Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi   

Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ   

 

 

 

Skupni znesek                2.365,45 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.843,37 €  

1. Preventivno socialni program za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete 
življenja in preprečevanje negativnih posledic zdravljenja (zdraviliško in 
fizioterapevtsko zdravljenje, posebni socialni program, organizirano 
druženje in promocija zdravega življe 

               1.369,01 €  

2. Program Bolnik - Bolniku - psihološka podpora in svetovanje                    186,87 €  
3. Sofinanciranje posledic zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih 

celic 
                   205,35 €  

4. Izdaja strokovne literature in društvenih publikacij, organizacija strokovnih 
predavanj s področja hematoonkologije 

                     82,14 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                    522,08 €  

 

 

 

H12 - Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije   

Potrčeva 16, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                1.913,24 €  

od tega za:  

Programi skupaj                1.490,95 €  

Programe na državni ravni                    707,87 €  

1. Sončnica in druge publikacije - zdravstveno-vzgojna gradiva                    385,78 €  
2. Svetovni dan osteoporoze 20.oktober                    322,10 €  
Programe na lokalni ravni                    783,08 €  

1. Preventivni program na področju osteoporoze                    783,08 €  
 

 

 

Delovanje skupaj                    422,29 €  

Delovanje na državni ravni                    203,03 €  

Delovanje na lokalni ravni                    219,26 €  
 

 

 

 

 

 

H14 - Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote   

Miren 216, 5291 MIREN   

 

 

 

Skupni znesek                2.344,00 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.826,03 €  
1. Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo                1.009,25 €  
2. Zavetišče za brezdomce VZD                    430,98 €  
3. Šola prostovoljstva                    115,00 €  
4. Resettlement brezdomcev - namestitev in ponovno vključevanje v družbo                    270,80 €  
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Delovanje na državni ravni                    517,97 €  

 

 

 

H15 - Društvo Žarek upanja- pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih   

Letališka c.33, p.p. 2558, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                2.134,29 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.663,31 €  

1. Vzgoja in izkustveno učenje                1.047,30 €  
2. Korak v pravo smer                    616,01 €  
 

 
 

Delovanje na državni ravni                    470,98 €  
 

 

 

H16 - Slovensko društvo HOSPIC   

Gosposvetska cesta 9, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek              11.094,46 €  

od tega za:  
Programe na državni ravni                8.655,19 €  
1. Hospic - spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu                4.754,52 €  
2. Detabuizacija smrti                    508,29 €  
3. Prostovoljstvo                1.065,16 €  
4. Žalovanje odraslih, otrok in mladostnikov po izgubi bližnje osebe                2.327,22 €  
 

 
 

Delovanje na državni ravni                2.439,27 €  
 

 

 

H17 - Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog-STIGMA   

Štihova 12, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                1.075,34 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                    837,98 €  
1. Program zmanjševanja škode zaradi drog                    634,88 €  
2. Varna hiša za uživalke edovoljenih drog, ki so žrtve nasilja                    203,10 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    237,36 €  

 

 

 

H18 - Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI   

Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                2.353,85 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.834,20 €  
1. Pomoč pri govorno-jezikovnem usposabljanju do ravni celovite 

rehabilitacije 
                   754,67 €  

2. Organiziranje govornih vaj in socialnih veščin v naravnem okolju                    431,24 €  
3. Delovanje skupin za samopomoč, vodenje vaj sproščanja, koncentracije in 

utrjevanje različnih tehnik branja in govora. 
                   143,75 €  

4. Informiranje in osveščanje javnosti o naravi in problematiki oseb z 
govorno-jezikovno motnjo (GJM) 

                   143,75 €  
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5. Mladinski tabor 2012                    360,80 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    519,65 €  

 

 

 

H20 - Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami- TREPETLIKA 

Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                2.184,37 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.702,33 €  

1. Dnevni center                    609,29 €  
2. Hidroterapija                    203,10 €  
3. Tabori Lokve                    479,15 €  
4. Šola varne hoje in preprečevanje padcev pri bolnikih s parkinsonovo 

boleznijo 
                   135,40 €  

5. Program osveščanja in informiranja javnosti, lastno založništvo                    187,38 €  
6. Izboljšanje motorične spretnosti z metodo tai chi chuan pri bolnikih s 

parkinsonovo boleznijo 
                     88,01 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                    482,04 €  

 

 

 

H21 - Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije   

Celovška 291, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek              10.619,77 €  

od tega za:  

Programi skupaj                8.603,32 €  

Programe na državni ravni                1.552,81 €  

1. Usposabljanje izvajalcev programa vseživljenske rehabilitacije koronarnih 
bolnikov za delo v koronarnih društvih in klubih 

               1.552,81 €  

Programe na lokalni ravni                7.050,51 €  

1. Rehabilitacijska vadba in druge gibalne dejavnosti v skupinah KB                7.050,51 €  
 

 

 

Delovanje skupaj                2.016,45 €  

Delovanje na državni ravni                    359,84 €  

Delovanje na lokalni ravni                1.656,61 €  

 

 

 

H22 - Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt   

Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                1.372,06 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.069,25 €  

1. Preventivna akcija pleši z glavo                    496,67 €  
2. Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi - Izberi sam                    179,68 €  
3. Svetovanje in reševanje socialnih stisk za mladostnike in njihove starše                    128,34 €  
4. DrogArt Info točka za mlade                    264,55 €  
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Delovanje na državni ravni                    302,81 €  

 

 

 

H23 - ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje   

Cigaletova 5k, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek              46.938,73 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni              36.576,41 €  

1.  Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti za osebe s težavami v duševnem 
zdravju 

             16.753,64 €  

2.  Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti za uporabnike prepovedanih drog                4.121,28 €  
3.  Destigmatizacija in izobraževanje na področju duševnega zdravja                5.697,90 €  
4.  Varovanje človekovih pravic - socialno zagovorništvo                2.531,47 €  
5.  Mreža programov socialnega vključevanja in aktivnega pristopa do dela in 

zaposlitve 
               7.472,12 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni              10.362,32 €  

 

 

 

H25 -Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa 
VEZI 

  

Štorje 26, 6210 SEŽANA   

 

 

 

Skupni znesek                4.051,09 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                3.156,84 €  

1. Mreža dnevnih centrov s kreativnimi, športno-rekreativnimi, 
izobraževalnimi in kulturnimi aktivnostmi ter s 24 urno pripravljenostjo 
strokovnega kadra za pomoč ob stiskah z možnostjo intervencije. Dnevni 
center Štorje, Dnevni center Štanjel, Dnevni cen 

               1.106,51 €  

2. Mreža stanovanjskih skupin in 24 urno telefonsko svetovanje 
uporabnikom, svojcem in skupnosti z intervencijo:stanovanjska skupina 
Gorjansko,stanovanjska skupina Postojna,stanovanjska skupina 
Divača,stanovanjska skupina Ilirska Bistrica 

               1.507,17 €  

3. Likovna kolonija štanjel 2012  moje sanje resničnost in jaz v slikah  z 
mednarodnim sodelovanjem 

                   500,78 €  

4. Založništvo in promocija (glasilo Metuljček, koledar 2013, zloženke, 
internetna stran in promocijske stojnice) 

                     42,37 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                    894,25 €  

 

 

 

H26 - Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije – UP   

Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                2.064,26 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.608,73 €  
1. Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem                1.608,73 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    455,53 €  
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H27 - Gorska reševalna zveza Slovenije   

Bleiweisova 34, p.p.245, 4000 KRANJ   

 

 

 

Skupni znesek              23.579,39 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni              18.376,01 €  

1. Reševanje v gorah in težko dostopnih terenih, opremljanje gorskih 
reševalcev za reševanje, zdravniški pregledi in cepljenje gorskih reševalcev 

             13.973,13 €  

2. Usposabljanje gorskih reševalcev, reševalcev letalcev, zdravnikov in 
medicinskih tehnikov, vodnikov reševalnih psov, za izvajanje programov  
usposabljanja v GRZS- Tečaj dodatnih znanj iz PP za letalce reševalce, 
seminar iz PP ter dopolnilni tečaj iz PP in 

               3.554,09 €  

3. Izvajanje preventivnih programov usposabljanja obiskovalcev gora z 
namenom zmanjšanja števila nesreč, poškodovanih in obolelih v gorah, 
založništvo, strokovno gradivo za gorske reševalce in ciljne skupine 

                   692,72 €  

4. Usposabljanje vodnikov reševalnih psov in njihovih reševalnih psov  GRZS 
v zimskih razmerah 

                   156,07 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                5.203,38 €  

 

 

 

H28 - Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije-ZDSGS   

Partizanska cesta 12, 2000 MARIBOR   

 

 

 

Skupni znesek                3.651,13 €  

od tega za:  

Programi skupaj                2.845,33 €  

Programe na državni ravni                    674,81 €  

1. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah - 
Usposabljanje in izobraževanje prostovoljk in prostovoljcev za vodenje 
skupin starih ljudi za samopomoč 

                   587,57 €  

2. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah -Revija 
Prepletanja 

                     87,24 €  

Programe na lokalni ravni                2.170,52 €  
1. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah - 

Skupine starih ljudi za samopomoč v lokalnih mrežah in IKT podpora 
               1.936,42 €  

2. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah - 
Intervizija - strokovna podpora prostovoljcem 

                   234,10 €  

 

 

 

Delovanje skupaj                    805,80 €  

Delovanje na državni ravni                    188,95 €  

Delovanje na lokalni ravni                    616,85 €  

 

 

 

H29 - Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije   

Zaloška 7, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                8.782,75 €  

od tega za:  

Programi skupaj                6.844,38 €  
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Programe na državni ravni                3.293,50 €  

1. Počitniška dializa                    331,73 €  
2. Organiziranje in izvedba programov za ohranjanje zdravja kroničnih 

ledvičnih bolnikov 
               1.218,59 €  

3. Ohranjanje psihofizičnih sposobnosti kroničnih ledvičnih bolnikov skozi 
rekreacijo in šport 

                   947,79 €  

4. Svetovni dan ledvic - Evropski dan transplantacije                    335,41 €  
5. Informativna in založniška dejavnost kroničnih ledvičnih bolnikov                    459,99 €  
Programe na lokalni ravni                3.550,88 €  

1. Socialni programi pomoči za izboljšanje kakovosti življenja ledvičnih 
bolnikov 

               1.882,39 €  

2. Otroci in mladostniki, čuvajte svoje ledvice                    539,05 €  
3. Izobraževalno učne delavnice za dvig kvalitete nadomestnega zdravljenja                    513,38 €  
4. Izvajanje socialne rehabilitacije                    616,06 €  
 

 

 

Delovanje skupaj                1.938,37 €  

Delovanje na državni ravni                    922,18 €  

Delovanje na lokalni ravni                1.016,19 €  

 

 

 

H30 - Društvo obolelih zaradi azbesta OZA   

Srebrničeva 18. p.p. 12, Deskle, 5210 ANHOVO   

 

 

 

Skupni znesek                    464,18 €  

od tega za:  

Programe na lokalni ravni                    406,12 €  

1. Osebna pomoč bolnikom in svojcem ob soočanju z mezoteliomom in 
pljučnim rakom 

                        7,59 €  

2. Strokovna javna predavanja in informator  Žarek                       37,97 €  

3. Organiziranje tedenske vadbe in testa telesne zmogljivosti                    113,91 €  
4. Strokovna ekskurzija                         7,59 €  
5. Klimatsko rekreativni oddih - šola zdravega življenja                    113,53 €  
6. Tradicionalni pohod na Korado                      11,30 €  
7. Družinska obremenjenost z mezoteliomom pri ljudeh izpostavljenih 

azbestu 
                   114,22 €  

 

 

 

Delovanje na lokalni ravni                      58,06 €  

 

 

 

H33 - Društvo varnega zavetja Ljutomer   

Radomerje 9, 9240 LJUTOMER   

 

 

 

Skupni znesek                1.624,95 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.624,95 €  

1. Varna hiša pomurja - zavetišče za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja                1.310,15 €  
2. Letovanje otrok in žensk v baški                    179,40 €  
3. Strokovno izobraževanje in usposabljanje                    101,55 €  
4. Strokovni posvet o nasilju v družini                      33,85 €  
 

 

 

H34 - HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje   
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Oldhamska 14, 4000 KRANJ   

 

 

 

Skupni znesek                1.449,25 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.129,44 €  

1. Komunikacijsko rehabilitacijska povezava svojcev                1.129,44 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    319,81 €  

 

 

 

H35 - Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije UTRIP   

Njegoševa 4, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                    597,73 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                    597,73 €  

1. Rehabilitacija                    158,80 €  
2. Izobraževanje                      74,95 €  
3. Preventivna dejavnost                    160,97 €  
4. Izdajanje društvenega glasila Utrip                    203,00 €  
 

 

 

H36 - Društvo za nenasilno komunikacijo-DNK   

Miklošičeva 36, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                4.809,66 €  

os tega za:  

Programe na državni ravni                3.747,95 €  

1. Trening socialnih veščin za moške povzročitelje nasilja                1.197,88 €  
2. Varna hiša  za ženske in otroke žrtve nasilja                1.369,01 €  
3. Preventivne delavnice za osnovne in srednje šole v Sloveniji                    448,06 €  
4. Individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje                    524,28 €  
5. Vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno                    208,72 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                1.061,71 €  

 

 

 

H37 - Društvo Projekt Človek   

Sketova 5, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                4.929,06 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                3.841,34 €  

1.  Projekt Človek                 3.524,26 €  
2. Terapevtska skupnost za zasvojene mamice (starše) in njihove otroke                    317,08 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                1.087,72 €  

 

 

 

H38 - Rdeči križ Slovenije   

Mirje 19, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 



18 
 

Skupni znesek              89.167,01 €  

od tega za:  

Programi skupaj              69.483,43 €  

Programe na državni ravni              56.829,87 €  
1. Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov s prehranskimi in 

higienskimi paketi 
             40.223,75 €  

2. Letovanje socialno ogroženih otrok in socialno izključenih v mladinskem 
zdravilišču in letovišču rks debeli rtič 

             11.807,73 €  

3. Socialna pomoč v primeru naravnih in drugin nesreč manjšega ali večjega 
obsega, ko posameznik, družina ali skupina prebivalstva ostane brez 
osnovnih pogojev za življenje 

               3.833,23 €  

4. Logistična podpora izvajanja ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog 
najbolj ogroženih v skupnosti 

                   965,15 €  

Programe na lokalni ravni              12.653,56 €  
1. Postaje rdečega križa                3.774,58 €  
2. Srečanja starejših, bolnih, invalidnih in osamljenih                4.670,14 €  
3. Obiskovanje starejših, bolnih, invalidnih in osamljenih                2.971,93 €  
4. Skupine starejših za samopomoč                    495,89 €  
5. Krožki rdečega križa                    741,02 €  
 

 

 

Delovanje skupaj              19.683,58 €  

Delovanje na državni ravni              15.912,36 €  
Delovanje na lokalni ravni                3.771,22 €  
 

 

 

H39 - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije   

Dunajska 65, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                1.815,62 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.414,87 €  
1. Preventivni nacionalni program društva za zdravje srca in ožilja slovenije 

na področju zdravja srca in ožilja 
               1.414,87 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                    400,75 €  

 

 

 

H40 - Gerontološko društvo Slovenije   

Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                    988,52 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                    770,38 €  

1. Telefonsko svetovanje starejšim ljudem in njihovim svojcem v Sloveniji                    523,96 €  
2. Starejši človek z demenco in njegova družina                    246,42 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    218,14 €  

 

 

 

H42 - Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS   

Kebetova 9, 1000 LJUBLJANA   
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Skupni znesek                9.637,67 €  

od tega za:  

Programi skupaj                7.508,00 €  

Programe na državni ravni                    706,18 €  
1. Starejši za starejše - vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim, ki 

živijo v lastnih gospodinjstvih 
                   706,18 €  

Programe na lokalni ravni                6.801,82 €  
1. Starejši za starejše - vključevanje starejših vaktivnosti pomoči starejšim, ki 

živijo v lastnih gospodinjstvih (221 društev + 30 kandidatov za vključitev v 
letu 2011) 

               6.801,82 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                2.129,67 €  

 

 

 

H43 - Društvo hemofilikov Slovenije DHS   

Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                7.593,18 €  

od tega za:  
Programe na državni ravni                5.917,56 €  
1. Štipendiranje izobraževanja                1.692,48 €  
2. Sam sebi zdravnik                    182,79 €  
3. Psihološka oskrba hemofilikov                    406,20 €  
4. Programirana rekreacija in vzdrževalno obnovitvena rehabilitacija                1.878,29 €  
5. Subvencioniranje prevozov                    670,82 €  
6. Socialna pomoč zlasti okuženim s HCV in HIV                    737,90 €  
7. Informacijski sistem, publikacije, interaktivna knjižnica, internet                    349,10 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                1.675,62 €  

 

 

 

 

 

 

H44 - Slovenska Karitas   

Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek              87.669,83 €  

od tega za:  

Programi skupaj              68.313,38 €  

Programe na državni ravni              30.005,02 €  

1. Pomoč in skrb za starejše in bolne                5.955,36 €  
2. Izobraževalno glasilo Žarek dobrote, izobraževanje izvajalcev, 

zagovorništvo, izboljšanje dostopnosti programov in prostovoljstvo mladih 
               6.597,28 €  

3. Pomoč ženskam v stiski in ob nasilju ter možnost namestitve v šestih 
materinskih domovih in varni hiši 

               3.824,34 €  

4. Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem                6.212,77 €  
5. Alkoholizem - odprta rana posameznikov in družin                2.879,19 €  
6. Strokovno vodeni terapevtski tedni socialno ogroženih skupin                2.327,32 €  
7. Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi                2.208,76 €  
Programe na lokalni ravni              38.308,36 €  
1. Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom              26.930,97 €  
2. Pomoč socialno ogroženim otrokom                8.297,27 €  
3. Pomoč brezdomcem in ambulanta za osebe brez osnovnega                3.080,11 €  
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zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico 
 

 

 

Delovanje skupaj              19.356,45 €  

Delovanje na državni ravni                8.401,41 €  
Delovanje na lokalni ravni              10.955,04 €  

 

 

 

H45 - Društvo Regionalna Varna hiša Celje   

p.p.347, 3000 CELJE   

 

 

 

Skupni znesek                2.439,19 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.900,40 €  
1. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - enota Celje                    537,23 €  
2. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - enota Velenje                    500,16 €  
3. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - enota Slovenj Gradec                    697,55 €  
4. Poletni tabor za otroke in ženske                      73,87 €  
5. Dvodnevno izobraževanje strokovnih delavcev, ki delajo na področju 

nasilja v družini 
                     91,59 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                    538,79 €  

 

 

 

H47 - Zveza društev diabetikov Slovenije   

Kamniška ulica 25, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek              17.337,83 €  

od tega za:  

Programi skupaj              13.511,73 €  

Programe na državni ravni                3.508,93 €  

1. Glasilo sladkorna bolezen                2.694,73 €  
2. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni v osnovnih in srednjih šolah                    342,25 €  
3. Organizacija in izvedba 16. Športno rekreativnega srečanja sladkornih 

bolnikov 
                     68,56 €  

4. Aktivnosti ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni (14. November)                    135,40 €  
5. Strokovno usposabljanje vodstev društev                    132,50 €  
6. Merčunov pohod                      37,23 €  
7. Samostojna predstavitev na festivalu za tretje življenjsko obdobje                      98,25 €  
Programe na lokalni ravni              10.002,80 €  

1. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja                7.167,51 €  
2. Socialne pomoči posameznikom                    484,40 €  
3. Športna in rekreativna dejavnost                1.168,40 €  
4. Organizirano druženje                1.182,48 €  
 

 

 

Delovanje skupaj                3.826,10 €  

Delovanje na državni ravni                2.515,88 €  

Delovanje na lokalni ravni                1.310,22 €  

 

 

 

H49 - Slovensko društvo za celiakijo-SDC   

Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR   
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Skupni znesek                4.273,52 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                3.330,29 €  

1. Ozaveščanje in usposabljanje v pripravi jedi                    978,84 €  
2. Rehabilitacija mladostnikov obolelih s celiakijo                    766,13 €  
3. Pomoč socialno šibkejšim bolnikom in bolnikom v stiski                1.201,31 €  
4. Informiranje ciljnih javnosti o celiakiji                    287,49 €  
5. Mednarodni dan celiakije                      96,52 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    943,23 €  

 

 

 

H50 - Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije   

Resljeva cesta 11, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                    654,58 €  

od tega za:  

Programe na lokalni ravni                    510,13 €  
1. Osebno medgeneracijsko družabništvo s starim človekom                    403,86 €  
2. Medgeneracijske skupine za kakovostno starost                    106,27 €  
 

 

 

Delovanje na lokalni ravni                    144,45 €  

 

 

 

H51 - Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk   

Zaloška cesta 5, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                1.668,83 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.300,56 €  
1. Novice Europa Donna za članica in člane Europe Donne in druhe, priloga 

reviji Naša žena 
                   958,31 €  

2. Predavanja po Sloveniji ter osebna svetovanja telefonsko, elektronsko in 
obiski bolnic 

                   342,25 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                    368,27 €  

 

 

 

H52 - Društvo Življenje brez nasilja   

Rozmanova ulica 10, p.p.345, 8000 NOVO MESTO   

 

 

 

Skupni znesek                1.696,03 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.321,51 €  
1. Varna hiša                1.259,90 €  
2. Poletni tabor tudi jaz grem na počitnice                      61,61 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    374,52 €  

 

 

 

H53 - Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva   

Poljanska cesta 12, 1000 LJUBLJANA   
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Skupni znesek                9.408,86 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                7.005,44 €  
1. Razvijanje, promocija in širjenje prostovoljstva v Sloveniji                4.851,44 €  
2. Pomoč in podpora prosilcem za azil, beguncem in drugim migrantom v 

Sloveniji 
               1.811,75 €  

3. Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja                    342,25 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                2.403,42 €  

 

 

 

H54 - Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju   

Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                4.641,74 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                3.616,65 €  
1. Mreža stanovanjskih skupin društva altra                1.214,97 €  
2. Svetovalnica altra                    473,89 €  
3. Dnevni center ljubljana                1.008,18 €  
4. Svetovalnica z elementi dnevnega centra prevalje                    747,57 €  
5. Altrina taborniška dejavnost                    172,04 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                1.025,09 €  

 

 

 

H55 - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije   

Poljanska 14, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                5.561,43 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                4.334,16 €  
1. Pot k okrevanju - organizirana samopomoč bolnikov/bolnic z rakom                1.334,79 €  
2. Publikacije                1.228,01 €  
3. Svetovalnica na spletnih straneh: http://www.onkologija.org                    224,24 €  
4. Nova pomlad življenja - 20. vseslovensko srečanje žensk z rakom dojke                    854,26 €  
5. 15. Pohod na Triglav - Dober dan, življenje                    265,73 €  
6. Rožnati oktober - svetovni mesec boja proti raku dojk                    213,57 €  
7. November - mesec ozaveščanja o raku pljuč                    213,57 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                1.227,27 €  

 

 

 

H57 - Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije   

Ulica Stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                3.398,94 €  

od tega za:  
Programe na državni ravni                2.648,88 €  
1. Izdaja glasila Žarišče                    207,47 €  
2. Svetovalni telefon EPITEL                    126,74 €  
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3. Pomoč skupinam za samopomoč                    612,44 €  
4. Evropski dan epilepsije                    205,62 €  
5. Socialna pomoč osebam z epilepsijo pri napotitvah na zdravljenje v tujino                1.316,86 €  
6. Predavanja o epilepsiji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, varstveno 

delovnih centrih, domovih za upokojence, nevladnih organizacijam, 
osebam z epilepsijo in drugi zainteresirani javnosti 

                   179,75 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                    750,06 €  

 

 

 

H58 - Slovensko društvo TRANSPLANT   

Hrvatski trg 2, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                1.548,62 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                1.206,88 €  
1. Glasilo TRANSPLANT                    410,70 €  
2. Program GIBANJE KOT ZDRAVILO                    287,49 €  
3. Evropski dan darovanja organov in zdravljenja s presaditvijo                    203,10 €  
4. Socialna pomoč bolnikom v obliki materialnih sredstev                    135,40 €  
5. Izobraževanje članov društva, predavanja zdravnikov in drugih 

strokovnjakov 
                     84,62 €  

6. Božično novoletno srečanje otrok s presajenimi organi                      85,56 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    341,74 €  

 

 

 

H59 - Društvo psoriatikov Slovenije- DPS   

Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR   

 

 

 

Skupni znesek                2.759,65 €  

od tega za:  
Programe na državni ravni                2.150,66 €  
1. Rehabilitacija v zdraviliških objektih                    800,87 €  
2. Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo                    681,86 €  
3. Sofinanciranje programa zdravljenje v tujini (Veli Lošinj)                    336,37 €  
4. Športno rekreacijsko srečanje                    331,56 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    608,99 €  

 

 

 

H60 - OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja   

Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR   

 

 

 

Skupni znesek              44.223,38 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni              34.460,71 €  

1. Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju                8.335,05 €  
2. Mreža pisarn za informiranje svetovanje za osebe s težavami v duševnem 

zdravju 
               9.602,84 €  

3. Mreža stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju              10.039,20 €  
4. Programi izobraževanja in psihoedukacije                2.010,17 €  
5. Preventivni programi                1.626,38 €  
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6. Krepitev socialne mreže prek prostočasovnih aktivnosti                1.804,74 €  
7. Založništvo in informiranje                1.042,34 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                9.762,67 €  

 

 

 

H61 - Slovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA   

Studenec 48, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                1.453,21 €  

od tega za:  
Programe na državni ravni                1.132,52 €  
1. Ne pozabi me - izobraževanje, pomoč in podpora bolnikom z demenco in 

njihovim svojcem 
                   383,32 €  

2. Svetovalni telefon                    169,25 €  
3. Informativna dejavnost                    410,70 €  
4. Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni                    169,25 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    320,69 €  

 

 

 

H62 - MOZAIK- Društvo za socialno vključenost   

Lendavska ulica 1, 9000 MURSKA SOBOTA   

 

 

 

Skupni znesek                    393,89 €  

od tega za:  
Programe na lokalni ravni                    306,66 €  
1. Zavetišče za brezdomce                    306,66 €  
 

 

 

Delovanje na lokalni ravni                      87,23 €  

 

 

 

H66 - NOVI PARADOKS -Slovensko društvo za kakovost življenja   

Vrhovci c.XVII/40, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                4.513,67 €  

od tega za:  

Programi skupaj                3.515,25 €  

Programe na državni ravni                3.085,72 €  
1. Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgoletnimi težavami v duševnem 

zdravju 
               1.401,52 €  

2. Mreža dnevni centrov za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem 
zdravju 

                   676,80 €  

3. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih in prostovoljcev                    203,10 €  
4. Informiranje in založništvo                    479,15 €  
5. Letovanje na morju in planinarjenje uporabnikov                    325,14 €  
Programe na lokalni ravni                    429,53 €  

1. Mladinski center                    333,70 €  
2. Mednarodna mladinska izmenjava                      95,83 €  
 

 

 

Delovanje skupaj                    998,42 €  

Delovanje na državni ravni                    864,00 €  
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Delovanje na lokalni ravni                    134,42 €  

 

 

 

H67 - Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE   

Pražakova ulica 6, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                    917,36 €  

od tega za:  

Programi skupaj                    714,86 €  

Programe na državni ravni                    292,24 €  

1.  Kralji ulice - cestni časopis in njegova nacionalna pokritost                    292,24 €  
Programe na lokalni ravni                    422,62 €  
1.  Dnevni center za brezdomce Kralji ulice                    204,92 €  
2.  Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim ljudem                    217,70 €  
 

 

 

Delovanje skupaj                    202,50 €  

Delovanje na državni ravni                      81,83 €  
Delovanje na lokalni ravni                    120,67 €  
 

 

 

H68 - Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA   

Trubarjeva 76 a, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                    587,03 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                    457,49 €  
1. Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene                    222,46 €  
2. Za legebitrine mlade                      70,50 €  
3. Svetovalno preventivni program HIV/aids preventive                    164,52 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    129,54 €  

 

 

 

H70 - Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske 

Slovenski trg 1, p.p.575, 4000 KRANJ   

 

 

 

Skupni znesek                    507,74 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                    507,74 €  
1. Materinski dom gorenjske                    236,95 €  
2. Letovanje na morju                    203,10 €  
3. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih                      67,70 €  
 

 

 

H73 - Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti ZDRAVA 
POT 

  

Krekova 12 a, 2000 MARIBOR   

 

 

 

Skupni znesek                    750,00 €  

od tega za:  
Programe na državni ravni                    584,49 €  
1. Dnevni center za odvisnike                    377,33 €  
2. Terensko delo z odvisniki od drog                    207,16 €  
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Delovanje na državni ravni                    165,51 €  

 

 

 

H74 - Združenje proti spolnemu zlorabljanju   

Masarykova 23, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                    608,08 €  

od tega za:  
Programe na državni ravni                    473,89 €  
1. Celostna podpora žrtvam spolnih zlorab, drugih oblik spolnega nasilja in 

nasilja 
                   473,89 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                    134,19 €  

 

 

 

H75 - Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi- RDEČI NOSKI 

Prušnikova 28, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                    828,27 €  

od tega za:  
Programe na državni ravni                    645,49 €  
1. Redni programi                     503,80 €  
2. Turneje Rdečih noskov po bolnišnicah, CUDV, VDC, Rehabilitacijskih 

centrih 
                   141,69 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                    182,78 €  

 

 

 

H76 - Društvo Mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco in 
menopavzo 
Frankolovska ulica 11, 2000 MARIBOR   

 

 

 

Skupni znesek                1.051,61 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                    819,55 €  
1. Strokovna predavanja s svetovanji                    571,69 €  
2. Individualna psihološka in zdravniška svetovanja                    196,52 €  
3. Glasilo Društva Mena                      51,34 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    232,06 €  

 

 

 

H82 - Beli obroč Slovenije - Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj   

Cigaletova 7, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                    347,48 €  

od tega za:  
Programe na državni ravni                    270,80 €  

1. Brezplačna pomoč žrtvam kaznivih dejanj z elementi nasilja                    270,80 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                      76,68 €  
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H93 - Društvo KLJUČ - center za boj proti trgovini z ljudmi   

p.p.1646, 1001 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                    695,10 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                    541,59 €  
1. Program (re)integracije žrtev trgovine z ljudmi                    541,59 €  
 

 

 

Delovanje na državni ravni                    153,51 €  

 

 

 

H99 - Društvo za Downov sindrom PLANET 47   

Koštrabona 80, 6274 ŠMARJE   

 

 

 

Skupni znesek                    545,32 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni                    424,98 €  
1. Odkrivanje in razvoj talentov in kompetenc pri otrocih z downovim 

sindromom 
                   424,98 €  

 

 

 

Delovanje na državni ravni                    120,34 €  

 

 

 

H102 - Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek   

C. Maršala Tita 78/a, 427O JESENICE   

 

 

 

Skupni znesek                    402,38 €  

od tega za:  

Programi skupaj                    402,38 €  

Programe na državni ravni                    200,58 €  
1.  Komuna- Skupnost Žarek                    200,58 €  
Programe na lokalni ravni                    201,80 €  
1.  Dnevni center- Naj mladih ne vzgaja ulica                    201,80 €  
 

 

 

H103 - Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica   

Smrekarjeva 44, 1000 LJUBLJANA   

 

 

 

Skupni znesek                    347,31 €  

od tega za:  
Programe na državni ravni                    347,31 €  
1.  Pomoč ščitničnim bolnikom                    347,31 €  

 
 

Predsednik sveta FIHO 
                                                                                                                                                      Miran KRAJNC 

Številka: 381/2012 
Ljubljana, 27.2.2012 
 


