
DOFINANCIRANJA FINANČNO OVREDNOTENIH LETNIH DELOVNIH PROGRAMOV HUMANITARNIH 

ORGANIZACIJ ZA LETO 2015 

Svet FIHO je s sklepom 19. seje dne 15.9.2015 zadolžil Komisijo za ocenjevanje in pripravo 

predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam (v nadaljevanju: komisija), 

da ponovno preuči Finančno ovrednotene letne delovne programe humanitarnih organizacij 

v letu 2015 (v nadaljevanju: vloga) in pripravi predlog za dofinanciranje izvajanja socialnih 

programov, delovanja in naložb posameznih organizacij, kar je storila na svoji 79. in 80. seji 

24. in 25.9.2015. 

Komisija je pri pripravi predloga dofinanciranja pozvala vse humanitarne organizacije, ki so v 

letu 2015 sofinancirane iz sredstev FIHO, da pošljejo svoje predloge prioritet za 

dofinanciranje izvajanja socialnih programov, delovanja in naložb.  

Komisija je oblikovala predlog, v katerem se vsem organizacijam, ki so v letu 2015 

sofinancirane iz sredstev FIHO, nameni dodatna sredstva v višini 8,2% od vrednosti 

osnovnega sklepa. Upoštevajoč predlagane prioritete, ki jih je posredovalo 58  humanitarnih 

organizacij, je komisija na podlagi veljavnih aktov FIHO vsebinsko ponovno obravnavala vloge 

in izdelala predlog dofinanciranja v skupni višini 504.157,50 EUR in sicer 304.721,70 EUR za 

socialne programe, 197.097,16 EUR za delovanje in 2.338,64 EUR za naložbe. 

Na podlagi izraženih prioritet organizacij po povečanju sredstev za delovanje in s ciljem večje 

uravnoteženosti vrednosti točke za delovanje primerjalno z vrednostjo točke za programe, 

komisija predlaga sorazmerno povečanje sredstev za delovanje iz osnovnega sklepa 

posamezne humanitarne organizacije za 14,7%. 

Pri izdelavi predloga dofinanciranja naložb je komisija upoštevala izražene prioritete 

organizacij, pri čemer skladno z veljavnimi akti FIHO ni mogla upoštevati tistih, ki so bile 

zavrnjene že z osnovnim ocenjevanjem ali niso bile prijavljene v vlogi za leto 2015. Prav tako 

komisija ni upoštevala tistih prioritet za naložbe, za katere je organizacija prejela že vsa 

zaprošena sredstva FIHO. 

Za preostala razpoložljiva sredstva za posamezno organizacijo je komisija vsebinsko 

obravnavala predlagane programske prioritete in jih upoštevala, v kolikor so bile v skladu z 

veljavnimi akti FIHO in največ do višine zaprošenih sredstev v vlogi za leto 2015. V primeru če 

organizacija ni izrazila svojih programskih prioritet, komisija predlaga dofinanciranje nosilnih 

socialnih programov organizacije v skladu z njenim poslanstvom. Komisija ni upoštevala tistih 

prioritet za socialne programe, ki so bili zavrnjeni že z osnovnim ocenjevanjem ali niso bili 

prijavljeni v vlogi za leto 2015.  

SKLEP : 

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 2015 v višini 

504.157,50 € in sicer: 

 

H01 - Društvo za fenilketonurijo Slovenije PKU  



Rifnik 12b, 3230 Šentjur, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU  

   

Skupni znesek 963,14 

od tega za:  

Program na državni ravni 643,89 

1. Program obnovitvene rehabilitacije mladostnikov s fenilketonurijo 643,89 

   

Delovanje na državni ravni 319,25 

   

H04 - Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije  

Koprska ulica 94, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 2.165,04 

od tega za:  

Program na državni ravni 1.463,20 

1. Program pomoči in podpore kroničnim pljučnim bolnikom in njihovim svojcem v 
domačem okolju 

1.463,20 

   

Delovanje na državni ravni 701,84 

   

H05 - Društvo na srcu operiranih Slovenije  

Tbilisijska 81, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 787,49 

od tega za:  

Program na državni ravni 507,16 

1. Publikacija revije z naslovom »Utrip srca« 507,16 

   

Delovanje na državni ravni 280,33 

   

H06 - Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije  

Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 7.079,35 

od tega za:  

Programa na državni ravni 4.647,95 

1. Obnovitvena trajna rehabilitacija pri možganski kapi 3.647,95 

2. Založništvo 1.000,00 

   

Delovanje na državni ravni 2.431,40 

   

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

p.p.2726, 1001 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 3.900,92 

od tega za:  



Programa na državni ravni 2.163,84 

1. SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja 1.163,84 

2. Psihosocialna in psihoterapevtska pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja v 
družini in žrtvam spolnih zlorab 

1.000,00 

   

Delovanje na državni ravni 1.737,08 

   

H08 - Evangeličanska humanitarna organizacija- Podpornica  

Slovenska 17, 9000 MURSKA SOBOTA  

   

Skupni znesek 8.637,67 

od tega za:  

Programa na državni ravni 6.800,47 

1. Mobilna diakonija 5.000,00 

2. Pomoč v stiski 1.800,47 

   

Delovanje na državni ravni 1.837,20 

   

H09 - Zveza prijateljev mladine Slovenije  

Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 5.001,32 

od tega za:  

Programa na državni ravni 3.004,36 

1. Letovanje otrok s posebnimi potrebami 1.890,06 

2. Telefon za otroke in mladostnike TOM 1.114,30 

   

Delovanje na državni ravni 1.996,96 

   

H10 - Zveza slovenskih društev za boj proti raku  

Trubarjeva 76a, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 2.338,31 

od tega za:  

Programa na lokalni ravni 1.569,50 

1. Kako zmanjšati umrljivost za rakom - Velenje 869,50 

2. Kako zmanjšati umrljivost za rakom - Posavsko društvo 700,00 

   

Delovanje skupaj 768,81 

Delovanje na državni ravni 661,34 

Delovanje na lokalni ravni 107,47 

  
 
 
 
 

 

H11 - Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi  



Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ  

   

Skupni znesek 2.000,76 

od tega za:  

Program na državni ravni 1.367,75 

1. Preventivno socialni program z zdraviliškim in fizioterapevtskim zdravljenjem in 
organiziranim  druženjem in izobraževanjem 

1.367,75 

Delovanje na državni ravni 633,01 

   

H12 - Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije  

Potrčeva 16, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 2.654,49 

od tega za:  

Programa na državni ravni 1.168,22 

1. Naj bo prvi zlom tudi zadnji 668,22 

2. Sončnica in druge publikacije 500,00 

   

Delovanje skupaj 1.486,27 

Delovanje na državni ravni 437,14 

Delovanje na državni ravni 1.049,13 

   

H14 - Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote  

Miren 216, 5291 MIREN  

   

Skupni znesek 4.071,23 

od tega za:  

Program na državni ravni 2.355,61 

1. Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo 2.355,61 

   

Delovanje na državni ravni 1.715,62 

   

H15 - Društvo Žarek upanja- pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih  

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

   

Skupni znesek 2.179,76 

od tega za:  

Programa na državni ravni 1.480,94 

1. Vzgoja in izkustveno učenje 980,94 

2. Korak v pravo smer 500,00 

   

Delovanje na državni ravni 698,82 

  
 
 
 

 

H16 - Slovensko društvo HOSPIC  



Gosposvetska cesta 9, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 11.838,51 

od tega za:  

Program na državni ravni 7.862,51 

1. Hospic - spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu 7.862,51 

   

Delovanje na državni ravni 3.976,00 

   

H17 - Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog-STIGMA  

Štihova 12, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 1.981,81 

od tega za:  

Program na državni ravni 1.074,96 

1. Program zmanjševanja škode zaradi drog 1.074,96 

   

Delovanje na državni ravni 906,85 

   

H18 - Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI  

Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 2.770,93 

od tega za:  

Programa na državni ravni 1.892,95 

1. Pomoč pri govorno-jezikovnem usposabljanju do ravni celovite rehabilitacije 992,95 

2. Organiziranje govornih vaj in socialnih veščin v naravnem okolju 900,00 

   

Delovanje na državni ravni 877,98 

   

H19 - Društvo zaupni telefon Samarijan  

p.p.2008, Ulica Janeza Pavla II. 13,, 1001 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 2.709,23 

od tega za:  

Program na državni ravni 1.802,99 

1. Zaupni telefon za klic v duševni stiski 1.802,99 

   

Delovanje na državni ravni 906,24 

   

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

Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 1.868,27 

od tega za:  

Programe na državni ravni 1.268,82 



1. Dnevni centri 383,02 

2. Hidroterapija - program prilagojenih vaj v vodi za izboljšanje gibljivosti bolnikov z 
ekstrapiramidalnimi motnjami 

685,80 

3. Osveščanje in izobraževanje 200,00 

   

Delovanje na državni ravni 599,45 

   

H21 - Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije  

Celovška 291, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 8.458,58 

od tega za:  

Programe skupaj 5.505,30 

Program na državni ravni 1.505,30 

1. Usposabljanje strokovnih in laičnih izvajalcev programa vseživljenjske rehabilitacije 
koronarnih bolnikov (VRKB) za delo v koronarnih društvih in klubih (KDK) 

1.505,30 

Program na lokalni ravni 4.000,00 

1. Vseživljenjska rehabilitacijska vadba in druge gibalne dejavnosti v skupinah KB 4.000,00 

Delovanje skupaj 2.953,28 

Delovanje na državni ravni 712,02 

Delovanje na lokalni ravni 2.241,26 

   

H22 - Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt  

Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 1.278,51 

od tega za:  

Program na državni ravni 654,34 

1. Zmanjševanje škodljivih posledic klubskih drog in kokaina med mladimi in mlajšimi 
odraslimi - Pleši z glavo 

654,34 

   

Delovanje na državni ravni 624,17 

   

H23 - ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje  

Cigaletova 5k, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 47.701,07 

od tega za:  

Programe na državni ravni 31.424,41 

1. Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti za osebe s težavami v duševnem zdravju 17.807,25 
2. Destigmatizacija in izobraževanje na podočju duševnega zdravja 5.779,20 

3. Varovanje človekovih pravic - socialno zagovorništvo 2.943,66 

4. Mreža programov socialnega vključevanja in aktivnega pristopa do dela in zaposlitve 4.894,30 



Delovanje na državni ravni 16.276,66 

   

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

Štorje 26, 6210 SEŽANA  

   

Skupni znesek 4.511,55 

od tega za:  

Program na državni ravni 2.460,59 

1. Mreža dnevnih centrov 2.460,59 

   

Delovanje na državni ravni 2.050,96 

   

H26 - Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije UP  

Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 1.754,81 

od tega za:  

Program na državni ravni 945,09 

1. Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem 945,09 

   

Delovanje na državni ravni 809,72 

   

H27 - Gorska reševalna zveza Slovenije  

Bleiweisova 34, p.p.245, 4000 KRANJ  

   

Skupni znesek 20.364,73 

od tega za:  

Program na državni ravni 13.178,81 

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

13.178,81 

Delovanje na državni ravni 7.185,92 

   

H28 - Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije  

Partizanska cesta 12, 2000 MARIBOR  

   

Skupni znesek 4.460,51 

od tega za:  

Program na lokalni ravni 1.763,84 

1. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah - Strokovna 
podpora prostovoljcem: intervizija, supervizija, izkustvene delavnice 

1.763,84 

Delovanje skupaj 2.696,67 

Delovanje na državni ravni 904,21 

Delovanje na lokalni ravni 1.792,46 
   



H29 - Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije  

Zaloška 7, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 5.211,18 

od tega za:  

Programa na državni ravni 3.080,82 

1. Počitniška dializa 1.000,00 

2. Aktivnosti za ohranjevanje zdravja kroničnih ledvičnih bolnikov 2.080,82 

   

Delovanje skupaj 2.130,36 

Delovanje na državni ravni 1.096,39 

Delovanje na lokalni ravni 1.033,97 

   

H30 - Društvo obolelih zaradi azbesta OZA  

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

   

Skupni znesek 422,67 

od tega za:  

Programa na državni ravni 358,19 

1. Pomoč bolnikom in svojcem ob soočanju z mezoteliomom in pljučnim rakom, 
družinska obremenjenost z mezoteliomom - zgodnje odrivanje bolezni. 

150,88 

2. Rekreacija obolelih zaradi azbesta 207,31 

   

Delovanje na državni ravni 64,48 

   

H32 - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto  

Rozmanova ulica 30, 8000 NOVO MESTO  

   

Skupni znesek 1.022,15 

od tega za:  

Program na državni ravni 630,44 

1. Socialno vključevanje migrantov 630,44 

   

Delovanje na državni ravni 391,71 

   

H33 - Društvo varnega zavetja Pomurja  

Babinci 61, 9240 LJUTOMER  

   

Skupni znesek 775,75 

Program na državni ravni 775,75 

1. Varna hiša Pomurja - Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini 775,75 

  
 
 
 

 

H34 - HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje  

Oldhamska 14, 4000 KRANJ  



   

Skupni znesek 1.298,82 

od tega za:  

Program na državni ravni 703,67 

1. Komunikacijsko-rehabilitacijska povezava svojcev 703,67 

   

Delovanje na državni ravni 595,15 

   

H35 - Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije UTRIP  

Njegoševa 4, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 1.117,97 

od tega za:  

Program na državni ravni 771,01 

1. Posredovanje informacij preko publikacije Naš utrip in spletne strani 771,01 

   

Delovanje na državni ravni 346,96 

   

H36 - Društvo za nenasilno komunikacijo  

Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 5.514,41 

od tega za:  

Program na državni ravni 2.879,36 

1. Trening socialnih veščin 2.879,36 

   

Delovanje na državni ravni 2.635,05 

   

H37 - Društvo Projekt Človek  

Sketova 5, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 5.819,82 

od tega za:  

Program na državni ravni 2.811,35 

1. Program ProjektČlovek 2.811,35 

   

Delovanje na državni ravni 3.008,47 

   

H38 - Rdeči križ Slovenije  

Mirje 19, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 93.444,02 

od tega za:  

Program na državni ravni 56.695,20 

1. Pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam 56.695,20 

   



Delovanje skupaj 36.748,82 

Delovanje na državni ravni 26.710,60 

Delovanje na lokalni ravni 10.038,22 

   

   

H39 - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije  

Dunajska 65, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 2.100,34 

od tega za:  

Program na državni ravni 953,55 

1. Preventivni nacionalni program Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na področju 
bolezni srca in ožilja 

953,55 

   

Delovanje na državni ravni 1.146,79 

   

H40 - Gerontološko društvo Slovenije  

Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 977,04 

od tega za:  

Programa na državni ravni 462,12 

1. Starejši človek z demenco in njegova družina 100,00 

2. Svetovanje starejšim ljudem o starostnem varstvu in problematikah v starosti 362,12 

Delovanje na državni ravni 214,92 

   

Naložbo na državni ravni 300,00 

1. Računalnik - strojna in programska oprema 300,00 

   

H42 - Zveza društev upokojencev Slovenije  

Kebetova 9, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 11.744,39 

od tega za:  

Program na državni ravni 5.420,12 

1. Starejši za starejše - vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim, ki živijo v 
lastnih gospodinjstvih 

5.420,12 

   

Delovanje na državni ravni 6.324,27 

  
 
 
 
 

 

H43 - Društvo hemofilikov Slovenije DHS  

Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA  



   

Skupni znesek 4.270,05 

od tega za:  

Programa na državni ravni 2.939,24 

1. Izobraževanje 1.200,00 

2. Programirana rekreacija in vzdrževalno obnovitvena rehabilitacija 1.739,24 

   

Delovanje na državni ravni 1.330,81 

   

H44 - Slovenska Karitas  

Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 104.726,61 

od tega za:  

Programe skupaj 62.247,11 

   

Program na državni ravni 30.091,27 

1. Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 30.091,27 

Program na lokalni ravni 32.155,84 

1. Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom 32.155,84 

   

Delovanje skupaj 42.479,50 

Delovanje na državni ravni 18.392,22 

Delovanje na lokalni ravni 24.087,28 

   

H45 - Društvo Regionalna Varna hiša Celje  

p.p.347, 3000 CELJE  

   

Skupni znesek 2.270,62 

od tega za:  

Program na državni ravni 1.259,57 

1. Varne hiše za ženske in otroke - žrtve nasilja 1.259,57 

   

Delovanje na državni ravni 1.011,05 

   

H47 - Zveza društev diabetikov Slovenije  

Kamniška ulica 25, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 19.113,40 

od tega za:  

Programe skupaj 11.140,43 

Programe na državni ravni 5.140,43 

1. Ozaveščanje ljudi s sladkorno boleznijo preko glasila sladkorna bolezen, spletne 
strani in drugih medijev 

140,43 

2. 17. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni v osnovnih in srednjih šolah 3.000,00 

3. 23. let aktivnosti ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni 14. novembru 2.000,00 



 
Programa na lokalni ravni 

6.000,00 

1. Preventivni programi za ohranjanje zdravja 3.000,00 

2. Socialna pomoč posameznikom 3.000,00 

   

Delovanje skupaj 7.972,97 

Delovanje na državni ravni 5.834,92 

Delovanje na lokalni ravni 2.138,05 

   

H49 - Slovensko društvo za celiakijo-SDC  

Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR  

   

Skupni znesek 3.486,01 

od tega za:  

Programa na državni ravni 2.378,98 

1. Ozaveščanje in usposabljanje v pripravi jedi brez glutena 2.000,00 

2. Rehabilitacija odraslih bolnikov s celiakijo 378,98 

   

Delovanje na državni ravni 1.107,03 

   

H51 - Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk  

Zaloška cesta 5, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 1.536,46 

od tega za:  

Program na državni ravni 862,80 

1. Novice Europa Donna za članice in člane in druge, kot priloga reviji Nika 862,80 

   

Delovanje na državni ravni 673,66 

   

H52 - Društvo Življenje brez nasilja  

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

   

Skupni znesek 1.564,70 

od tega za:  

Program na državni ravni 866,06 

1. Varna hiša 866,06 

   

Delovanje na državni ravni 698,64 

  
 
 
 
 

 

   

H53 - Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva  

Poljanska cesta 12, 1000 LJUBLJANA  



   

Skupni znesek 8.539,86 

od tega za:  

Program na državni ravni 4.475,37 

1. Pomoč in podpora prosilcem za azil, beguncem in drugim migrantom v Sloveniji 4.475,37 

Delovanje na državni ravni 4.064,49 

   

H54 - Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju  

Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 5.173,23 

od tega za:  

Program na državni ravni 1.559,32 

1. Center za duševno zdravje Prevalje 1.559,32 

   

Delovanje na državni ravni 2.113,91 

   

Naložbo na državni ravni 1.500,00 

1. Zamenjava dotrajane opreme in nakup nove v programih 1.500,00 

   

H55 - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije  

Poljanska 14, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 3.397,97 

od tega za:  

Programa na državni ravni 2.302,83 

1. Pot k okrevanju – organizirana samopomoč bolnikov z rakom 1.100,00 

2. Publikacije 1.202,83 

   

Delovanje na državni ravni 1.095,14 

   

H57 - Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije  

Ulica Stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 2.669,90 

od tega za:  

Programa na državni ravni 1.874,57 

1. Spremljanje oseb z epilepsijo pri napotitvah na zdravljenje v tujino 1.200,00 

2. Predavanja o epilepsiji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, zavodih, varstveno 
delovnih centrih, domovih za upokojence, nevladnih organizacijah, osebam z 
epilepsijo in drugi zainteresirani javnosti 

674,57 

   

Delovanje na državni ravni 795,33 

H58 - Slovensko društvo TRANSPLANT  

Ljubljanska 45, 1240 KAMNIK  



   

Skupni znesek 1.435,95 

od tega za:  

Program na državni ravni 962,52 

1. Glasilo Transplant 962,52 

   

Delovanje na državni ravni 473,43 

   

H59 - Društvo psoriatikov Slovenije- DPS  

Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR  

   

Skupni znesek 3.142,47 

od tega za:  

Programa na državni ravni 1.689,73 

1. Rehabilitacija v zdraviliških objektih 1.000,00 

2. Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na domu 689,73 

   

Delovanje na državni ravni 1.452,74 

   

H60 - OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja  

Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR  

   

Skupni znesek 39.382,85 

od tega za:  

Programe na državni ravni 24.054,43 

1. Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju 5.921,68 

2. Mreža pisarn za informiranje in svetovanje za osebe s težavami v duševnem zdravju 8.917,77 
3. Mreža stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju 9.214,98 

   

Delovanje na državni ravni 15.328,42 

   

H61 - Slovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA  

Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 1.189,03 

od tega za:  

Programe na državni ravni 806,11 

1. Strokovni izobraževalni tečaj  Ne pozabi me 250,00 

2. Svetovalni telefon o demenci 106,11 

3. Glasilo Spominčica 450,00 

   

Delovanje na državni ravni 382,92 

  
 

 

H62 - MOZAIK- Društvo za socialno vključenost  

Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 MURSKA SOBOTA  



   

Skupni znesek 467,58 

od tega za:  

Program na državni ravni 360,12 

1. Zavetišče za brezdomce 360,12 

   

Delovanje na državni ravni 107,46 

   

H66 - NOVI PARADOKS -Slovensko društvo za kakovost življenja  

Vrhovci c.XVII/40, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 6.587,16 

od tega za:  

Program na državni ravni 3.307,46 

1. Mreža stanovanjskih skupin DNP 3.307,46 

   

Delovanje na državni ravni 3.279,70 

   

H67 - Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE  

Pražakova ulica 6, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 1.140,38 

od tega za:  

Programa na državni ravni 529,16 

1. Kralji ulice - cestni časopis in njegova nacionalna pokritost 229,16 

2. Dnevni center za brezdomce Kralji ulice 300,00 

   

Delovanje na državni ravni 611,22 

   

H68 - Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA  

Trubarjeva 76 a, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 915,46 

od tega za:  

Program na državni ravni 274,09 

1. Za LGBT mlade! 274,09 

   

Delovanje na državni ravni 641,37 

   

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

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

   

Skupni znesek 1.133,68 

od tega za:  

Program na državni ravni 498,73 

1. Varna hiša Gorenjske 498,73 



   

Delovanje na državni ravni 634,95 

   

H71 - Društvo Ženska svetovalnica  

Cesta v Mestni log 55, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 604,30 

od tega za:  

Program na državni ravni 604,30 

1. Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja (KC) 604,30 

   

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

Krekova 12 a, 2000 MARIBOR  

   

Skupni znesek 864,83 

od tega za:  

Program na državni ravni 425,42 

1. Dnevni center za odvisnike od nedovoljenih drog in terensko delo z odvisniki 425,42 

Delovanje na državni ravni 439,41 

   

H74 - Združenje proti spolnemu zlorabljanju  

Masarykova 23, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 577,42 

od tega za:  

Program na državni ravni 298,42 

1. Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja 298,42 

Delovanje na državni ravni 279,00 

   

H75 - RDEČI NOSKI - CLOWNDOCTORS, Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in 
trpeče ljudi 
Bohoričeva 17, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 1.011,05 

od tega za:  

Program na državni ravni 1.011,05 

1. Vizite klovnov zdravnikov na pediatričnih oddelkih slovenskih bolnišnic 1.011,05 

   

   

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

Skupni znesek 941,73 

od tega za:  



Program na državni ravni 643,45 

1. Strokovna predavanja s svetovanji 643,45 

   

Delovanje na državni ravni 298,28 

   

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

Cigaletova 7, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 916,57 

od tega za:  

Program na državni ravni 351,00 

1. Pomoč žrtvam kaznivih dejanj z elementi nasilja 351,00 

   

Delovanje na državni ravni 565,57 

   

H93 - Društvo KLJUČ - center za boj proti trgovini z ljudmi  

p.p.1646, 1001 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 708,96 

od tega za:  

Program na državni ravni 562,47 

1. Celostna oskrba žrtev trgovanja z ljudmi 562,47 

   

Delovanje na državni ravni 146,49 

   

H96 - Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo 

Motnica 3, 1236 TRZIN  

   

Skupni znesek 348,36 

od tega za:  

Program na državni ravni 221,72 

1. Izboljšanje kakovosti življenja z bulozno epidermolizo 221,72 

   

Delovanje na državni ravni 126,64 

   

H97 - Društvo za cistično fibrozo Slovenije  

Troštova 5, 1292 IG (PRI LJUBLJANI)  

   

Skupni znesek 835,30 

od tega za:  

Program na državni ravni 561,13 

1. Organiziranje izobraževanj in izdajanje publikacij 561,13 

   

Delovanje na državni ravni 274,17 

H102 - Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek  

C. Maršala Tita 78/a, 427O JESENICE  



   

Skupni znesek 777,39 

od tega za:  

Program na državni ravni 777,39 

1. Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica 777,39 

   

H103 - Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica  

Smrekarjeva 44, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 424,39 

od tega za:  

Program na državni ravni 371,19 

1. Pomoč ščitničnim bolnikom, organizacija delavnic in predavanj ter skupin za 
samopomoč, individualno svetovanje in informiranje. 

371,19 

   

Delovanje na državni ravni 53,20 

   

H107 - Združenje BODI ZDRAV  

Budanje 92a, 5271 VIPAVA  

   

Skupni znesek 458,37 

od tega za:  

Naložbo na državni ravni 458,37 

1. Prenosni računalnik HP PB 450 G2 15/8 458,37 

   

H109 - Društvo Tvoj telefon  

Prečna 2, 6230 POSTOJNA  

   

Skupni znesek 491,57 

od tega za:  

Program na državni ravni 467,39 

1. Klic v stiski 467,39 

   

Delovanje na državni ravni 24,18 

   

H114 - Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo in svojcev  

Vrhovčeva cesta 13d, 1370 LOGATEC  

   

Skupni znesek 329,98 

od tega za:  

Program na državni ravni 211,16 

1. Celostna pomoč bolnikom s Huntingtonovo boleznijo v razviti fazi bolezni 211,16 

   

Delovanje na državni ravni 118,82 

   



H117 - Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper  

Ljubljanska 6, 6000 KOPER  

   

Skupni znesek 514,60 

od tega za:  

Program na državni ravni 514,60 

1. Delo z uporabniki nedovoljenih drog in njihovimi svojci 514,60 

   

H118 - Društvo za fibromialgijo  

Celovška cesta 160, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 123,90 

od tega za:  

Program na državni ravni 68,43 

1. Dnevi zdravja 68,43 

   

Delovanje na državni ravni 55,47 

   

H121 - Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja Muza  

Kongresni trg 1, 1521 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 80,27 

od tega za:  

Naložbo na državni ravni 80,27 

1. Računalnik 80,27 

   

H123 - Humanitarno društvo TOK-“TOK”  

Jakopičeva 10, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 450,42 

od tega za:  

Program na državni ravni 294,57 

1. Asistenca in spremstvo za otroke s posebnimi potrebami 294,57 

   

Delovanje na državni ravni 155,85 

   

H127 - Inkont - Humanitarna organizacija Maribor  

Cesta XIV. divizije 3, 2000 MARIBOR  

   

Skupni znesek 139,45 

od tega za:  

Program na državni ravni 79,20 

1. »Z inkontinenco zaživimo polnovredno življenje z ostalo populacijo ljudi« 79,20 

Delovanje na državni ravni 60,25 

   



H131 - Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo  

Povšetova 37, 1000 LJUBLJANA  

   

Skupni znesek 488,72 

od tega za:  

Program na državni ravni 321,10 

1. Informativno - družabna srečanja bolnikov s hemato-onkološkimi boleznimi in 
njihovih svojcev, za informiranje o boleznih in zdravljenju, ter za izdelavo 
motivacijskih daril za hospitalizirane hemato-onkološke bolnike, ter simbolična 
obdaritev teh bolnikov v bolnišnicah po Sloveniji 

321,10 

Delovanje na državni ravni 167,62 

 

 

Sklep o dofinanciranju je bil sprejet na 20. seji Sveta FIHO dne 8.10.2015 

 

Predsednik Sveta FIHO 

Gregor KOBAL 
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