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DOFINANCIRANJE FINANČNO OVREDNOTENIH LETNIH DELOVNIH PROGRAMOV INVALIDSKIH 
ORGANIZACIJ IZ SREDSTEV FIHO V LETU 2015 

 
 
Svet FIHO je s sklepom 19. seje z dne 15.9.2015 zadolžil Komisijo za ocenjevanje in pripravo predloga za 
razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam (v nadaljevanju: komisija), da ponovno preuči 
Finančno ovrednotene letne delovne programe invalidskih organizacij za leto 2015 (v nadaljevanju: 
vloga) in pripravi predlog dofinanciranja posebnih socialnih programov, delovanja in naložb v osnovna 
sredstva ter njihovega vzdrževanja, kar je storila na svoji 93. seji dne 28.9.2015. 
 
Razpoložljivih sredstev za dofinanciranje invalidskih organizacij je bilo po sklepu Sveta FIHO 945.750,00 
EUR. Po odštetju 1% za rezervni sklad, ki znaša 9.457,50 EUR, je za razporeditev preostalo 936.292,50 
EUR. 
 
Komisija je pri pripravi predloga dofinanciranja pozvala vse invalidske organizacije, ki so bile v letu 2015 
sofinancirane iz sredstev FIHO, da posredujejo svoje predloge prioritet za dofinanciranje izvajanja 
socialnih programov, delovanja in naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje. 
 
Pri pripravi predloga je komisija upoštevala dodeljena sredstva FIHO v letu 2015 ter na podlagi 
vzajemnosti in solidarnosti ter v okviru razpoložljivih sredstev organizacije razdelila v tri razrede, ki so 
prejele 7%, 9% ali 15% glede na sklep o so/financiranju iz sredstev FIHO za leto 2015.  
Razrede je določila glede na velikost in razvoj invalidskih organizacij oziroma glede na višino prejetih 
sredstev v letu 2015 in sicer v: 

• prvi razred (7% na sklep) so bile uvrščene organizacije, ki so glede na sklep 2015 prejele več kot 
500.000,00 EUR, 

• drugi razred (9% na sklep) so bile uvrščene organizacije, ki so glede na sklep 2015 prejele od 
150.000,00 EUR do 500.000,00 EUR, 

• tretji razred (15% na sklep) so bile uvrščene organizacije, ki so glede na sklep 2015 prejele do 
150.000,00 EUR.  

 
Za posamezno organizacijo je komisija obravnavala predlagane programske prioritete in jih upoštevala, v 
kolikor so bile v skladu z veljavnimi akti FIHO ter največ do višine zaprošenih sredstev v vlogi za leto 
2015. V primeru, da organizacija ni posredovala svojih programskih prioritet, je komisija pripravila 
predlog dofinanciranja nosilnih programov organizacije v skladu z njenim poslanstvom. Komisija ni 
upoštevala prioritet za dofinanciranje tistih posebnih socialnih programov, ki jih organizacije niso 
prijavile v vlogi za leto 2015, oz. so bili tekom ocenjevanja zavrnjeni v skladu s Pravilnikom o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev FIHO. Komisija je pri dofinanciranju posebnih socialnih programov 
upoštevala zgornjo mejo 25-ih odstotkov glede na sklep 2015. Komisija je preverila tudi, da dodatna 
sredstva po posameznih postavkah skupaj z rednim sklepom ne presegajo v vlogi zaprošenih sredstev. 
Na osnovi enakih kriterijev je komisija pripravila tudi predlog za dofinanciranje delovanja.  
 
Pri izdelavi predloga dofinanciranja naložb je komisija upoštevala izražene prioritete organizacij pri 
čemer skladno z veljavnimi akti FIHO ni upoštevala tistih, ki so bile zavrnjene že z osnovnim 
ocenjevanjem ali niso bile prijavljene v vlogi za leto 2015. Komisija je določila zgornjo mejo 
dofinanciranja naložb, ki ni smela preseči 50-ih odstotkov vseh dodeljenih sredstev iz naslova 
dofinanciranja posamezne invalidske organizacije. 
Komisija je v skladu z 20. in 21. členom Navodil eni organizaciji dodelila dodatnih 30.000,00 EUR za 
sofinanciranje nakupa novih prostorov. Navedena investicija je bila v letu 2015 edina začeta večletna 
investicija v nakup poslovnih prostorov, vendar za realizacijo celotnih zaprošenih sredstev FIHO ni imel 
dovolj razpoložljivih sredstev. Organizacija lastnih prostorov še nima, s čimprejšnjo realizacijo pa se bodo 
na eni strani zmanjšali stroški najemnine ter na drugi strani stroški in odplačilna doba najetega kredita.  
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Komisija je pripravila predlog dofinanciranja invalidskih organizacij v skupni višini 936.340,67 EUR. 
Razporejena sredstva presegajo razpoložljiva za 48,17 EUR, za katera komisija predlaga, da se krijejo iz 
že oblikovanih rezervnih sredstev. Rezervna sredstva oblikovana ob dofinanciranju se tako znižajo iz 
9.457,50 EUR na 9.409,33 EUR. 
 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v 
nadaljnjo obravnavo in sprejem predlaga Svetu FIHO sledeči sklep: 
 
SKLEP št.1 : 
Sprejme se predlog dofinanciranja Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih 
organizacij za leto 2015 v skupni višini 936.340,67 EUR od tega 548.557,84 EUR za programe, 
155.156,63 EUR za delovanje in 232.626,20 EUR za naložbe in sicer: 
 
I01 - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije   

Groharjeva 2, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek    102.181,87 €  

od tega za:  

Programe skupaj      81.765,95 €  

Programi na državni ravni      38.730,64 €  

1.  Založniška dejavnost slepih in slabovidnih      10.900,00 €  

2.  Informativna dejavnost slepih in slabovidnih            578,00 €  

3.  Tehnični pripomočki za slepe in slabovidne         2.300,00 €  

4.  Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in sla-
bovidnih 

        7.600,00 €  

5.  Program za aktivno ohranjevanje zdravja slepih in slabovidnih      11.702,64 €  

6.  Program za slepe in slabovidne otroke, mladostnike in svojce         2.300,00 €  

7.  Športna in šahovska tekmovanja slepih in slabovidnih         1.700,00 €  

8.  Vseživljenjsko učenje slepih in slabovidnih         1.000,00 €  

9.  Kulturno udejstvovanje in ustvarjalnost slepih in slabovidnih            650,00 €  

   
Programi na lokalni ravni      43.035,31 €  

1.  Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida         4.922,00 €  

2.  Usposabljanje za aktivno življenje  slepih in slabovidnih oseb      15.293,83 €  

3.  Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih 
pripomočkov 

        5.389,00 €  

4.  Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti slepih in sla-
bovidnih oseb 

        5.623,00 €  

5.  Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih oseb         4.943,00 €  

6.  Osebna asistenca za slepe in slabovidne osebe         6.864,48 €  

   
Delovanje skupaj      20.415,92 €  

Delovanje na državni ravni      10.207,96 €  

Delovanje na lokalni ravni      10.207,96 €  

  

I02 - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije   

Drenikova 24, 1000 LJUBLJANA   
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Skupni znesek      96.044,31 €  

od tega za:  

Programe skupaj      69.324,13 €  

Programi na državni ravni      22.459,20 €  

1.  Usposabljanje za aktivno življenje in delo oseb z okvaro sluha         5.459,20 €  

2.  Razvoj slovenskega znakovnega jezika         3.000,00 €  

3.  Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija oseb z okvaro sluha      11.000,00 €  

4.  Šport in rekreacija gluhih         3.000,00 €  

   
Programa na lokalni ravni      46.864,93 €  

1.  Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izklju-
čenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih 

     43.706,00 €  

2.  Informativna dejavnost         3.158,93 €  

   
Naložbe skupaj      26.720,18 €  

Naložbe na državni ravni      25.485,30 €  

1.  Nadgradnja slovarja slovenskega znakovnega jezika      21.600,00 €  

2.  Klima naprava za apartma v Moravskih toplicah         2.093,00 €  

3.  Nabava hladilnikov - ohranjevanje zdravja         1.792,30 €  

   
Naložbi na lokalni ravni         1.234,88 €  

 1.  Prenosni računalnik - AURIS Kranj            693,81 €  

 2.  Pleskanje dela društvenih prostorov DGN Dolenjske in Bele krajine            541,07 €  

   

I03 - Društvo distrofikov Slovenije   

Linhartova 1/III, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek      68.220,71 €  

od tega za:  

Program na državni ravni      35.000,00 €  

1.  Osebna asistenca      35.000,00 €  

   
Delovanje na državni ravni      20.000,00 €  

   
Naložbi na državni ravni      13.220,71 €  

1.  Pohištvena oprema jedilnice         8.244,77 €  

2.  Dve stropni dvigali         4.975,94 €  

   
I04 - Zveza paraplegikov Slovenije   

Štihova 14, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek      69.686,02 €  

od tega za:  

Programi na državni ravni      23.513,71 €  

1.  Obnovitvena in socialna rehabilitacija         6.261,02 €  

3.  Prilagajanje grajenega okolja in kompenziranje invalidnosti         5.000,00 €  
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4.  Izobraževalna in kulturna dejavnost         5.000,00 €  

5.  Šport paraplegikov         7.252,69 €  

   
Delovanje na državni ravni      11.372,31 €  

   
Naložbe na lokalni ravni      34.800,00 €  

1.  Nakup kombiniranega vozila - Maribor      20.000,00 €  

2.  Delovni prostori - Društvo paraplegikov severne primorske      14.800,00 €  

   

I05 - Združenje multiple skleroze Slovenije   

Maroltova 14, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek      42.609,50 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni      36.609,50 €  

1.  Pomoč za doseganje večje kvalitete življenja invalidnih oseb z MS v njego-
vem življenjskem okolju oskrba na domu, individualna pomoč pri urejanju 
različnih zadev, obiski in družabništvo za osebe brez svojcev 

     16.609,50 €  

2.  Obnovitvena in socialna rehabilitacija      10.000,00 €  

3.  Osebna asistenca      10.000,00 €  

   
Delovanje na državni ravni         6.000,00 €  

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

Samova 9/II, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek      96.310,16 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni      48.160,16 €  

1.  Usposabljanje za samostojno in aktivno življenje oseb z motnjami v dušev-
nem razvoju - vseživljenjsko učenje  

     18.000,00 €  

2.  Programi za usposabljanje družin in oseb z motnjami v duševnem razvoju      24.960,16 €  

3.  Informativna in založniška dejavnost         2.700,00 €  

4.  Zagotavljanje prilagojenih prevozov osebam z motnjami v duševnem razvo-
ju 

        2.500,00 €  

   
Naložbi na državni ravni      48.150,00 €  

1.  Dobava in montaža hidravličnega hišnega dvigala z aluminijastim jaškom      29.150,00 €  

2.  Adaptacija pritličje, medetaže in prvega nadstropja objekta na Samovi 9 v 
Ljubljani 

     19.000,00 €  

   
   

I07 - Zveza delovnih invalidov Slovenije   

Dunajska c. 101, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek    101.225,11 €  
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od tega za:  

Programa skupaj      38.161,18 €  

Program na državni ravni         9.225,11 €  

1.  Usposabljanje za aktivno življenje in delo         9.225,11 €  

   
Program na lokalni ravni      28.936,07 €  

1.  Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti      28.936,07 €  

   
Delovanje skupaj      25.500,00 €  

Delovanje na državni ravni      10.000,00 €  

Delovanje na lokalni ravni      15.500,00 €  

   
Naložbi skupaj      37.563,93 €  

Naložbi na državni ravni      37.563,93 €  

1.  Vzdrževanje v objektih ZDIS za ohranjevanje zdravja v Izoli      34.218,33 €  

2.  Vzdrževanje v objektih ZDIS za ohranjevanje zdravja v Radencih         3.345,60 €  

   
   

I08 - SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije   

Rožanska 2, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek      42.942,75 €  

od tega za:  

Programa na državni ravni      12.499,99 €  

1.  Ohranjanje zdravja - počitnice za otroke in odrasle         6.237,81 €  

2.  Prevozi invalidov s prilagojenimi vozili za gibalno ovirane osebe         6.262,18 €  

   
Delovanje na državni ravni         8.971,38 €  

   
Naložbo na državni ravni      21.471,38 €  

1.  Nakup kombiniranih in prilagojenih vozil za prevoz oseb z gibalnimi ovirami      21.471,38 €  

   
I09 - Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije   

Dunajska c. 129, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek      31.724,31 €  

od tega za:  

Programe skupaj      23.224,31 €  

Programa na državni ravni         9.342,31 €  

1.  Skrb za ohranjevanje zdravja - preventiva         6.342,31 €  

2.  Kultura - soustvarjanje dneva CIV in spodbujanje ustvarjalnosti invalidov         3.000,00 €  

   
Programa na lokalni ravni      13.882,00 €  

1.  Skrb za ohranjevanje zdravja         7.065,08 €  

2.  Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti         6.816,92 €  
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Delovanje skupaj         8.500,00 €  

Delovanje na državni ravni         3.778,25 €  

Delovanje na lokalni ravni         4.721,75 €  

   

I10 - Zveza društev vojnih invalidov Slovenije   

Hacquetova 4, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek      38.083,02 €  

od tega za:  

Programe skupaj      20.392,94 €  

Programa na državni ravni         8.392,94 €  

1.  Integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojnih invalidov 
v kulturno in družbeno življenje 

        5.558,83 €  

2.  Šport in rekreacija vojnih invalidov         2.834,11 €  

   
Programa na lokalni ravni      12.000,00 €  

1.  Ohranjevanje zdravja vojnih invalidov v naravnih in klimatskih zdraviliščih in 
terapije 

        6.000,00 €  

2.  Kompenziranje invalidnosti in ohranjanje socialnih stikov         6.000,00 €  

   
Delovanje skupaj      17.690,08 €  

Delovanje na državni ravni      10.463,45 €  

Delovanje na lokalni ravni         7.226,63 €  

 

 

  

I11 - Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite   

Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE   

   
Skupni znesek      43.093,63 €  

od tega za:  

Program na državni ravni      20.093,63 €  

1.  Paraolimpijski športi in športi olimpijskih iger gluhih      20.093,63 €  

   
Delovanje na državni ravni         3.000,00 €  

   
Naložbo na državni ravni      20.000,00 €  

1.  Športni rekviziti in oprema      20.000,00 €  

   
I12 - Društvo laringektomiranih Slovenije   

Parmova 53, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek      15.326,60 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni         9.386,60 €  

1.  Učenje nadomestnega govora         1.089,00 €  

2.  Informiranje, publicistika in izdajanje glasila         2.817,00 €  
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3.  Izvajanje programov za preprečevanje socialne izključenosti         5.480,60 €  

   
Delovanje na državni ravni         5.940,00 €  

   

I13 - Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije   

Trubarjeva ulica 15, 2000 MARIBOR   

   
Skupni znesek      14.361,26 €  

od tega za:  

Programe skupaj      12.861,26 €  

Programi na državni ravni         4.500,00 €  

1. Ohranjanje zdravja - zdraviliška dejavnost         3.000,00 €  

2. Usposabljanje invalidov za samopomoč in drugih oseb za delo z invalidi            500,00 €  

3. Programi za invalide otroke in mladostnike            500,00 €  

4. Informativna dejavnost            500,00 €  

   
Program na lokalni ravni         8.361,26 €  

1.  Usposabljanje za aktivno življenje in delo         8.361,26 €  

   
Delovanje na državni ravni         1.500,00 €  

  
 
 
 

 

I14 - Društvo revmatikov Slovenije   

Parmova 53, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek      21.613,45 €  

od tega za:  

Programe skupaj      14.462,93 €  

Programe na državni ravni      14.462,93 €  

1.  Rehabilitacija in ohranjanje psihofizičnega zdravja revmatikov/invalidov         1.283,39 €  

2.  Izobraževanje in usposabljanje za aktivno življenje in delo odraslih revmati-
kov in njihovih družinskih članov 

        1.636,40 €  

3.  Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z juvenilnim idiopat-
skim artrtisom (JIA)ter njihovih družin 

        1.432,74 €  

4.  Svetovanje za aktivno in  neodvisno življenje ter delo revmatikov/invalidov         2.634,46 €  

5.  Obiski na domu,nega, fizična in druga pomoč za starejše in težje obolele 
revmatike/invalide 

           366,00 €  

6.  Informativna in založniška dejavnost         5.533,25 €  

7.  Šport in rekreacija revmatikov               78,58 €  

8.  Kulturna in interesna dejavnost revmatikov         1.498,11 €  

   
Delovanje na državni ravni         7.150,52 €  

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

   
Skupni znesek      10.570,23 €  

od tega za:  

Programa na državni ravni      10.570,23 €  

1.  Veriga psihosocialne oskrbe in druženja         6.270,23 €  

2.  Odmev         4.300,00 €  

   
I17 - Društvo paralitikov Slovenije PARAS   

Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE   

   
Skupni znesek         7.542,59 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni         5.039,16 €  

1.  Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju            581,18 €  

2.  Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi         2.914,31 €  

3.  Kultura, izobraževanje in informativna dejavnost            203,77 €  

4.  Šport in rekreacija            575,03 €  

5.  Prevozi            175,93 €  

6.  Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti            588,94 €  

   
Delovanje na državni ravni         2.503,43 €  

   
I18 - Društvo študentov invalidov Slovenije   

Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana   

   
Skupni znesek      18.704,19 €  

od tega za:  

Programa na državni ravni      18.704,19 €  

1.  Služba za pomoč študentom invalidom         5.701,44 €  

2.  Osebna asistenca za študente invalide      13.002,75 €  

   
I19 - YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa   

Neubergerjeva 7, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek      57.755,61 €  

od tega za:  

Program na državni ravni      27.755,61 €  

1.  Neodvisno življenje hendikepiranih - osebna asistenca      27.755,61 €  

   

Naložbo na državni ravni      30.000,00 €  

1.  Nakup prostorov za izvajanje in upravljanje programov      30.000,00 €  

   
I20 - Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA   

Slomškova 3c, 3210 SLOVENSKE KONJICE   
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Skupni znesek         4.969,16 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni         2.848,53 €  

1.  Posebni socialni program Nasilje nad invalidnimi osebami            153,36 €  

2.  Prevozi         1.671,37 €  

3.  Zmanjšanje socialne izključenosti in aktivno staranje starejših invalidov            738,96 €  

4.  Spremstvo in fizična pomoč invalidom            284,84 €  

   
Delovanje na državni ravni         1.420,63 €  

   
Naložbo na državni ravni            700,00 €  

1.  Računalniška oprema            700,00 €  

   

I21 - Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami   

Fijeroga 10, 6274 ŠMARJE   

   
Skupni znesek         6.168,33 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni         4.144,25 €  

1.  Skupina za samostojno življenje ljudi s posebnimi potrebami         1.981,76 €  

2.  Bivanje in urgentne nastanitve ljudi s posebnimi potrebami            645,48 €  

3.  Individualno spremljanje in podpora, osebna asistenca in pomoč na domu 
ljudem s posebnimi potrebami 

           654,34 €  

4.  Prevozi ljudi s posebnimi potrebami            862,67 €  

   
Delovanje na državni ravni         2.024,08 €  

   
I22 - Invalid - Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije   

Trg mladosti 6, 3320 VELENJE   

   
Skupni znesek      11.024,56 €  

od tega za:  

Programa skupaj         7.807,83 €  

Program na državni ravni         4.523,85 €  

1.  Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v sloven-
skih zdraviliščih 

        4.523,85 €  

   
Program na lokalni ravni         3.283,98 €  

1.  Usposabljanje za aktivno življenje - delavnice ustvarjalnosti         3.283,98 €  

   
Delovanje skupaj         3.216,73 €  

Delovanje na državni ravni         2.000,00 €  

Delovanje na lokalni ravni         1.216,73 €  

   
I23 - Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave   

Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA   
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Skupni znesek      17.080,49 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni      12.553,24 €  

1.  KOM.-I. Usposabljanje za aktivno življenje         1.442,61 €  

2.  KOM -II. Prevozi         1.177,54 €  

3.  KOM - IV. Osebna asistenca         5.241,79 €  

4.  KOM - V. Nega in fizična pomoč            665,98 €  

5.  KOM - VI. Dnevni Centri         1.091,28 €  

6.  KOM - X. Ohranjanje zdravja in drugi reh. programi         1.068,27 €  

7.  KOM - XI. Informativna dejavnost            150,02 €  

8.  KOM - XII. Založniška dejavnost            567,49 €  

9.  KOM - XVI. Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invali-
dnosti 

           282,60 €  

10. KOM. - XVII. Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovo-
ljcev za življenje in delo z invalidi 

           865,66 €  

   
Delovanje na državni ravni         4.527,25 €  

   
I25 - Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen   

Ljubljanska ul. 5, 2000 MARIBOR   

   
Skupni znesek         8.731,59 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni         5.871,59 €  

1.  Usposabljanje za aktivno življenje in delo         2.241,59 €  

2.  Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi         1.675,00 €  

3.  Založniška dejavnost            982,00 €  

4.  Rekreacija in šport            400,00 €  

5.  Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju            400,00 €  

6.  Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti            173,00 €  

   
Delovanje na državni ravni         2.860,00 €  

   
I27 - Kulturno prosvetno in športno rekreacijsko društvo slepih in slabovidnih 
Karel Jeraj 

  

Jamova 5, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek            539,89 €  

od tega za:  

Program na državni ravni            539,89 €  

1.  Organizacija in izvedba tečajev za slepe in slabovidne uporabnike            539,89 €  

   
I29 - Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN   

Linhartova c. 13, 1000 LJUBLJANA   
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Skupni znesek         5.741,99 €  

od tega za:  

Programe na državni ravni         5.196,88 €  

1.  Osebna asistenca oseb z gluhoslepoto         2.179,24 €  

2.  Usposabljanje in socialna rehabiiltacija gluhoslepih         2.228,41 €  

3.  Zmanjševanje socialne izključenosti oseb z gluhoslepoto            789,23 €  

   
Delovanje na državni ravni            545,11 €  

   

I30 - Združenje vojnih invalidov 91   

Luznarjeva 3a, 4000 KRANJ   

   
Skupni znesek         1.753,21 €  

od tega za:  

Program na državni ravni            500,00 €  

1. Pomoč vojnim invalidom 91 v socialni ali psihični stiski in ohranjanje social-
nih stikov 

           500,00 €  

   
Delovanje na državni ravni         1.253,21 €  

   
I32 - Downov sindrom Slovenija, društvo za kakovostno življenje ljudi z Downovim sindromom 

Samova 9, 1000 LJUBLJANA   

   
Skupni znesek         2.336,13 €  

od tega za:  

Programa na državni ravni         1.570,15 €  

1. Opolnomočenje družin z otroki z Downovim sindromom na državni ravni         1.466,06 €  

2. Informiranje in ozaveščanje strokovne in splošne javnosti o Downovem 
sindromu 

           104,09 €  

   
Delovanje na državni ravni            765,98 €  

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

Predsednik Sveta FIHO 
Gregor Kobal 

    
 
Številka: 719/2015 
Datum:   8.10.2015 


