SKLEP O 2. DOFINANCIRANJU FINANČNO OVREDNOTENIH LETNIH DELOVNIH
PROGRAMOV INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2012 PO
REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Na podlagi 7. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, na podlagi sklepa 2.
seje Sveta FIHO z dne 2.10.2012, sklepov Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam z dne 10.10.2012 in Komisije za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam z dne 12.10.2012, se
razporedijo sredstva za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih
organizacij za leto 2012 v višini 1.595.736,45 € in humanitarnih organizacij v višini 384.263,55 €.
Svet FIHO je na svoji 2. seji dne 2.10.2012 sprejel sklep, da pristojni komisiji pripravita predloga za
dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih
organizacij za leto 2012 po sprejetem rebalansu Finančnega načrta za leto 2012, upoštevata
selektiven pristop in vse prijavljene finančno ovrednotene letne delovne programe obravnavata
individualno.

Komisiji sta pri pripravi predlogov izhajali iz ureditve v tretjem odstavku 7. člena pravilnika, po kateri
se lahko dofinancirajo tisti finančno ovrednoteni letni delovni programi invalidskih in humanitarnih
organizacij, ki so izpolnili določila pravilnika in javnega razpisa za leto 2012, vendar zaradi višine
razpisanih sredstev po finančnem načrtu za leto 2012 ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev.
Kot osnovo za pripravo predloga za dodelitev dodatnih sredstev, sta obe komisiji upoštevali
prijavljene finančno ovrednotene letne delovne programe organizacij za leto 2012, sklep Sveta FIHO
o razporeditvi sredstev po javnem razpisu za leto 2012 z dne 19.12.2011 in sklep Sveta FIHO o
dofinanciranju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov iz presežka prihodkov nad odhodki
po zaključnem računu za leto 2011 z dne 27.2.2012.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
organizacijam se je v ta namen sestala na 4. seji dne 10.10.2012, Komisija za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam pa je predlog pripravila na
svoji seji dne 12.10.2012.
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Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam
predlaga svetu FIHO, da na osnovi rebalansa finančnega načrta FIHO za leto 2012, sprejme
predlog 2. dofinanciranja Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih
organizacij za leto 2012 v višini 1.595.736,45 € in sicer:
I01 - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Groharjeva 2, 1000 LJUBLJANA

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

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Skupni znesek
Programi skupaj
Programi na državni ravni
Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v zvočni tehniki
Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v brajici in v računalniškem
zapisu
Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v zvočni tehniki
Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v brajici in
računalniškem zapisu
Izdelava in izdajanje zvočnih časopisov
Izdelava in izdajanje časopisov v brajici in v računalniškem zapisu
Izdelava in izdajanje časopisov v povečanem tisku
Izdelava in izdajanje računalniškega časopisa
Elektronski informacijski sistem za slepe in slabovidne
Nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne
Zagotavljanje podpore programski in strojni opremi za slepe in slabovidne
Mreža spremljevalcev za slepe in slabovidne
Organiziranje in izvedba programov ohranjevanja zdravja v lastnih
prilagojenih objektih (aktivnosti za krepitev psihofizičnega stanja, socialne
aktivnosti, medsebojna pomoč, samopomoč in socialna integracija)
Pomoč slepim in slabovidnim otrokom, mladostnikom ter njihovim svojcem
Računalniško opismenjevanje slepih in računalniško opismenjevanje
slabovidnih oseb – nadaljevalni tečaj
Delavnica za učinkovito iskanje zaposlitve
Organiziranje in izvedba prilagojenih športnih dejavnosti
Organiziranje in izvedba prilagojenih šahovskih tekmovanj
Usposabljanje in preizkus znanja uporabnikov in psov vodičev slepih
Usposabljanje vodij skupin za samopomoč slepih in slabovidnih
Izvajanje samopomoči slepih in slabovidnih intelektualcev pri vključevanju v
delovno in življenjsko okolje
Študijski krožki za slepe in slabovidne
Organiziranje in izvedba tekmovanja v branju in pisanju brajice
Organiziranje in izvedba kulturnih programov
Organiziranje in izvedba socialnih aktivnosti za slepe in slabovidne ženske
Pomoč pri izvedbi programa slepih in slabovidnih vernikov
Organiziranje in izvedba drugih socialnih aktivnosti
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167.691,77
132.056,76
64.135,49
5.740,69
3.869,75
2.166,03
1.377,81
2.152,94
2.273,92
2.216,43
501,89
1.807,15
3.567,75
1.517,68
8.451,34

16.358,56
3.379,45
770,97
376,58
2.708,28
1.241,26
536,27
291,67
513,90
78,07
250,41
506,97
765,22
274,98
439,52

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Programi na lokalni ravni
Prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam
Organiziranje tečajev mobilnosti in orientacije
Pomoč kasneje oslepelim in slabovidnim osebam
Pomoč starejšim osebam z okvaro vida
Opismenjevanje odraslih slepih v brajici
Računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb - začetni tečaj
Svetovanje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za uporabo tehničnih
pripomočkov
Pomoč družini s slepim ali slabovidnim članom z dodatnimi motnjami v
telesnem ali duševnem razvoju
Nudenje finančne in materialne pomoči socialno ogroženim slepim in
slabovidnim osebam
Osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb
Organiziranje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za življenje v
bivalnih skupnostih
Organiziranje skupine in izvajanje dopolnilne pomoči pri šolanju slepih in
slabovidnih oseb
Usposabljanje in omogočanje uporabe sodobne informacijske tehnologije in
njihovo vzdrževanje
Organiziranje in izvedba športno rekreativnih aktivnosti
Organiziranje in izvedba šahovskih aktivnosti
Organiziranje in izvedba kulturnih aktivnosti
Pomoč pri zaposlovanju slepih in slabovidnih oseb
Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za gospodinjstvo, samourejanje in
ročna dela
Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne
izključenosti
Organiziranje za sosedsko pomoč
Usposabljanje svojcev in drugih oseb iz okolja za življenje in delo s slepo in
slabovidno osebo
Organiziranje skupine za psiho-socialno svetovanje pri razreševanju
konfliktnih situacij
Ozaveščanje javnosti za lažje vključevanje slepih in slabovidnih v okolje
Organiziranje in izvedba tečajev

67.921,27
6.641,57
5.180,38
4.814,00
3.870,12
2.226,89
3.671,21

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Delovanje na lokalni ravni
Operativni odhodki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

30.400,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
13.921,96
1.278,04

Naložba v osnovna sredstva na lokalni ravni
Nabava kombi vozila za MDSS KP
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1.972,69
2.361,12
6.844,77
7.646,21
2.902,59
467,63
3.752,82
3.644,17
1.762,98
488,31
1.631,61
2.795,08
978,28
172,01
892,27
247,26
2.508,84
448,46

5.235,01
5.235,01

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

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

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

Skupni znesek
Programi skupaj
Programi na državni ravni
Informativna dejavnost - video časopis
Informativna dejavnost - založništvo
Informativna dejavnost - glasilo Iz sveta tišine
TV oddaja Prisluhnimo tišini
Premagovanje komunikacijske ovire s spletno TV
Tolmačenje - razvoj slovenskega znakovnega jezika
Tolmačenje - dostopnost do informacij v znakovnem jeziku
Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih
objektih
Usposabljanje za aktivno življenje in delo - gluhih in gluhoslepih oseb
Usposabljanje za aktivno življenje in delo: samozagovorništvo, osveščanje in
informiranje naglušnih oseb
Tehnični pripomočki za gluhe
Tehnični pripomočki za naglušne - Center možnosti
Psihosocialni programi pomoči in varstvo za invalide - osebna asistenca
Šport gluhih
Šport za vse - rekreacija gluhih in naglušnih
Kultura gluhih
Kultura - mednarodni festival gluhih

168.235,93
112.600,93
70.552,86
7.895,04
1.120,04
7.099,05
7.436,70
7.445,17
5.133,49
2.576,91

Programi na lokalni ravni
Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne
izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih (vseh 13 društev)
Usposabljanje staršev in svojcev o gluhoti in komunikaciji (KP, KK, MS, NM,
Velenje, KR, LJ)
Ohranjevanje zdravja (MB, Dravograd, Velenje)
Informativna dejavnost (CE, KP, KK, MB, MS, NM, Velenje, Dravograd, KR,
LJ, MDG LJ, NG)
Kultura gluhih (Slovenske Konjice, NG, MDG LJ, LJ, KR, Dravograd, Velenje,
NM, MB, KK, KP, CE)
Rekreacija in šport (Slovenske Konjice, NG, MDG LJ, LJ, KR, Dravograd,
Velenje, NM, MS, MB, KK, KP, CE)
Dnevni centri, klubi (KR, MB, LJ)
Psihosocialna pomoč - OA (MB,MS, Velenje, Dravograd, KR, LJ, MDG LJ,
Slovenske Konjice)
Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne
izključenosti gluhoslepih (Velenje, KR, MDG LJ, MS)

42.048,07
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490,97
2.009,47
2.223,60
2.338,90
5.880,19
4.837,01
6.341,37
1.564,76
5.122,51
1.037,68

14.768,56
3.737,21
1.469,83
3.756,24
7.179,00
4.896,60
3.848,94
2.211,11
180,58

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki

55.635,00
23.532,15
23.532,15

Delovanje na lokalni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

32.102,85
11.296,77
17.419,87
3.386,21

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

1.
2.
3.

Skupni znesek
Programi na državni ravni
Prevozi distrofikov
Celovita obnovitvena rehabilitacija
Informativna dejavnost

160.298,47
19.578,54
10.000,00
8.378,54
1.200,00

Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki

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

12.500,00
12.500,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
Ortopedske postelje, servirne mizice, negovalna in druga sobna oprema
(dvigala)
Klimatizacija 6 sob
Prezračevanje in klimatizacija pritlične sejne sobe društva
Zamenjava dveh prilagojenih osebnih vozil za prevoz distrofikov
Nakup enega aparata za asistirano dihanje distrofikov
Obnovitev drugega dela fasade domskega objekta na Sv. Petru
Dograditev 1/3 ograje in montaža kovinske ograje z vrati domskega objekta
na Sv. Mavru 2
Vgraditev vrat in talnih ploščic ter razvodnih stropnih kanalov za
prezračevanje v prostoru za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in
drugih tehničnih pripomočkov za distrofike

128.219,93
16.785,91
8.495,55
24.710,62
6.250,00
2.734,00
15.093,84
9.376,71
44.773,30

I04 - Zveza paraplegikov Slovenije
Štihova 14, 1000 LJUBLJANA

1.
2.

Skupni znesek
Programi skupaj
Programi na državni ravni
Ohranjevanje zdravja
Obnovitvena rehabilitacija

164.279,84
115.644,84
79.602,91
14183,39
1.297,92
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Socialna rehabilitacija
Prevoz paraplegikov
Prebivanje in prilagajanje okolja
Kompenziranje invalidnosti
Šport in rekreacija paraplegikov
Osebna asistenca
Kultura, informativne in interesne dejavnosti
Izobraževanje in druge dejavnosti

2.265,30
7.427,51
6.984,40
12.990,90
10.451,20
6.524,10
7.473,30
10.004,89

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

Programi na lokalni ravni
Prevoz paraplegikov
Šport in rekreacija paraplegikov
Kultura, interesne in informativne dejavnosti
Kompenziranje invalidnosti
Osebna asistenca in pomoč na domu
Ohranjevanje zdravja

36.041,93
9.043,35
6.495,44
5.975,11
5.142,74
344,18
9.041,11

Naložba v osnovno sredstvo in njeno vzdrževanje na državni ravni
Dokončanje Doma paraplegikov (nakup opreme za centralni del stavbe)

48.635,00
48.635,00

I05 - Združenje multiple skleroze Slovenije
Maroltova 14, 1000 LJUBLJANA

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Skupni znesek
Programi na državni ravni
Pomoč pri doseganju večje kvalitete življenja invalidnih oseb z MS v
njegovem življenjskem okolju, oskrba na domu, individualna pomoč pri
urejanju različnih zadev, obiski in družabništvo za osebe brez svojcev
Usposabljanje invalidov z MS in svojcev za organizacijo vsakodnevnega
življenja (težji in najtežji invalidi v domačem okolju)
Organiziranje in usposabljanje mladostnikov in mlajših oseb z MS za
obvladovanje njihove življenjske situacije
Obnovitvena in socialna rehabilitacija
Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih
prilagojenih objektih
Usposabljanje za kvalitetno življenje ob bistveno zmanjšanih fizičnih
sposobnostih posameznika (pridobivanje novih znanj, potrebnih za življenje
ob bistveno zmanjšanih fizičnih sposobnostih)
Skupinsko ohranjanje zdravja za težke invalide v Centru MS v Ankaranu
Izdaja glasil in publikacij
Pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov
Prilagojeni prevozi invalidov
Pomoč pri specifičnih oblikah bivanja invalidnih oseb z MS
Šport in rekreacija (plavanje, balinanje, pikado, šah, športni ribolov, itd)
Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic
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156.973,53
47.154,40

9.889,20
1.927,20
567,60
5.712,40
6.439,80

900,00
7.565,20
1.770,00
2.313,60
2.423,70
1.817,80
2.342,30
2.736,40

14.

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

Preprečevanje socialne izključenosti

749,20

Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

35.756,87
17.535,95
6.561,40
11.659,52

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
Nakup vozila za prevoz invalidov
Nabava bolniških postelj v Centru MS v Topolščici
Nakup in zamenjava opreme v apartmajih v Funtani in Barbarigi
Nakup 5 dvigal proizvajalca Meyland z vgradnjo in namestitvijo
Ognjevarne omare
Oprema za pisarno
Tuširni stoli za preklop za Center MS V Topolščici
Namestitev kabelskega televizijskega sistema v COR Ankaran in nakup TV
sprejemnikov za apartmaje v Centru MS Ankaran
Nakup in zamenjava opreme v Podčetrtku

74.062,26
27.100,00
9.530,57
3.857,81
10.740,00
2.308,50
5.547,21
3.884,16
6.376,88
4.717,13

I06 - Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem
razvoju Slovenije
Samova 9/II, 1000 LJUBLJANA

1.
2.
3.

Skupni znesek
Programi na državni ravni
Vseživljenjsko učenje odraslih oseb z zmerno, težjo, težko in kombinirano
MDR za aktivno življenje
Sistematično štiriletno usposabljanje in izobraževanje mladih družin z
otrokom z zmerno, težjo, težko ali kombinirano MDR
Družinska rehabilitacija in ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti oseb z
zmerno, težjo, težko in kombinirano MDR in njihovih družin
Delovanje na državni ravni
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

1.
2.
3.
4.

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
Nabava pisarniške opreme za adaptirane prostore Zveze Sožitje
Adaptacija prostorov Zveze Sožitje
Nakup specializiranega računalniškega programa
Nakup dveh kombiniranih vozil za prevoz OMDR
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161.796,63
35.635,00
15.635,00
10.000,00
10.000,00
6.661,00
6.661,00
119.500,63
9.242,40
52.684,09
9.009,00
48.565,14

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

1.
2.

Skupni znesek
Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
Vzdrževanje v objektih ZDIS za ohranjevanje zdravja v Izoli
Vzdrževanje v objektih ZDIS za ohranjevanje zdravja v Termah Ptuj

166.677,73
166.677,73
70.269,40
35.635,00
34.634,40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
Fotokopirni stroj za DI Ajdovščina - Vipava
Računalnik za DI Ajdovščina - Vipava
Multifunkcijska naprava za DI Izola
Računalnik za DI Izola
Računalnik za DI Piran
Računalnik za DI Postojna
Računalnik za DI Sežana
Fotokopirni stroj za DI Sežana
Fotokopirni stroj za DI Vrhnika
Multifunkcijska naprava za DI Litija in Šmartno pri Litiji
Računalnik za DI Zagorje ob Savi
Računalnik za DI Trbovlje
Tiskalnik za DI Šaleške doline
Fotokopirni stroj za DI Zgornje Posotelje
Fotokopirni stroj za DI Drava, Radlje ob Dravi
Prenosni računalnik za DI Muta
Fotokopirni stroj za DI Majšperk in Kidričevo
Dograditev in oprema novih poslovnih prostorov DI Kamnik
Prenosni računalnik za DI Črnomelj
Računalnik za DI Metlika
Nakup poslovnih prostorov za DI Majšperk in Kidričevo

96.408,33
1.100,00
800,00
248,40
1.201,70
1.164,38
1.197,94
877,08
958,80
1.100,00
1.001,70
1.010,91
1.226,42
1.200,00
1.250,00
1.122,00
1.050,00
449,00
7.000,00
1.200,00
1.250,00
70.000,00

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

1.
2.

Skupni znesek
Programi skupaj
Programi na državni ravni
Obnovitvena rehabilitacija
Aktivno preživljanje prostega časa

41.500,00
18.500,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
8

1.

2.

Programi na lokalni ravni
Terapevtska kolonija (DCP LJ, Dolenjsko DCP, Obalno DCP, Sonček - MB DCP,
DCP Sonček CE, Koroško DCP, Sonček - DCP Ormož, Ptuj, Pomursko DCP,
DCP Sonček Posavje, Severno - Primorsko DCP, Zasavsko DCP)
Terapevtsko jahanje (Dolenjsko DCP, Sonček - MB DCP, Gorenjsko DCP
Kranj, DCP Sonček CE, Sonček - DCP Ormož, Ptuj, DCP Sonček Posavje,
Severno - Primorsko DCP, Notranjsko DCP)

3.500,00

2.000,00

1.500,00

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Delovanje na lokalni ravni
Operativni odhodki

10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Naložba v osnovno sredstvo in njeno vzdrževanje na državni ravni
Adaptacija prostorov za center Sonček Ljubljana

13.000,00
13.000,00

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

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skupni znesek
Programi skupaj
Program na državni ravni
Ohranjevanje zdravja - preventivna dejavnost

36.535,69
31.535,69
13.640,93
13.640,93

Programi na lokalni ravni
Kompenziranje invalidnosti in preprečevanje socialne izključenosti (6
društev)
Skrb za OZ (6 društev)
Usposabljanje za aktivno življenje in delo (6 društev)
Športna rekreacija (6 društev)
Kulturno udejstvovanje in ustvarjalnost (6 društev)
Prevozi invalidov (vsa društva, razen Gorenjske)
Dnevni center in skupine za samopomoč (DCIV LJ)

17.894,76

Delovanje na lokalni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki

5.181,61
4.053,30
2.953,08
2.184,63
1.748,08
1.178,63
595,43
5.000,00
3.000,00
2.000,00

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

Skupni znesek
Programi na lokalni ravni

37.000,00
20.000,00
9

1.
2.

Ohranjevanje zdravja vojnih invalidov v naravnih in klimatskih zdraviliščih
ter terapije
Integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojnih invalidov
v kulturno in družbeno življenje ter klubske dejavnosti
Delovanje na lokalni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Naložba v osnovno sredstvo na lokalni ravni
Ureditev in prenova stez na kegljišču

11.235,00
8.765,00
5.000,00
2.145,00
2.855,00
12.000,00
12.000,00

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

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Skupni znesek
Programi na državni ravni
Priprave in udeležba na letnih Paraolimpijskih igrah London 2012, 29.8. 9.9.2012, London, Velika Britanija
Priprave in udeležba na šahovski olimpijadi slepih in slabovidnih, 10. 20.8.2012, Madras, Indija
Priprave in udeležba na svetovnem prvenstvu v športnem ribolovu, avgust
2012, Portugalska
Priprave in udeležba na tekmah svetovnega in evropskega pokala v alpskem
smučanju, Kühtai, Pitzal, Deaf EU Cup (Nemčija, Avstrija, Italija), Winterpark
(ZDA)
Priprave in udeležba na evropskem prvenstvu v košarki na vozičkih skupine
B, 23.6. - 1.7.2012, Laško, Slovenija
Priprave in udeležba na evropskem prvenstvu slepih in slabovidnih v
kegljanju, 29.5. - 3.6.2012, Celje, Slovenija
Priprave in udeležba na evropskem prvenstvu gluhih v košarki, 29.6. 7.7.2012. Konya, Turčija
Priprave in udeležba na evropskem prvenstvu v showdownu, 16. 19.8.2012, Italija
Priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih v golbalu, Finska, Italija,
Slovenija
Organizacija in izvedba ciklusa državnih prvenstev v letu 2012 (v različnih
športih tekom celega leta)
Priprave na tekmovanja v letu 2013

76.800,37
39.800,37

Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

17.000,00
5.600,00
6.600,00
4.800,00
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14.415,03
2.069,58
1.826,10

2.000,00
3.043,49
1.826,10
4.000,00
1.704,36
2.000,00
4.553,07
2.362,64

Naložba v osnovna sredstva na državni ravni
Nakup športnih rekvizitov

20.000,00
20.000,00

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

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

Skupni znesek
Programi na lokalni ravni
Delovanje oseb s stomo (ILCO MB, LJ, NM, NG, Koroška)
Celostna obravnava stome in šola irigacije (ILCO MB, LJ, NM, NG, Koroška)
Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja (ILCO MB, LJ, NM, NG,
Koroška)
Delavnice za pridobivanje novih ročnih spretnosti (ILCO MB, LJ, NM, NG,
Koroška)
Pomoč svojcem pri sprejemanju člana po operaciji (ILCO MB, LJ, NM, NG,
Koroška)
Vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci (ILCO MB, LJ, NM, NG, Koroška)

12.640,22
4.457,25
2.557,33
188,71
421,38
357,34
603,88
328,61

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

8.182,97
5.247,50
2.410,68
1.095,77
1.741,05

Delovanje na lokalni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

2.935,47
2.009,04
188,72
737,71

I14 - Društvo revmatikov Slovenije- Društvo za osebe z ankilozirajočim
spondilitisom in revmatoidnim artritisom
Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
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19.873,40
19.873,40
4.960,65
1.151,60
13.761,15

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

Skupni znesek
Delovanje na državni ravni
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

9.968,00
9.968,00
994,26
8.973,74

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

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Skupni znesek
Programi na državni ravni
Kultura
Prebivanje in prilagajanje okolju
Izobraževanje
Informativna in založniška dejavnost

16.758,41
849,18
263,58
202,95
216,73
165,92

Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

6.295,99
2.249,91
2.547,81
1.498,27

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
Programska oprema
Investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov

9.613,24
430,20
9.183,04

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

1.
2.

Skupni znesek
Programi na državni ravni
Služba za pomoč študentom invalidom
Obštudijske dejavnosti za študente invalide

8.922,15
8.922,15
3.032,35
5.889,80

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

1.

Skupni znesek
Program na državni ravni
Neodvisno življenje hendikepiranih

59.500,00
59.500,00
59.500,00
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I21 - Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami
Fijeroga 10, 6274 ŠMARJE

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

Skupni znesek
Programi na državni ravni
Skupina za samostojno življenje ljudi s posebnimi potrebami
Bivanje in urgentne nastanitve ljudi s posebnimi potrebami
Individualno spremljanje in podpora, osebna asistenca in pomoč na domu
ljudem s posebnimi potrebami
Prevozi ljudi s posebnimi potrebami
Izkustveni in doživljajski dnevi v različnih okoljih
Informiranje in spodbujanje samopomoči in samoorganizacije staršev,
svojcev in skrbnikov ljudi s posebnimi potrebami

4.493,05
3.414,75
538,94
706,71

Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

1.078,30
565,84
456,86
55,60

676,88
798,03
521,12
173,07

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

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

Skupni znesek
Programi skupaj
Programi na državni ravni
Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v
slovenskih zdraviliščih
Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejenega športa in rekreacije
Programi na lokalni ravni
Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija
Plavanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo ortopedskih invalidov
Usposabljanje gibalno oviranih (ortopedskih) invalidov za samostojno
življenje
Psihosocialna pomoč in osebna asistenca invalidom
Usposabljanje za aktivno življenje - delavnice ustvarjalnosti
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Delovanje na lokalni ravni
Operativni odhodki

25.500,00
15.500,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
9.500,00
1.500,00
2.000,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
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I23 - Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave
Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA

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

Skupni znesek
Programi na državni ravni
Tabori (mednarodni, vrstniški, obnovitveno-rehabilitacijski)
Založniško informativna dejavnost
Stanovanjska skupnost
Premagovanje arhitektonskih in komunikacijskih ovir
Prevozi invalidov
Pomoč na domu in osebna asistenca
Podpora družinam s članom po možganski poškodbi
Izobraževanje in preventiva
Invalidski pripomočki
Interesne dejavnosti
Fizioterapija
Dnevni center
Delavnice (logopedske, psihološke, učne, duhovne)
Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

47.002,12
8.133,83
193,15
413,89
2.078,24
216,51
1.087,92
1.560,82
435,17
74,48
108,12
41,71
195,95
1.675,13
52,74
8.868,29
546,96
8.321,33

Naložba v osnovno sredstvo in njeno vzdrževanje na državni ravni

30.000,00

Nakup prostorov za varstveno delovni center

30.000,00

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

1.
2.
3.

Skupni znesek
Programi na državni ravni
Ohranjevanje zdravja
Informativna in založniška dejavnost
Športne, kulturne in druge interesne dejavnosti

25.000,00
15.000,00
8.000,00
4.000,00
3.000,00

Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

10.000,00
5.000,00
5.000,00
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I29 - Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN
Linhartova c. 13, 1000 LJUBLJANA

1.
2.
3.

Skupni znesek
Programi na državni ravni
Stisk roke
Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih
Šport in rekreacija gluhoslepih

25.000,00
14.000,00
1.000,00
7.000,00
5.000,00

Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

11.000,00
5.000,00
4.000,00
2.000,00

I30 - Združenje vojnih invalidov 91
Luznarjeva 3a, 4000 KRANJ

1.

Skupni znesek
Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

3.289,14
2.289,14
900,00
289,14
1.100,00

Naložba v osnovno sredstvo na državni ravni
Osebni računalnik z osnovno opremo in programi

1.000,00
1.000,00

OBRAZLOŽITEV:
Pri ponovni proučitvi prijavljenih finančno ovrednotenih letnih delovnih programov
invalidskih organizacij za leto 2012, je invalidska komisija upoštevala usmeritev sveta
FIHO. Prijavljene posebne socialne programe invalidskih organizacij je komisija
obravnavala individualno in upoštevala vloge na javni razpis FIHO za leto 2012, ter njihovo
finančno ovrednotenje, izraženo v obliki zaprošenih sredstev. Na tej podlagi je posebne
socialne programe invalidskih organizacij uvrstila v dve skupini, predvsem z namenom, da
se tistim invalidskim organizacijam, ki so z letno razporeditvijo sredstev FIHO za leto 2012
prejela manjši obseg sredstev olajša njihovo delovanje. Tako so posebni socialni programi
19 invalidskih organizacij dofinancirani v višini 702.283,69 € kar pomeni 44,01% od
skupnih razpoložljivih sredstev. Trem invalidskim organizacijam, katerim so bila po letnem
sklepu o so/financiranju iz sredstev FIHO odobrena sredstva za leto 2012, s sedanjim
dofinanciranjem niso bila odobrena sredstva, ker so jim bila sredstva za izvedbo posebnih
socialnih programov 100 % odobrena že z letnim sklepom o razporeditvi sredstev FIHO za
leto 2012 ter prvim dofinanciranjem za leto 2012.
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Pri dofinanciranju delovanja je komisija prav tako upoštevala selektiven pristop. Ne glede na
dejstvo, da so se stroški za delovanje zaradi visoke inflacije v letu 2012 povečali prav vsem
organizacijam, pa je invalidska komisija pri predlogu za dofinanciranje njihovega delovanja
upoštevala še druge specifičnosti izkazane v prijavljenih finančno ovrednotenih letnih delovnih
programih za leto 2012. Predlog sredstev FIHO za delovanje 19 – ih invalidskih organizacij je
pripravljen v višini 265.508,96 €, kar predstavlja 16,64% vseh razpoložljivih sredstev.
Pri dodelitvi sredstev za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, je invalidska komisija
pripravila predlog v višini 627.943,80 €, kar predstavlja 39,35% vseh razpoložljivih sredstev.
Dodatna sredstva so predlagana za dodelitev organizacijam za investicije, ki so v izvajanju za
najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme za izvajanje posebnih socialnih
programov.
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Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim
organizacijam predlaga svetu FIHO, da na osnovi rebalansa finančnega načrta FIHO za
leto 2012, sprejme predlog dofinanciranja Finančno ovrednotenih letnih delovnih
programov humanitarnih organizacij za leto 2012 v višini 384.263,55 € in sicer:

H01 - Društvo za fenilketonurijo Slovenije
Selšček 41, 1382 Begunje pri Cerknici
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Program socialnih pomoči bolnikom s fenilketonurijo
Delovanje na državni ravni

1.136,25 €
600,00 €
600,00 €
536,25 €

H04 - Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije
ZD Rudnik, Rakovniška 4, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Program za pomoč in podporo kroničnim pljučnim bolnikom in
njihovim svojcem v domačem okolju
Delovanje na državni ravni

2.002,62 €
1.560,55 €
1.560,55 €

442,07 €

H05 - Društvo na srcu operiranih Slovenije
Korytkova 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Pomoč pri zdravljenju post operativne depresije
Delovanje na državni ravni

289,12 €
225,25 €
225,25 €
63,87 €

H06 - Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije
Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Obnovitvena trajna rehabilitacija
2. Delavnica na bivalnih in terapevtskih okoljih ter v naravi
Delovanje na državni ravni
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8.591,52 €
6.695,52 €
3.695,52 €
3.000,00 €
1.896,00 €

H07 - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
p.p.2726, 1001 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
2. Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja I
3. Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja II
Delovanje na državni ravni

4.117,01 €
3.208,21 €
1.208,21 €
1.000,00 €
1.000,00 €
908,80 €

H08 - Evangeličanska humanitarna organizacija- Podpornica
Slovenska 17, 9000 MURSKA SOBOTA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Mobilna diakonija

7.477,95 €

Delovanje na državni ravni

1.583,28 €

5.894,67 €
5.894,67 €

H09 - Zveza prijateljev mladine Slovenije
Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Letovanje otrok s posebnimi potrebami

3.488,30 €
2.718,52 €
2.718,52 €

Delovanje na državni ravni

769,78 €

H10 - Zveza slovenskih društev za boj proti raku- Zveza DBPR
Trubarjeva 76a, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Program izobraževanja prebivalstva o preprečevanju raka in
njegovem zgodnjem odkrivanju
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

2.293,02 €
1.786,94 €
1.786,94 €

506,08 €
400,00 €
106,80 €
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H11 - Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
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 življenja
Delovanje na državni ravni

1.873,89 €
1.460,30 €
1.460,30 €

413,59 €

H12 - Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije
Potrčeva 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na lokalni ravni
1. Preventivni program na področju osteoporoze
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

1.515,64 €
1.181,11 €
1.181,11 €
334,53 €
170,00 €
164,53 €

H14 - Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Miren 216, 5291 MIREN
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo
Delovanje na državni ravni

1.856,89 €
1.446,56 €
1.446,56 €
410,33 €

H15 - Društvo Žarek upanja- pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
Letališka c.33, p.p. 2558, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni

1.690,76 €
1.317,65 €

1. Vzgoja in izkustveno učenje
2. Korak v pravo smer

700,00 €
617,65 €

Delovanje na državni ravni

373,11 €
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H16 - Slovensko društvo HOSPIC
Gosposvetska cesta 9, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Hospic - spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na
domu

8.788,90 €

Delovanje na državni ravni

1.932,36 €

6.856,54 €
6.856,54 €

H17 - Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog-STIGMA
Štihova 12, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Program zmanjševanja škode zaradi drog

851,87 €

Delovanje na državni ravni

188,03 €

663,84 €
663,84 €

H18 - Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI
Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Pomoč pri govorno-jezikovnem usposabljanju do ravni celovite
rehabilitacije

1.864,69 €
1.453,03 €
1.453,03 €

Delovanje na državni ravni

411,66 €

H20 - Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjamiTREPETLIKA
Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Dnevni center
Delovanje na državni ravni

1.730,43 €
1.348,57 €
1.348,57 €
381,86 €
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H21 - Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije
Celovška 291, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe skupaj
Program na državni ravni
1. Usposabljanje izvajalcev programa vseživljenske rehabilitacije
koronarnih bolnikov za delo v koronarnih društvih in klubih
Programe na lokalni ravni
1. Rehabilitacijska vadba in druge gibalne dejavnosti v skupinah KB

6.561,55 €
6.561,55 €
2.000,00 €
2.000,00 €
4.561,55 €
4.561,55 €

H22 - Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drogDrogArt
Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. DrogArt Info točka za mlade
Delovanje na državni ravni

1.086,93 €
847,05 €
847,05 €
239,88 €

H23 - ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje
Cigaletova 5k, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti za osebe s težavami v
duševnem zdravju
Delovanje na državni ravni

37.184,28 €
28.975,38 €
28.975,38 €
8.208,90 €

H25 -Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega
časa VEZI
Štorje 26, 6210 SEŽANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
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 center Ilirska Bistrica
Delovanje na državni ravni
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3.209,23 €
2.500,81 €
2.500,81 €

708,42 €

H26 - Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije –
UP
Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem

1.635,29 €
1.274,42 €
1.274,42 €

Delovanje na državni ravni

360,87 €

H27 - Gorska reševalna zveza Slovenije
Bleiweisova 34, p.p.245, 4000 KRANJ
Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. 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 NMP za
gorske reševalce
2. 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
Delovanje na državni ravni

18.679,30 €
14.557,25 €
10.000,00 €

4.557,25 €

4.122,05 €

H28 - Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije-ZDSGS
Partizanska cesta 12, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj
Program na državni ravni
1. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah Usposabljanje in izobraževanje prostovoljk in prostovoljcev za
vodenje skupin starih ljudi za samopomoč
Program na lokalni ravni
1. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah Skupine starih ljudi za samopomoč v lokalnih mrežah in IKT podpora
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

2.892,37 €
2.254,03 €
1.000,00 €
1.000,00 €

1.254,03 €
1.254,03 €

638,34 €
300,00 €
338,34 €
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H29 - Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije
Zaloška 7, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj
Program na državni ravni
1. Organiziranje in izvedba programov za ohranjanje zdravja kroničnih
ledvičnih bolnikov
Program na lokalni ravni
1. Socialni programi pomoči za izboljšanje kakovosti življenja ledvičnih
bolnikov

6.957,58 €

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

1.535,55 €
500,00 €
1.035,55 €

5.422,03 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.922,03 €
2.922,03 €

H30 - Društvo obolelih zaradi azbesta OZA
Srebrničeva 18. p.p. 12, Deskle, 5210 ANHOVO
Skupni znesek
od tega za:
Program na lokalni ravni
1. Družinska obremenjenost z mezoteliomom pri ljudeh izpostavljenih
azbestu

286,80 €
286,80 €
286,80 €

H33 - Društvo varnega zavetja Ljutomer
Radomerje 9, 9240 LJUTOMER
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Varna hiša pomurja - zavetišče za ženske in otroke, ki so žrtve
nasilja

1.287,26 €
1.287,26 €
1.287,26 €

H34 - HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje
Oldhamska 14, 4000 KRANJ
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Komunikacijsko rehabilitacijska povezava svojcev
Delovanje na državni ravni

1.148,07 €
894,72 €
894,72 €
253,35 €
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H35 - Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije UTRIP
Njegoševa 4, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

473,52 €

od tega za:
Program na državni ravni
1. Rehabilitacija

473,52 €
473,52 €

H36 - Društvo za nenasilno komunikacijo-DNK
Miklošičeva 36, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
os tega za:
Program na državni ravni
1. Individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje
Delovanje na državni ravni
H37 - Društvo Projekt Človek
Sketova 5, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Projekt Človek
Delovanje na državni ravni

3.810,15 €
2.969,08 €
2.969,08 €
841,07 €

3.904,74 €
3.043,06 €
3.043,06 €
861,68 €

H38 - Rdeči križ Slovenije
Mirje 19, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov s prehranskimi in
higienskimi paketi

70.637,01 €

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

15.593,09 €
10.000,00 €
5.593,09 €

55.043,92 €
55.043,92 €

H39 - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Dunajska 65, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni

1.438,32 €
1.120,85 €
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1. Preventivni nacionalni program Društva za zdravje srca in ožilja
Slovenije na področju zdravja srca in ožilja
Delovanje na državni ravni

1.120,85 €

317,47 €

H40 - Gerontološko društvo Slovenije
Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Starejši človek z demenco in njegova družina

783,09 €

Delovanje na državni ravni

172,81 €

610,28 €
610,28 €

H42 - Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS
Kebetova 9, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na lokalni ravni
1. Starejši za starejše - vključevanje starejših v aktivnosti pomoči
starejšim, ki živijo v lastnih gospodinjstvih (221 društev + 30
kandidatov za vključitev v letu 2011)

7.634,85 €

Delovanje na državni ravni

1.687,10 €

5.947,75 €
5.947,75 €

H43 - Društvo hemofilikov Slovenije DHS
Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Programirana rekreacija in vzdrževalno obnovitvena rehabilitacija
2. Subvencioniranje prevozov

6.015,23 €

Delovanje na državni ravni

1.327,41 €

4.687,82 €
2.000,00 €
2.687,82 €

H44 - Slovenska Karitas
Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj

69.450,97 €
54.117,03 €
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Programa na državni ravni
1. Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
2. Alkoholizem - odprta rana posameznikov in družin
Programe na lokalni ravni
1. Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
39.117,03 €
39.117,03 €
15.333,94 €
7.000,00 €
8.333,94 €

H45 - Društvo Regionalna Varna hiša Celje
p.p.347, 3000 CELJE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - enota Celje
2. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - enota Velenje
3. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - enota Slovenj Gradec
Delovanje na državni ravni

1.932,29 €
1.505,47 €
500,00 €
500,00 €
505,47 €
426,82 €

H47 - Zveza društev diabetikov Slovenije
Kamniška ulica 25, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj
Programa na državni ravni
1. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni v osnovnih in srednjih
šolah
2. Aktivnosti ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni (14. november)
Programa na lokalni ravni
1. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja
2. Socialne pomoči posameznikom
Delovanje na lokalni ravni

13.734,82 €
10.703,83 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
7.703,83 €
2.703,83 €
5.000,00 €
3.030,99 €

H49 - Slovensko društvo za celiakijo-SDC
Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Ozaveščanje in usposabljanje v pripravi jedi
Delovanje na državni ravni
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3.385,43 €
2.638,22 €
2.638,22 €
747,21 €

H50 - Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije
Resljeva cesta 11, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na lokalni ravni
1. Medgeneracijske skupine za kakovostno starost
Delovanje na lokalni ravni

518,55 €
404,12 €
404,12 €
114,43 €

H51 - Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk
Zaloška cesta 5, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Novice Europa Donna za članica in člane Europe Donne in druhe,
priloga reviji Naša žena
Delovanje na državni ravni

1.322,03 €
1.030,29 €
1.030,29 €

291,74 €

H52 - Društvo Življenje brez nasilja
Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 NOVO MESTO
1.343,57 €
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Varna hiša
Delovanje na državni ravni

1.046,88 €
1.046,88 €
296,69 €

H53 - Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska cesta 12, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Pomoč in podpora prosilcem za azil, beguncem in drugim
migrantom v Sloveniji

7.453,58 €

Delovanje na državni ravni
H54 - Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju
Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA

1.903,96 €

Skupni znesek
od tega za:

3.677,14 €
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5.549,62 €
5.549,62 €

Programa na državni ravni
1. Svetovalnica Altra
2. Dnevni center Ljubljana

2.865,07 €
1.400,00 €
1.465,07 €

Delovanje na državni ravni

812,07 €

H55 - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Poljanska 14, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Pot k okrevanju - organizirana samopomoč bolnikov/bolnic z rakom
Delovanje na državni ravni

4.405,68 €
3.433,46 €
3.433,46 €
972,22 €

H57 - Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije
Ulica Stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA
2.692,60 €
Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Socialna pomoč osebam z epilepsijo pri napotitvah na zdravljenje v
tujino
2. Predavanja o epilepsiji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,
varstveno delovnih centrih, domovih za upokojence, nevladnih
organizacijam, osebam z epilepsijo in drugi zainteresirani javnosti
Delovanje na državni ravni

2.098,41 €
1.098,41 €
1.000,00 €

594,19 €

H58 - Slovensko društvo TRANSPLANT
Hrvatski trg 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Program GIBANJE KOT ZDRAVILO

1.226,80 €
956,08 €
956,08 €
270,72 €

Delovanje na državni ravni
H59 - Društvo psoriatikov Slovenije- DPS
Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni

2.186,16 €
1.703,73 €
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1. Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo
Delovanje na državni ravni

1.703,73 €
482,43 €

H60 - OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja
Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju
2. Mreža pisarn za informiranje svetovanje za osebe s težavami v
duševnem zdravju
Delovanje na državni ravni

35.033,22 €
27.299,35 €
13.000,00 €
14.299,35 €

7.733,87 €

H61 - Slovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA
Studenec 48, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Ne pozabi me - izobraževanje, pomoč in podpora bolnikom z
demenco in njihovim svojcem
Delovanje na državni ravni

1.151,21 €
897,17 €
897,17 €
254,04 €

H62 - MOZAIK- Društvo za socialno vključenost
Lendavska ulica 1, 9000 MURSKA SOBOTA
Skupni znesek
od tega za:
Program na lokalni ravni
1. Zavetišče za brezdomce
Delovanje na lokalni ravni

312,03 €
242,93 €
242,93 €
69,10 €

H66 - NOVI PARADOKS -Slovensko društvo za kakovost življenja
Vrhovci c.XVII/40, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Mreža dnevni h centrov za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju
Delovanje na lokalni ravni

3.575,68 €
2.784,74 €
2.784,74 €

790,94 €
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H67 - Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE
Pražakova ulica 6, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na lokalni ravni
1. Dnevni center za brezdomce Kralji ulice

726,73 €

Delovanje na državni ravni

160,42 €

566,31 €
566,31 €

H68 - Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče
LEGEBITRA
Trubarjeva 76 a, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Svetovalno preventivni program HIV/aids preventive

465,04 €

Delovanje na državni ravni

102,62 €

362,42 €
362,42 €

H70 - Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske
Slovenski trg 1, p.p. 575, 4000 KRANJ
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Materinski dom Gorenjske
2. Letovanje na morju
3. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

98,25 €
98,25 €
45,85 €
39,30 €
13,10 €

H73 - Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti
ZDRAVA POT
Krekova 12 a, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Dnevni center za odvisnike
Delovanje na državni ravni

594,14 €
463,03 €
463,03 €
131,11 €
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H74 - Združenje proti spolnemu zlorabljanju
Masarykova 23, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Celostna podpora žrtvam spolnih zlorab, drugih oblik spolnega
nasilja in nasilja
Delovanje na državni ravni

481,71 €
375,41 €
375,41 €
106,30 €

H75 - Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi- RDEČI NOSKI
Prušnikova 28, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Redni programi (pediatrična klinika v Ljubljani 16/mesec, UKC MB
4/mesec itd.)
Delovanje na državni ravni

656,14 €
511,35 €
511,35 €
144,79 €

H76 - Društvo Mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z
inkontinenco in menopavzo
Frankolovska ulica 11, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Strokovna predavanja s svetovanji
Delovanje na državni ravni

833,08 €
649,24 €
649,24 €
183,84 €

H82 - Beli obroč Slovenije - Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Cigaletova 7, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Brezplačna pomoč žrtvam kaznivih dejanj z elementi nasilja
Delovanje na državni ravni

275,26 €
214,52 €
214,52 €
60,74 €

H93 - Društvo KLJUČ - center za boj proti trgovini z ljudmi
p.p.1646, 1001 LJUBLJANA
Skupni znesek

550,64 €
31

od tega za:
Program na državni ravni
1. Program (re)integracije žrtev trgovine z ljudmi

429,04 €
429,04 €

Delovanje na državni ravni

121,60 €

H99 - Društvo za Downov sindrom PLANET 47
Koštrabona 80, 6274 ŠMARJE
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Odkrivanje in razvoj talentov in kompetenc pri otrocih z downovim
sindromom
Delovanje na državni ravni

432,00 €
336,67 €
336,67 €

95,33 €

H102 - Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek
C. Maršala Tita 78/a, 427O JESENICE
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Komuna- Skupnost Žarek

318,76 €
318,76 €
318,76 €

H103 - Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica
Smrekarjeva 44, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Pomoč ščitničnim bolnikom

235,61 €
235,61 €
235,61 €

OBRAZLOŽITEV:
Pri ponovni proučitvi prijavljenih finančno ovrednotenih letnih delovnih programov humanitarnih
organizacij za leto 2012, je humanitarna komisija upoštevala usmeritev sveta FIHO in je kriterije
ocenjevanja izvedla v skladu s sklepi, sprejetimi na 2. seji Sveta FIHO z dne 2.10.2012.
Glede na dejstvo, da so bili v času obravnave vlog za razporeditev sredstev FIHO v letu 2012, vsi
prijavljeni socialni programi posameznih humanitarnih organizacij s strani humanitarne komisije
že pregledani in ocenjeni v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ter
Navodilom za uporabo meril in kriterijev, so bili člani komisije enotnega mnenja, da se sredstva
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razporedijo sorazmerno glede na sprejeti sklep o razporeditvi sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam v letu 2012 in sicer izključno za dofinanciranje socialnih programov in delovanje.
Komisija se ni odločila za dofinanciranje naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, saj so
bile odobrene investicije z letno razporeditvijo sredstev FIHO v letu 2012 že v celoti realizirane.
Pri pregledu programov se je komisija odločila, da bo dofinancirala nosilne programe posamezne
humanitarne organizacije glede na njihov namen in poslanstvo ter programe, ki uporabnikom
omogočajo lajšanje neposredne življenjske stiske. Predlog za dofinanciranje socialnih programov
64-ih humanitarnih organizacij je pripravljen v skupni višini 301.011,85 €, kar predstavlja 78,33 %
od razpoložljivih sredstev. Eni humanitarni organizaciji, kateri so bila po letnem sklepu o
so/financiranju iz sredstev FIHO odobrena sredstva za leto 2012, s sedanjim dofinanciranjem niso
bila odobrena sredstva, ker so ji bila sredstva za izvedbo posebnih socialnih programov 100 %
odobrena že z letnim sklepom o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2012.
Predlog sredstev FIHO za dofinanciranje delovanja 57-im humanitarnim organizacijam je
pripravljen v višini 83.251,70 € in predstavlja 21,67 % razpoložljivih sredstev. Sedmim
humanitarnim organizacijam v predlogu za dofinanciranje niso bila odobrena sredstva, ker so ji
bila sredstva za izvedbo delovanja 100 % odobrena že z letnim sklepom o razporeditvi sredstev
FIHO za leto 2012, s prvim dofinanciranjem v februarju letošnjega leta oziroma pri nekaterih
organizacijah sredstva za izvedbo delovanja niso vključena v sklep o razporeditvi sredstev FIHO v
letu 2012.

Številka: 1344/2012
Datum: 25.10.2012

Predsednik Sveta FIHO
Gregor KOBAL
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