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S  K  L  E P  

 
O RAZPOREDITVI SREDSTEV FIHO NA POSAMEZNE HUMANITARNE 

ORGANIZACIJE ZA LETO 2003 
 
Na podlagi sklepa sveta FIHO je bil dne 27. septembra 2002 v Uradnem listu RS. 
Objavljen javni razpis za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim 
organizacijam za leto 2003. V skladu s sprejetim finančnim načrtom fundacije je za 
financiranje dejavnosti humanitarnih organizacij za leto 2003 namenjeno 870.000.000 
sit oz. 16 % več sredstev kot jih je bilo na voljo v letu 2002.  
 
V razpisanem roku je na sedež fundacije prispelo 57 vlog (8 več kot v letu 2002). 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 
humanitarnim organizacijam je na seji dne 29. oktobra 2002 odprla prispele vloge na 
javni razpis in ugotovila sledeče: 
 

- vseh 57 vlog za dodelitev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je 
prispelo v razpisanem roku. 

- Komisija je zavrnila vloge naslednjim organizacijam, ker niso izpolnjevale 
razpisnih pogojev: 

1. Društvo Žarek upanja, Kamniška 25, 1000 Ljubljana 
2. Društvo Družinski center BETANIJA, Ciril Metodov trg 7, 1000 Ljubljana 
3. Društvo OBZORJE, Trubarjeva 5, 6330 Piran 
4. Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, p.p.2762, 1000 

Ljubljana 
5. ZVEZDICA – društvo slepih in slabovidnih otrok Slovenije, njihovih staršev in 

prijateljev, Maistrova 24 a, 3000 Celje 
6. Društvo varnega zavetja, Podgorska 8, 1330 Kočevje 
7. Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana 
8. Društvo BARKA Zbilje, Zbilje 66, 1215 Medvode 
9. Humanitarno društvo – Center za neodvisno življenje Novo Mesto – Ragovska 

10 a, p.p.222, 8000 Novo Mesto 
10. HUMANA – Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje, Gradnikova 54, 

4240 Radovljica 
11. TNT Slovenija, Društvo za izenačevanje pravic, Bonifacijeva 7, Piran 
12. Ptica, Društvo za mlade Zasavje, Novi dom 4, 1430 Hrastnik 
13. Zavod Janeza Smrekarja - >OE Skala, Rakovniška 6, p.p.2404 Ljubljana 
14. Ustanova Mali Vitez fundacija za pomoč mladim ozdravljenim od raka, 

Zarnikova 3, 1000 Ljubljana 
15. Ustanova Fundacija za pomoč otrokom, Ilirska cesta 1, 4270 Jesenice 
16. AIDS Fondacija Robert, Wolfova 8, 1000 Ljubljana 
17. Humanitarno društvo  za pomoč in nego Katarina, območni odbor Maribor, Mlinska 

pot 7, 1231 Ljubljana Črnuče 
18. Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1109 Ljubljana, p.p. 2544. 
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Tri humanitarne organizacije, ki so izpolnjevale razpisne pogoje, so posredovale 
nepopolne vloge, zato so bile pozvane da posredujejo manjkajočo dokumentacijo. 
Vse tri organizacijo so dokumentacijo posredovale v zahtevanem roku. 
Komisija je o odpiranju vlog izdelala zapisnik in ga v predpisanem roku 
posredovala vsem organizacijam, ki so vložile zahtevke za pridobitev sredstev 
FIHO v letu 2003. 18-im organizacijam, ki niso izpolnjevale razpisanih pogojev, so 
bile njihove vloge vrnjene s podrobno obrazložitvijo razlogov za zavrnitev njihove 
vloge. Ugovor zaradi zavrnitve vloge so nadzornemu odboru FIHO posredovale 
naslednje organizacije: 
 
1. AIDS Fundacija Robert, Wolfova 9, Ljubljana 
2. Ustanova-Fundacija za pomoč otrokom, Ilirska cesta 1, Jesenice 
3. Ustanova Mali Vitez, Fundacija za pomoč mladim ozdravljenim od raka, Zarnikova 3, 

Ljubljana 
4. Humanitarno društvo Katarina, Črnuče, Ljubljana 
5. HUMANA – Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje, Gradnikova 54, 

Radovljica 
6. Društvo Žarek upanja, Kamniška 25, Ljubljana 
7. Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, p.p. 2726, Ljubljana 
8. Društvo BARKA, Zbilje 66, Medvode 
9. Društvo Varnega zavetja, Kočevje, Podgorska 8 
10. PTICA, društvo za mlade, Hrastnik, Novi dom 4 
11. Jamarska zveza Slovenije, p.p. 2544, Ljubljana 
12. Ustanova Odsev se sliši, Zaloška 29, 1000 Ljubljana 
 
Nadzorni odbor je o ugovorih na zapisnik o odpiranju vlog na javni razpis za 
razporeditev sredstev FIHO v letu 2003 odločal na sejah dne 15.11.2002 in 
10.12.2002 in vse ugovore zavrnil kot neutemeljene. Sklepi nadzornega odbora s 
podrobnimi obrazložitvami razlogov za zavrnitev ugovorov so bili posredovani 
vsem organizacijam. 
 
Komisija je dne 18. novembra 2002 pričela z vsebinsko obravnavo 37 vlog 
humanitarnih organizacij, ki so izpolnjevale razpisne pogoje za pridobitev sredstev 
FIHO v letu 2003. Podroben postopek vsebinske obravnave vlog je določen v 
pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, humanitarne 
organizacije pa morajo poleg osnovnih pogojev, ki so določeni v 8. členu 
pravilnika, izpolnjevati tudi merila, ki so določena v 9., 10. in 11. členu pravilnika. 
Tem merilom so prilagojeni tudi obrazci FIHO 2, v katerih so humanitarne 
organizacije podrobno razčlenile socialne programe, ki jih bodo izvajale v letu 
2003, jih finančno ovrednotile in razvrstile po prioritetah. Podobno so humanitarne 
organizacije razčlenile svoje zahtevke po financiranju delovanja in naložb. 
 
Na podlagi 62. člena zakona o socialnem varstvu, ki določa, da so dobrodelne 
organizacije prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi 
reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z 
zakonom ali verske skupnosti in 63. člena zakona, ki določa, da so organizacije za 
samopomoč prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom 



 3

ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe 
svojih članov, je komisija 20 organizacij razvrstila v skupino  2dobrodelne 
organizacije« in 17 organizacij v skupino »organizacij za samopomoč«. 
Po proučitvi finančnih zahtevkov, ki so bili opredeljeni v vlogah za financiranje 
humanitarnih organizacij (za socialne programe, delovanje, naložbe), je komisija 
ugotovila, da so dobrodelne organizacije vložile zahtevke v višini 1.505.875.000 
sit, organizacije za samopomoč pa v višini 510.890.000 sit, skupno torej 
2.016.765.000 sit, kar 2,5 krat presega razpoložljiva sredstva. 
 
Komisija je v nadaljevanju vsebinske obravnave vlog humanitarnih organizacij na 
sejah dne 19., 20.11. in 3.12.2002 proučila prijavljene socialne programe teh 
organizacij in njihove zahtevke za financiranje njihove dejavnosti ter naložb. Na 
podlagi 9., 10. in 11. člena pravilnika je komisija ugotovila, da vseh 37 
humanitarnih organizacij izpolnjuje vsebinske pogoje za pridobitev sredstev FIHO 
v letu 2003. Ker so zahtevki za financiranje dejavnosti teh organizacij presegli 
razpoložljiva sredstva za leto 2003, je komisija v skladu z veljavnimi merili 
socialne programe razvrstila glede na vsebino in njihov pomen za posamezne 
uporabnike storitev v tri skupine: 
 

1.  kategorijo 100 % tisti, ki so v funkciji ohranjevanje zdravja, pomoč živeti z 
boleznijo 
2. drugo – 73 %, preventivno delovanje društva, izobraževanje, založniška 
dejavnosti 
3. kategorijo 30 % - druženje, športne, kulturne in rekreativne dejavnosti 

 
Razvrščene programe je komisija finančno ovrednotila tako, da je prvo skupino 
programov ocenila s 100 %, drugo skupino 73 % in tretjo skupino s 30 % od 
zaprošenih sredstev za posamezne programe. 
 
Komisija je pri dobrodelnih organizacijah in organizacijah za samopomoč izločila 
tiste programe, ki po svoji vsebini ne sodijo v skupino socialnih programov iz 10. 
člena pravilnika, ali pa so te programe dolžne financirati zdravstvene organizacije, 
pristojna ministrstva iz sredstev proračunov in lokalne skupnosti. Na podlagi 
izvedenega vrednotenja socialnih programov se je komisija odločila, da se za 
financiranje socialnih programov in delovanje nameni 95,77 % sredstev in za 
naložbe 4,23 % sredstev. Od razpoložljivih sredstev v višini 870.000 sit, je 
komisija v skladu s 5. členom pravilnika 1 % sredstev namenila v obvezno rezervo. 
Predlog razporeditve sredstev dobrodelnim organizacijam in organizacijam za 
samopomoč je prikazan v spodnji tabeli. 
 
 Dobrodelne 

organizacije 
% Organizacije za 

samopomoč 
% SKUPAJ 

Socialni programi 442.300.000 75,8 215.200.000 77,6 657.500.000 
Delovanje 114.500.000 19,6 52.050.000 18,8 166.550.000 
naložbe 26.210.000 4,6 9.865.000 3,6 36.075.000 
SKUPAJ 583.010.000 100 277.115.000 100 860.125.000 
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Komisija je dne 4.12.2002 sklicala s predstavniki humanitarnih organizacij 
usklajevalni sestanek, na katerem je predsednica komisije Marija Strojin navzočim 
podrobno obrazložila postopke in merila, ki jih je komisija uporabila pri pripravi 
predloga za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v letu 2003. 
Podrobno je obrazložila tudi razloge zaradi katerih so bile vloge 18 organizacij 
zavrnjene. V nadaljevanju seje je Marija Strojin obrazložila konkretne predloge 
komisije za razporeditev sredstev FIHO posameznim humanitarnim organizacijam. 

 
 

V razpravi se  predstavnica Zveza prijateljev mladine Slovenije ni strinjala s 
predlogom komisije, ki je po njenem mnenju njihovi organizaciji namenila premalo 
sredstev. Ostali predstavniki humanitarnih organizacij so se s predlogom komisije 
strinjali in pri tem povdarili, da je imela komisija zelo nehvaležno delo, vendar ga 
je po mnenju predsednice Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije dobro 
opravila. 
 
 
 
Komisija predlaga svetu FIHO v sprejem naslednje SKLEPE: 
 
1. Na podlagi sprejetega finančnega načrta za razporeditev sredstev FIHO v 

letu 2003, v katerem so za financiranje dejavnosti humanitarnih 
organizacij namenjena sredstva v višini 800.000.000 sit, se 20-im 
dobrodelnim organizacijam odobri skupno 593.010.000 sit, 17- im 
organizacijam za samopomoč pa 278.290.000 sit. 

 
2. V skladu s 5. členom pravilnika se za nepredvidene potrebe humanitarnih 

organizacij v letu 2003 rezervira sredstva v višini 9.875.000 sit. 
 
 
3. Sprejeme se predlog komisije o razporeditvi sredstev FIHO v letu 2003 na 

posamezne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč v 
predlagani višini in sicer: 

 
1. DOBRODELNE ORGANIZACIJE 

 
1. Zvezi Slovenskih društev za boj proti raku se odobri 10.000.000,00 sit, od tega za: 
 
 
DELOVANJE:              2.000.000,00 

      NALOŽBE:                        / 
PROGRAME:               8.000.000,00 

1. Usposabljanje predavateljev in izvajalcev zdravstvene vzgoje v zvezi z boleznijo 
rak                             

2. Vzgoja in izobraževanje prebivalstva z rakavimi obolenji            
3. Delo z učenci in mladino        
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     2. Planinski zvezi Slovenije-Gorski reševalni službi se odobri 54.600.000,00 sit, od tega  
za: 

 
DELOVANJE:     10.400.000,00 
NALOŽBE:            2.600.000,00 
PROGRAME:      41.600.000,00 

1. Denarne pomoči in štipendije za otroke smrtno ponesrečenih gorskih reševalcev    
2. Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov za izvajanje programov   
3. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja 

in preprečevanje negativnih pojavov           
4. Reševalno humanitarno delo                  
5. Planinska šola za učence OŠ s prilagojenim programom   
6. Nakup opreme za izvedbo programa                

 
 

3. Rdečemu križu Slovenije se odobri 162.700.000,00 sit,  od tega za : 
 

DELOVANJE:       31.000.000,00 
NALOŽBE:              7.700.000,00 

   PROGRAME:       124.000.000,00 
1. Zbiranje, skladiščenje in delitev materialne pomoči         
2. Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin                     
3. Skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb                 
4. Prva socialna pomoč v primeru nenadnih nesreč                
5. Ranljive skupine prebivalstva         
6. Izobraževanje za prostovoljno socialno delo                       

 
 

4.Društvu za zdravje srca in ožilja se odobri 3.900.000,00 sit, od tega za: 
 
DELOVANJE: 900.000,00 
NALOŽBE:                        / 
PROGRAME:        3.000.000,00 

1. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, za preprečevanje 
bolezni srca in ožilja in izboljšanje kvalitete življenja s srčno žilno 
boleznijo     

2. Založniška dejavnost Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije     
3. Športna in rekreativna dejavnost    
4. Mednarodno sodelovanje     
5. Izvajanje tečajev temeljnih postopkov oživljanja  

 
 

5.PARADOKS-Slovenskemu društvu za pomoč v duševni stiski se odobri 5.360.000,00 
sit, od tega za: 
 
DELOVANJE:         1.000.000,00 
NALOŽBE:                 260.000,00 
PROGRAME:          4.100.000,00 

1. Stanovanjske skupine    
2. Odprta hiša     
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3. Mladinski center    
4. Vzajemna delavnica    

 
 
6. OZARA-Nacionalnemu združenju za kakovost življenja se odobri 72.450.000,00 sit, od 
tega za: 
 
DELOVANJE:       13.800.000,00 
NALOŽBE:              3.450.000,00 
PROGRAME:        55.200.000,00 
Programi na lokalni ravni: 

1. Mreža stanovanjskih skupin    
2. Mreža dnevnih centrov    
3. Center za delovno in socialno integracijo  
4. Osebna asistenca     
5. Socialna mreža        
6. Izobraževanje:Sodobni pristopi za delo na področju duševnega zdravja            
7. Izobraževanje:Individualiziran pristop pri prepoznavanju posamezničine situacije in 

skupno načrtovanje podpore   
8. Rehabilitacijski center Šober    
9. Mreža skupin za samopomoč    
10. Prevozi uporabnikov       

Programi na državni ravni: 
1. Mreža pisarn za informiranje in svetovanje   
2. Mreža klubov svojcev       
3. Mreža klubov prostovoljcev       
4. Mednarodne športne igre 2003      
5. Preventivni program za mladostnike      
6. Izobraževanje o prostovoljstvu      
7. Mednarodno sodelovanje       
8. Ciklus okroglih miz        
9. 10.10.-Svetovni dan duševnega zdravja     
10. OZARINA  knjižnica        
11. Otroci in duševno zdravje       
12. Založništvo       
13. Tabori        
14. Letno srečanje članov, uporabnikov, svojcev       

 
 
7. EUROPA DONNA-Slovenskemu združenju za boj proti raku dojk se odobri 
3.000.000,00 sit, od tega za: 
 
DELOVANJE:          750.000,00 
NALOŽBE:                    / 
PROGRAME:        2.250.000,00 

1. Novice EUROPA DONNA kot priloga Naše Žene    
2. Svetovanja zdravim in bolnim         
3. Finančna pomoč ob socialnih in duševnih stiskah       
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8. ŠENT-Slovenskemu združenju za duševno zdravje se odobri 63.000.000,00 sit, od tega 
za : 
DELOVANJE:    12.000.000,00 
NALOŽBE:           3.000.000,00 
PROGRAME:     48.000.000,00 

1. Izobraževalna dejavnost  
2. Strokovna srečanja   
3. Informativna dejavnost  
4. Glasilo ŠENT    
5. Založništvo    
6. Prostovoljno delo   
7. Tabori     
8. Zagovorništvo    
9. Forum svojcev   
10. Svet uporabnikov   
11. Mednarodni programi  
12.  Mreža stanovanjskih skupin   
13. Dnevni centri     
14. Delovno rehabilitacijski center Razori  
15. Programi podpornega zaposlovanja    
16. Mreža delavnic     
17. Socialna mreža     
18. Športno rekreativni program    

 
 
9. Slovenskemu društvu HOSPIC  se odobri 28.400.000,00 sit, od tega za: 
 
DELOVANJE:     5.400.000,00 
NALOŽBE:          1.300.000,00 
PROGRAME:    21.700.000,00 

1. Hospic-spremljanje umirajočih bolnikov in svojcev   
2. Šolanje prostovoljcev            
3. Žalovanje po izgubi bližnje osebe     
4. Tabor žalujočih otrok in mladostnikov »Za levjesrčne«          
5. Detabuizacija smrti na lokalni ravni     

 
 
10. Društvu za nenasilno komunikacijo se odobri 6.300.000,00 sit, od tega za: 
 
DELOVANJE:        1.200.000,00 
NALOŽBE:                300.000,00 
PROGRAME:         4.800.000,00 

1. Preventive delavnice za osnovne in srednje šole v Sloveniji  
2. Individualna pomoč otrokom, mladostnicam in mladostnikom, ki doživljajo nasilje 
3. Individualno svetovalno in suportivno terapevtsko delo s povzročitelji nasilja in 

telefonsko informacijska svetovalna pomoč     
4. Individualno in suportivno terapevtsko delo, vodene skupine in telefonsko svetovalno 

informacijska pomoč za mlade ženske, ki imajo izkušnjo nasilja  
5. Uvodno in stalno dodatno usposabljanje za delo na področju socialnega varstva                   
6. Skupaj proti nasilju-cikel predavanj      
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11.ALTRA-Odboru za novosti v duševnem zdravju se odobri 9.650.000sit, od tega za: 
 
DELOVANJE:  1.800.000,00 
NALOŽBE:      450.000,00 
PROGRAME:                      7.400.000,00 

1. Usposabljanje prostovoljcev      
2. Program mreže stanovanjskih skupin   
3. Drop in center   
4. Zaposlitveni servis in šiviljska delavnica za težje zaposljive 
5. Dnevni center Prevalje 
    

12. Slovenskemu KARITAS se odobri 126.000.000,00 sit, od tega za: 
 
DELOVANJE:            24.000.000,00 
NALOŽBE:               6.000.000,00 
PROGRAME:             96.000.000,00 

1. Vzgoja, edukacija, osveščanje in motivacija sodelavcev-prostovoljcev Karitas in širše 
javnosti za solidarnost      

2. Letovanje socialno ogroženih otrok in družin   
3. Priprava in socialna rehabilitacija zasvojenih v skupnosti srečanje ter spremljanje pri 

integraciji        
4. Pomoč azilantom in beguncem       
5. Sodelovanje v mreži mednarodne pomoči      
6. Socialne delavnice iz področja nasilja nad ženskami, preprečevanje in urejanje 

socialne stiske        
Programi na lokalni ravni: 

1. Pomoč socialno ogroženim družinam    
2. Pomoč socialno ogroženim otrokom     
3. Pomoč starejšim, bolnim in invalidnim    
4. Pomoč brezdomcem       
5. Pomoč beguncem, osebam brez urejenega statusa ter azilantom   
6. Usposabljanje in preprečevanje izgorelosti prostovoljcev pri delu z ljudmi v župnijskih 

Karitas         
7. Delo z dementnimi osebami       
8. Izposoja ortopedskih pripomočkov bolnim, invalidnim in starejšim osebam  
9. Pomoč materam in ženskam      
10. Mreža informacijsko svetovalnih pisarn za odvisnike in njihove svojce      

 
 
13.Gerontološkemu društvu Slovenije se odobri 4.980.000,00sit, od tega za: 
 
DELOVANJE:         950.000,00 
NALOŽBE:              250.000,00 
PROGRAME:           3.800.000,00 

1. Nasilje, zloraba in starejši ljudje                 
2. Aktualna socialno-zdravstvena vprašanja starejše populacije           
3. Dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni pri starejših ljudeh-Gibanje za zdravo 

starost          
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14. Društvu za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi se odobri 5.000.000,00 
sit, od tega za: 
 
DELOVANJE:        950.000,00 
NALOŽBE:             250.000,00 
PROGRAME:      3.800.000,00 

1. Celovito vključevanje oseb z govorno-jezikovnimi motnjami v okolje- socialno, 
družbeno in mentalno varstveni vidik    

 
15. Društvu »Projekt Človek« se odobri 8.400.000,00 sit, od tega za: 
 
DELOVANJE:        1.600.000,00 
NALOŽBE:                400.000,00 
PROGRAME:         6.400.000,00 

1. »Projekt Človek«      
2. Izvajanje intervizije, supervizije in usposabljanje prostovoljcev   

  
16.UP- Slovenskemu društvu za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem se odobri 
8.000.000,00 sit, od tega za: 

 
DELOVANJE:                2.000.000,00  
NALOŽBE:                        / 
PROGRAME:                 6.000.000,00   

1. Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem  
 

17. Združenju za socialno gerontologijo in gerontagogiko se odobri 5.250.000,00 sit, od 
tega za: 
DELOVANJE:       1.000.000,00 
NALOŽBE:               250.000,00 
PROGRAME:        4.000.000,00 

1.Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni mreži   
2. Usposabljanje in izobraževanje za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč  
3. Usposabljanje in izobraževanje organizatorjev lokalnih mrež   
4. Revija Prepletanja       
5. Skupine starih ljudi za samopomoč v lokalnih mrežah               
6. Medgeneracijski tabori        
7. Izvajanje intervizije, supervizije in usposabljanja prostovoljcev   . 

 
 

18. UNICEFU se odobri 3.000.000,00 sit,  od tega za : 
 

DELOVANJE:       750.000,00 
NALOŽBE:                  / 

   PROGRAMI:      2.250.000,00 
1. UNICEFOVE delavnice o otrokovih pravicah na osnovnih šolah  
2. Otrokom prijazno Unicefovo mesto 
3. Usposabljanje prostovoljcev za izvajanje programov 
4. Povej naglas ! 
5. Strokovni posvet na temo družbene izključenosti Romov 
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19. Zvezi prijateljev mladine  se odobri 2.000.000,00 sit zagonskih sredstev za: 
1.  »POMEŽIK SONCU«-omogočimo počitnice vsem otrokom 
2. Organizacija in izvedba letovanj za otroke s posebnimi potrebami- invalidni otroci, 

otroci z motnjo v duševnem razvoju, zlorabljeni in trpinčeni otroci, ki izhajajo iz 
socialno šibkih družin 

3. Vodenje in koordinacija pri izvedbi letovanj otrok iz revnih družin 
 

20. Humanitarnemu društvu ADRA se odobri 1.000.000,00 sit, zagonskih sredstev za: 
    Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom 

 
 

2. ORGANIZACIJE ZA SAMOPOMOČ 
 
1. Društvu srčnih bolnikov s spodbujevalnikom      se odobri 8 .465.000,00 
sit  od tega za: 
 
a) DELOVANJE      1.000.000        
b) NALOŽBE      365.000            
c) PROGRAME     7.100.000                

• Šola zdravega življenja         
• Rehabilitacija, telovadba, namizni tenis, sprehodi   
• Izobraževanje          

       
 
2. Društvu pljučnih bolnikov Slovenije  se odobri  19.000.000,00   SIT  od tega 
za: 
a) DELOVANJE      3.500.000     
b) NALOŽBE          500.000    
c) PROGRAME      15.000.000           

 Delo komisije za TZKD in socialna podpora prizadetih   
 Delo komisije za cistično fibrozo in izdaja knjižice Inhalacijsko zdravljenje na 

domu        
 Svetovanje po telefonu »zdrav dih«        
 Izvajanje respiratorne fizioterapije        
 Šola astme za bolnike        
 Srečanje članov društva s strokovnim predavanjem      
 Šola za bolnike, ki imajo KOPB      
 Organizacija in izvedba predavanj o najpogostejših kroničnih pljučnih obolenjih   
 Ukrepi pri alergijah kože – knjižica za bolnike     
 Odvajanje kajenja pri bolnikih s KOPB  
                   

3. Društvu phenilketonurikov PKU Slovenije   se odobri    5.300.000,00    
SIT  od tega za:  
 
a) DELOVANJE    1.000.000        
b) NALOŽBE                       /         
c) PROGRAME                  4.300.000         

• Pomoč družinam v obliki dietetnih proizvodov in med. pripomočkov  
• Evropski kongres društev PKU       
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• Tečaj dietne prehrane, predevanje o dieti in bolezni     
• Letno srečanje članov         
• Letovanje otrok          

 
 
4. Trepetlika – Društvu bolnikov s parkinsonom     se odobri 7.100.000,00 
sit, od tega za: 
 
a) DELOVANJE   1.100.000           
b) NALOŽBE      250.000     
c) PROGRAME   6.000.000  

• Dnevni center        
• Socialna pomoč na domu      
• Šport in rekreacija (ekstrapiramidna olimpiada)      
• Izobraževanje in delavnice                    
• Odprti telefon                       
• Glasilo in druge publikacije                 
• Druženje bolnikov in skrbnikov na izletih in kulturnih prireditvah    
• Usposabljanje animatorjev za vodenje manjših skupin (članov) po regijah            

pri bolnikih s parkinsovo boleznijo, huntingovo boleznijo in bolniki z distonijo   
 
 
5. Zvezi koronarnih društev in klubov Slovenije   se odobri  29.500.000,00 
sit, od tega za:  
 
a) DELOVANJE     5.400.000    
b) NALOŽBE               1.300.000            
c) PROGRAME     22.800.000     

• Usposabljanje izvajalcev programa za delo s koronarnimi bolniki 
• Pomoč koronarnim bolnikom pri ustanavljanju društev in vadbenih skupin   
• Podpora članom za udeležbo v programih 

 
 
6. Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi    se odobri 7.000.000,00 sit od tega 
za: 
 
a) DELOVANJE   1.400.000    
b) NALOŽBE      100.000           
c) PROGRAME   5.500.000  
 
 Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja 

in preprečevanje negativnih pojavov      
 Socialni program- socialne pomoči posameznikom in skupinam     
 Športna, rekreativna in kulturna dejavnost        
 Druge dejavnosti-najem stanovanja v Ljubljani    
 Specifične interesne dejavnosti-sofinanciranje programa Slovenia donor    
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7.Društvu na srcu operiranih bolnikov Slovenije  se odobri 4.400.000,00 od 
tega za:  
 
a) DELOVANJE      850.000                 
b) NALOŽBE                 150.000           
c) PROGRAME   3.400.000           

• Izobraževanje bolnikov po srčnih operacijah   
• Zdravstvene delavnice            
• Organizirano druženje          
• Izdajanje časopisov in strokovnih publikacij      
• Socialne pomoči posameznikom in skupinam 
     

8. Društvu hemofilikov Slovenije se odobri  29.600.000,00 od tega za: 
  
a) DELOVANJE           5.400.000            
b) NALOŽBE          1.000.000               
c) PROGRAME        23.200.000   

• Štipendiranje izobraževanja      
• Sam sebi zdravnik       
• Psihološka oskrba hemofilikov     
• Programirana rekreacija z mednarodno udeležbo   
• Subvencioniranje prevozov (lokomotorna oviranost)           
• Socialna pomoč ogroženim s HCV     
• Socialni vidik-register za hemofilijo     
• Informacijski sistem, publikacije in internet    
• Interaktivna knjižica           
• Planiranje in zagotavljanje zdravega potomstva      
• Nadomestila med izobraževanjem         

 
 
9. Zvezi društev ledvičnih bolnikov se odobri   30.100.000 sit , od tega 
  
a) DELOVANJE    5.500.000         
b) NALOŽBE       1.400.000 
c) PROGRAME   23.200.000     
 

• Izdajanje glasila »LEDVICA«                             
• Izobraževalno gradivo-edukacija dializnih bolnikov-videokaseta o dializi   
• Zimsko srečanje ledvičnih bolnikov Slovenije                  
• Ponatis in distribucija priročnika »DIETE ZA LEDVIČNE BOLNIKE      

Vseslovensko športno in kulturno srečanje                 
• Organizacija in razvoj elektronskega informacijskega sistema   
• Evropsko zimsko športno srečanje       
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10. Slovenskemu društvo  »TRANSPLANT« se odobri 9.900.000,00  sit, od 
tega za: 
a) DELOVANJE     1.700.000           
b) NALOŽBE                   400.000         
c) PROGRAME  7.800.000   

• Socialna pomoč bolnikom in invalidom s transplantiranimi organi         
• Socialna pomoč-štipendiranje-šolanje bolnikov s transplantiranimi organi   
• Socialno-zdravstvena rehabilitacija (svetovni WTGF model ohranjanja zdravja oseb s 

transplantiranimi organi)        
• Svetovne igre oseb s transplantiranimi organi, Juli 2003, Nancy, Francija 
• Šesti mednarodni Transplant sky thropy      
• Nicholas cup za otroke s transplantiranimi organi        
• Ohranitev zdravja – Samopomočni edukacijski program             
• Usposabljanje prostovoljcev za izvajanje programov   
• Izdajanje časopisa  »TRANSPLANT«               
• Organizirano druženje, družabna srečanja                  
• Rekreacija, kultura         

           
 
11. Društvu bolnikov z osteoporozo  se odobri       7.250.000,00  sit, od tega 
za: 
a) DELOVANJE     1.000.000                
b) NALOŽBE     250.000  
c) PROGRAME    6.000.000   

• Izdajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izobraževanje in informiranje 
• Izdajanje časopisov in strokovnih publikacij     
• Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov za izvajanje programa               
• Svetovni dan osteoporoze                      
• Mednarodno sodelovanje IOF, svetovni kongres bolnikov z osteoporozo     
• Skrb za samostojno življenje                    
• Pridobivanje, usposabljanje in usmerjanje prostovoljcev       
• Šola osteoporoze           

Obveščanje članov in javnosti          
• Ohranjevanje zdravja in fizične kondicije      
• Organizirano druženje, pohodi, letovanja                   

 
 
12. Zvezi društev upokojencev Slovenije se odobri 27.800.000,00 sit, od tega 
za: 
a) DELOVANJE     5.300.000      
b) NALOŽBE     1.200.000        
c) PROGRAMI   21.300.000          
 Socialni program-Starejši za starejše             
 Zdravstveni program-Ohranjanje in vzdrževanje zdravja          
 Svetovalna dejavnost               
 Izobraževanje-usposabljanje              
 Informiranje-Uvajanje informacijske tehnologije           
 Kulturna dejavnost in ustvarjalnost             
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 Športno rekreativna dejavnost starejših                       
 Založništvo                           
 Družabna in strokovna srečanja             
 Mednarodno sodelovanje                 

 
 
13. VEZI-Društvu za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega 
časa se odobri  3.650.000 sit,  od tega za:  
 
a) DELOVANJE           700.000         
b) NALOŽBE      150.000      
c) PROGRAME              2.800.000        

• Izvajanje galerijske in spominkarske dejavnosti   
• Stanovanjska skupina Brestovica     
• Časopis VEZI           

 
14. Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije  se odobri  
13.300.000,00 sit, od tega za: 
  
a) DELOVANJE        3.300.000,00           
b) NALOŽBE    /           
c) PROGRAME               10.000.000,00            

• Obnovitvena trajna rehabilitacija pri možganski kapi  (MK)       
• Delo mobilne delavnice v bivalnih in terapevtskih okoljih          
• Prevozi               
• Založništvo in izobraževanje       

                   
 
15. Društvu onkoloških bolnikov Slovenije se odobri 18.800.000,00 sit od 
tega za: 
a) DELOVANJE     3.200.000   
b) NALOŽBE      800.000            
c) PROGRAMI   14.800.000  

• Pot k okrevanju-Organizirana samopomoč žensk z rakom dojke        
• Publikacije                
• Nova pomlad življenja-Vseslovensko srečanje            
• Pohod na Triglav 
                                            

16. Zvezi društev diabetikov Slovenije  se odobri  54.700.000  sit, od tega za:  
 
a) DELOVANJE   10.700.000     
b) NALOŽBE    2.000.000      
c) PROGRAME   42.000.000               

• Štiri izdaje glasila Sladkorna bolezen     
• Spletna stran WWW.diabetes-zveza.si        
• Seminar za učitelje mentorje           
• Učbenik Gibalna in športna aktivnost diabetikov       
• Okrevanje Mladi diabetiki Tip I                    
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• Osmo športno in rekreativno srečanje diabetikov Slovenije                
• 14. november Svetovni dan diabetikov          
• Ponatis knjižice za šolo          
• Izvedba 5. Tekmovanja radioamaterjev-svetovni dan        
• Strošek izdaje Novic           
• Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni        
• Tisk plakata in zloženke ob svetovnem dnevu         
• Izvajanje preventivnih za ohranjanje zdravja             
• Socialne pomoči posameznikov      
• Športna, rekreativna in kulturna dejavnost     
• Organizirano druženje       
• Izdajanje časopisov        
• Specifične interesne dejavnosti          
• Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov      

 
 

17. Društvu MIR SREČE-  
      Slovenskemu  društvo za medsebojno pomoč se odobri ………………. 
                                         ... zagonska sredstva …………………..1.000.000 SIT 
za individualni pristop do posameznika v duševni stiski in uporabnika psihiatrije in 
njegovih najbližjih 
 
 
 
 

Predlog pripravila: 
Komisija za ocenjevanje in pripravo 

predlogov za razporeditev sredstev FIHO 
humanitarnim organizacijam 

 
 
 
 
V Ljubljani, 10.12.2002        


