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S  K  L  E P  
O RAZPOREDITVI SREDSTEV FIHO NA POSAMEZNE  
HUMANITARNE ORGANIZACIJE ZA LETO 2005 

 
 

 
Na podlagi sklepa sveta FIHO je bil dne 24. septembra 2004 v Uradnem listu RS 
št.104 objavljen javni razpis za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in 
humanitarnim organizacijam za leto 2005. V skladu s sprejetim finančnim načrtom 
fundacije je za financiranje dejavnosti humanitarnih organizacij za leto 2005 
namenjeno 1.213.534.000,00 SIT.  
 
V razpisanem roku je na sedež fundacije prispelo 66 vlog. Komisija za ocenjevanje in 
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je na 
15. seji dne 28. oktobra 2004 odprla prispele vloge na javni razpis in ugotovila 
sledeče: 
Komisija je ugotovila, da je v predpisanem roku prispelo 66 vlog in sicer: 
 

1. Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana 
2. Gorska reševalna služba Slovenije, Bleiweisova 34, 4101 Kranj 
3. Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana 
4. Društvo za zdravje srca in ožilja, Dunajska 65, 1000 Ljubljana 
5. PARADOKS, Postojnska 3, 1000 Ljubljana 
6. Ozara, Organizacija za kakovost življenja, Ljubljanska 9, 2000 Maribor 
7. Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana 
8. ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana 
9. Slovensko društvo HOSPIC, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana 
10. Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana 
11. ALTRA, Odbor za novosti v duševnem zdravju, Grablovičeva 24, 1000 

Ljubljana 
12. Slovenska KARITAS, Kristanova 1, 1000 Ljubljana 
13. Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi, Vojkova 74, 

1000 Ljubljana 
14. Društvo PROJEKT ČLOVEK, Malenškova 11, 1000 Ljubljana 
15. Društvo UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana 
16. EUROPA DONNA, Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Dunajska 56, 

1000 Ljubljana 
17. EHO podpornica, Slovenska 17, 9000 Murska Sobota 
18. Slovenska filantropija, Resljeva 30, 1000 Ljubljana 
19. Društvo za življenje brez nasilja p.p. 345, 8000 Novo mesto 
20. HUMANA, Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje, Oldhamska 14, 

4000 Kranj 
21. Društvo MLADISKI CEH, Rakovniška 8, 1000 Ljubljana 
22. Društvo ODMEV, Resljeva 38, 1000 Ljubljana 
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23. Društvo BARKA, Zbilje 66, 1215 Medvode 
24. Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko, PE Maribor, Partizanska 

12, 2000 Maribor 
25. Društvo UP, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana 
26. Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenija-UTRIP, Njegoševa 4, 

1525 Ljubljana 
27. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, ZD Črnuče, Primožičeva 2, 

1000 Ljubljana 
28. Društvo TVOJ TELEFON, Prečna 2, 6230 Postojna 
29. PKU društvo Slovenije, Pintarjeva 45, 1410 Zagorje 
30. TREPETLIKA, Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 

ekstrapiramidnimi motnjami, Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
31. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Ulica stare pravde 2, 1000 

Ljubljana 
32. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš 
33. Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, Ulica stare pravde 2, 1000 Ljubljana 
34. Zveza ledvičnih bolnikov Slovenije, Zaloška 7, 1000 Ljubljana 
35. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana 
36. Društvo psoriatikov Slovenije, Oblakova 5, 3000 Celje 
37. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana 
38. Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 Ljubljana 
39. Društvo hemofilikov Slovenije, Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana 
40. Zveza društev diabetikov Slovenije, Einspielerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana 
41. Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije (CBV), Linhartova 

51, 1000 Ljubljana 
42. Slovensko društvo »TRANSPLANT«, Hrvatski trg 2, 1000 Ljubljana 
43. Slovensko društvo za celiakijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 
44. Društvo SOS TELEFON, p.p. 2726, 1001 Ljubljana 
45. Društvo za zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI, Štorje 26, 

6210 Sežana 
46. Društvo svetovalcev zaupni telefon SAMARIJAN, Ižanska cesta 303, 1000 

Ljubljana 
47. MIR SREČE-Slovensko društvo za medsebojno pomoč, Jelovškova 11d, 1000 

Ljubljana 
48. Društvo na srcu operiranih Slovenije, Korytkova 2, 1000 Ljubljana 
49. Gerontološko društvo Slovenije, Teslova 17, 1000 Ljubljana 
50. Društvo NOVI PARADOKS, Vrhovci cesta XVII/40, 1000 Ljubljana 
51. SANA VITA zavod, Masarykova 23, 1000 Ljubljana 
52. Društvo AREAL, AFR, Wolfova 8, 1000 Ljubljana 
53. Društvo za pomoč zasvojencem od nedovoljenih drog »DREVO ŽIVLJENJA«, 

Ob starem zidovju 17, 6310 Izola 
54. Društvo INKONT Maribor, Cesta XIV.divizije 3, 2000 Maribor 
55. Društvo obolelih zaradi azbesta, Srebrničeva ulica 18, p.p. 12, 5210 Deskle 
56. Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije, Resljeva 11, 

1000 Ljubljana 
57. Združenje prijateljev slepih Slovenije, Savinova 7/I, p.p. 132, 3000 Celje 
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58. Društvo regionalna varna hiša, p.p. 347, 3000 Celje 
59. Humanitarno društvo ADRA Slovenije, Njegoševa 15, 1000 Ljubljana 
60. Društvo ŽAREK UPANJA, Kamniška 25, p.p. 2558, 1122 Ljubljana 
61. Združenje DROGART, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 
62. Društvo SREČANJE-društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam, 

Levstikova ulica 15, 3310 Žalec 
63. Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti ZDRAVA POT, 

Krekova 12A, 2000 Maribor 
64. Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam-SVIT, Župančičeva 6, 

6000 Koper 
65. Društvo ODSEV SE SLIŠI-za zdravje, Streliška cesta 6, 1000 Ljubljana 
66. Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog STIGMA, Knezova ulica 2, 1000 

Ljubljana     
 

Komisija je ugotovila, da je zaradi jasnosti in točnosti podatkov potrebno  vloge  57 
(sedeminpetdesetih)  humanitarnih organizacij v roku 7 dni od prejema zapisnika 
dopolniti, kar so vse pozvane organizacije tudi storile. 
 
Komisija je ugotovila, da vloga  Zavoda SANA VITA, Masarykova 23, 1000 
Ljubljana, ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v javnem razpisu in sicer 3.b) točke, ker 
po svojem statusu ni društvo oz. zveza društev. Zato jo je skladno s 15. členom 
navedenega pravilnika izločila in vrnila organizaciji z obrazložitvijo.   
 
Komisija je 5.11.2004 Pričela z vsebinsko obravnavo vlog in ugotovila, da navedenih 
10 organizacij: Društvo Areal, Društvo Drevo življenja, Združenje prijateljev slepih, 
Društvo Žarek upanja, Društvo Paradoks, Društvo Inkont, Društvo Srečanje, Društvo 
Zdrava pot, Društvo Svit Koper in Društvo Stigma ne izpolnjuje pogojev javnega 
razpisa in pravilnika o pogojih in merilih za uporabo sredstev FIHO in jih izločila iz 
nadaljnje obravnave ter vloge vlagateljem vrnila z obrazložitvijo. 
 
Nadzorni odbor FIHO je na svoji 9. seji dne 8. decembra 2004 obravnaval v roku 
prispele ugovore naslednjih humanitarnih organizacij: Društvo Areal, Društvo Drevo 
življenja, Združenje prijateljev slepih, Društvo Žarek upanja in Društvo Stigma in v 
vseh petih primerih podprl odločitev komisije. 
 
V nadaljevanju vsebinske obravnave je komisija ugotovila, da so zahtevki za 
financiranje humanitarnih organizacij daleč presegali razpoložljiva sredstva za leto 
2005 in je v skladu z veljavnimi merili temeljito ocenila  vsebino  programov in jih 
razvrstila  po naslednjih kategorijah: 100%, 60%, ali 40%  finančne udeležbe s strani 
FIHO.  

1. Kategorijo s 100% udeležbo sredstev spadajo programi za neposredno nudenje 
pomoči, strokovno usposabljanje, nabava opreme za nudenje  pomoči, 
ohranjevanje zdravja …, 

2. Kategorijo s 60% udeležbo sredstev spadajo programi izobraževanja 
uporabnikov, preventiva, založništvo .., 
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3. Kategorijo s 40 % udeležbo sredstev spadajo programi druženja, športa, 
rekreacije, kulture … 

 
Komisija je pri pripravi predloga sklepa razporeditve sredstev FIHO za leto 2005 
upoštevala naslednja merila in kriterije:   

− Prosilec sredstev mora najmanj  dve leti pred dodelitvijo sredstev FIHO 
uspešno izvajati humanitarne  programe; 

 
− Prosilec sredstev mora imeti najmanj 20% sredstev iz drugih virov, ne izključno 

sredstva FIHO , kar je poseben prisotno pri samopomočnih organizacijah, 
vendar ne pri vseh. V kolikor so sredstva FIHO nad 80 % so se odstotki nad 80 
% odštevali od odobrene vsote;  

 
− Prosilcu, ki prvič zaprosi za sredstva FIHO in izpolnjujejo vse  pogoje smo 

praviloma dodeli zagonska sredstva; 
 

− V primeru, da  je ocena letošnjega nadzora pokazala neracionalno in 
nenamensko porabo sredstev FIHO, ostanek sredstev, in druge pomanjkljivosti, 
pa smo sredstva za leto 2004 zmanjšali za ostanek ali celo ukinili, če se to iz 
leta v leto ponavlja; 

 
− Prav tako je komisija upoštevala višino lastnih sredstev oz. sredstev 

pridobljenih iz drugih virov in ne izključno od FIHO, kar je predvsem značilno 
za samopomočne organizacije, pa tudi za nekatere izjeme v  humanitarnih 
organizacijah; 

 
− Eden od pomembnih kriterijev je bil  vsebina in kvaliteta prijavljenega 

programa. Programi so izjemno slabo napisani, nedefinirani, nekonkretizirani, 
eni in isti izvajalci se pojavljajo pri vseh programih, programi  se podvajajo, 
tako v društvih kot med društvi, kar je izjemno težko objektivno ocenjevati in 
ovrednotiti. Ogromno programov je z vsebino svetovanja in pomoči, kar je 
izjemno težko merljivo; 

 
− Programi se iz leta v leto ponavljajo, ali se celo razdelijo na večje število 

programov z isto ali enako vsebino, vendar z izjemno visoko finančno 
vrednostjo. Res pa je tudi, da je bilo v lanskem in letošnjem leto nekaj  povsem 
novih programov, predvsem za otroke (UNICEF, ZPM);  

 
− Nekaj programov je bilo tako slabo definiranih, da smo morali uporabnike oz. 

prosilce klicati na zagovor, ker v nasprotnem primeru bi morali programe 
zavrniti; 

 
− Zasledujemo vse več primerov, da so konflikti znotraj organizacije oz. društva 

in se skupina odloči ter ustanovi novo društvo, z enakimi ali podobnimi 
programi in pričakuje nadaljnje financiranje s strani FIHO, glede na delitveno 
razmerje;  
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− Vse več se pojavlja društev, ki pretežno delujejo na lokalnem nivoju (droge, 

duševno zdravje itd). Pri duševnem zdravju smo že letos združili duševno 
zdravje skupaj, ter jim  glede na vsebino delovanja in njihove programe dodelili 
sredstva; 

− V prihodnje, ko  bodo status humanitarnega društva po Zakonu o humanitarnih 
organizacijah dobile številne organizacije  bo nujno poseči po združevanju npr. 
čiste humanitarne organizacije, organizacije za duševno zdravje, starejši, otroci, 
SOS telefoni, kronični bolniki itd., ker drugače bo nemogoče vsako lokalno 
združenje objektivno ovrednotiti;    

 
Za leto 2005 je komisija namenila sredstva v %: 
humanitarne organizacije ( RKS, karitas in druge v.skup. (2),GRS) 41,12 % 
duševno zdravje (6)……………………………………………...  20,17 % 
otroci (zastopani tudi pri RKS, karitas)(3)……………………..      1.56 %  

            starejši (8)………………………………………………………..             9.42 % 
 posebno ranljive skupine(3)…………………………………….      2.72 % 
            telefoni(3)……………………………………………………….               1.01 % 
            droge(6)…………………………………………………………      2,23 % 
            kronični bolniki(13)……………………………………………..  18,92 % 
            ohranjanje zdravja (2)…………………………………………..      0,98 % 
            invalidi………………………………………………………….      0,38 % 
            ostali……………………………………………………….……    1,49  %
        

Komisija je dne 1.12.2004 sklicala s predstavniki humanitarnih organizacij 
usklajevalni sestanek, na katerem je predsednik komisije Drago Kupnik navzočim 
podrobno obrazložil postopke in merila, ki jih je komisija uporabila pri pripravi 
predloga za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v letu 2005. 
Podrobno je obrazložil tudi razloge zaradi katerih so bile vloge 5 humanitarnih 
organizacij zavrnjene.  

 
 
Komisija predlaga svetu FIHO v sprejem naslednje SKLEPE: 
 
1. Na podlagi sprejetega finančnega načrta za razporeditev sredstev FIHO v 

letu 2005, v katerem so za financiranje dejavnosti humanitarnih 
organizacij namenjena sredstva v višini 1.213.534.000,00 sit, se 55-im 
humanitarnim organizacijam razporedijo sredstva v višini 1.201.398.660  
sit 

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

organizacij v letu 2005 rezervira sredstva v višini 1 % 12.135.340 sit.  
 
3. Sprejeme se predlog komisije o razporeditvi sredstev FIHO v letu 2005 na 

posamezne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč v 
predlagani višini in sicer: 
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1. DOBRODELNE ORGANIZACIJE 
 

1. Zvezi Slovenskih društev za boj proti raku se odobri 5.450.000,00 sit, od tega 
za: 
DELOVANJE:                   850.000,00 

      NALOŽBE:                        200.000,00 
PROGRAME:                 4.400.000,00 

1. Delovanje zveze 
2. Izobraževanje predavateljev 
3. Izobraževanje prebivalstva 
4. Šolska akcija       

 
 
     2. Planinski zvezi Slovenije-Gorski reševalni službi se odobri 67.000.000,00 sit,  
      od tega za: 

DELOVANJE:     16.000.000,00 
NALOŽBE:             / 
PROGRAME:      51.000.000,00 

1. Opremljanje za reševanje in nudenje pomoči v gorah in težko dostopnih terenih 
2. Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov za izvajanje programov 
3. Socialne pomoč posameznikom in skupinam 
4. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja in izboljšanje kvalitete 

življenja 
5. Založništvo 
6. Reševalno in humanitarno delo 
7. Planinska šola za OŠ s prilagojenim programom 
8. Invalidi na planinskih poteh 
9. Terapija z reševalnimi psi GRS Maribor 
10. Pomoč onkološkim bolnikom in invalidnim osebam zavoda Črna na Koroškem 
11. Pomoč otrokom OŠ s posebnimi potrebami 27. julij Kamnik               

 
 

3. Rdečemu križu Slovenije se odobri 216.715.000,00 sit,  od tega za : 
DELOVANJE:       38.500.000,00 
NALOŽBE:             28.215.000,00 

   PROGRAME:       150.000.000,00 
1. Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin z 

materialno pomočjo 
2. Ranljive skupine- letovanje socialno ogroženih otrok 
3. Skrb za boljšo kakovost življenja starih- letovanje starih 
4. Izobraževanje za prostovoljno socialno delo 
5. Skrb za boljšo kakovost življenja starih na lokalni ravni (srečanja, 

obiski, sosedska pomoč, skupine, postaje RK) 
6. Ranljive skupine (otroci, romi, brezdomci, zasvojenci, psihosocialna 

pomoč)        
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4.Društvu za zdravje srca in ožilja se odobri 6.370.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:            1.200.000,00 
NALOŽBE:      370.000,00                    
PROGRAME:                  4.800.000,00 

1. Medicinsko- preventivna dejavnost 
2. Založniška dejavnost 
3. Šport in rekreativna dejavnost 
4. Mednarodno sodelovanje 
5. Raziskovalna dejavnost 
  

 
5. NOVI PARADOKS-Slovenskemu društvu za kakovost življenja se odobri 
7.190.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:         1.250.000,00 
NALOŽBE:                 940.000,00 
PROGRAME:          5.000.000,00 

1. Stanovanjske skupine 
2. Odprta hiša 
3. Socialno podjetje 
4. Kazalci socialnega vključevanja 
5. Izobraževalno dokumentarni film 
6. Psihosocialna pomoč »izbrisanim« 
7. Kreativna delavnica 
8. Podporne mreže organizacij za osebe s prizadetostmi 
9. Razčlenitev dobrih praks za osebe s posebnimi potrebami 
10. Socialna kooperativa 
11. Mladinski center otrok uporabnikov    

 
 
6. OZARA-Nacionalnemu združenju za kakovost življenja se odobri 
109.525.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:       18.875.000,00 
NALOŽBE:            14.150.000,00 
PROGRAME:        76.500.000,00 
Programi na lokalni ravni: 

1. Mreža stanovanjskih skupin 
2. Mreža dnevnih centrov 
3. Mreža centrov za socialno in delovno integracijo 
4. Osebna asistenca 
5. Socialna mreža 
6. Kulturna dediščina Ptuja 
7. Mreža skupin za samopomoč      

Programi na državni ravni: 
1. Mreža pisarn za svetovanje 
2. Zagovorništvo 
3. Mreža klubov svojcev 
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4. Mreža klubov prostovoljcev 
5. Prospect-vrstniško izobraževanje 
6. Mednarodno sodelovanje 
7. Preventivni programi za mladostnike 
8. Ciklus okroglih miz 
9. Mednarodne športne igre 
10. Svetovni dan duševnega zdravja 
11. Otroci in duševno zdravje 
12. Založništvo 
13. Tabori 
14. Letno srečanje invalidov       

 
 
7. Evangeličanski humanitarni organizaciji EHO podpornici se odobri 
18.230.000,00 sit 
DELOVANJE:         3.000.000,00 
NALOŽBE:              2.130.000,00 
PROGRAME:        13.100.000,00 

1. Mobilna diakonija 
2. Pomoč v stiski 

 
 
8. EUROPA DONNA-Slovenskemu združenju za boj proti raku dojk se odobri 
4.500.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:          750.000,00 
NALOŽBE:                    / 
PROGRAME:        3.750.000,00 

1. Novice EUROPA DONNA kot priloga Naše žene 
2. Svetovanje zdravim in bolnim 
3. Kvaliteta zdravstvene storitve na onkološkem inštitutu 
4. Sodelovanje z državami bivše Jugoslavije 
         

 
9. ŠENT-Slovenskemu združenju za duševno zdravje se odobri 108.000.000,00 sit, 
od tega za : 
DELOVANJE:    18.600.000,00 
NALOŽBE:         12.000.000,00 
PROGRAME:     77.400.000,00 

Socialni programi na državni ravni:  
1. Izobraževalni programi 
2. CEFEC mednarodna konferenca 2005 
3. Strokovna srečanja 
4. Informativna dejavnost 
5. Glasilo ŠENT 
6. Založništvo 
7. Zagovorništvo 
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8. Forum svojcev 
9. Svet uporabnikov 
10. Mednarodni programi 

Socialni programi na lokalni ravni: 
1. Mreža dnevnih centrov 
2. Mreža stanovanjskih skupin 
3. Mreža programov delovnega usposabljanja 
4. Mreža zaposlitvenih delavnic 
5. Socialna mreža ŠENT 
6. Delavnica za zaposlovanje invalidov 
7. Delovno rehabilitacijski center Razori 
8. Športno rekreativni program 
9. Tabori 
10. Prostovoljno delo 
 
 
10. Slovenskemu društvu HOSPIC  se odobri 39.230.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:             6.000.000,00 
NALOŽBE:                  3.730.000,00 
PROGRAME:            29.500.000,00 
Za programe na državni ravni: 
1. Šolanje prostovoljcev 
2. Povedati vnaprej kako hočemo umreti 
3. Detabuizacija smrti 
4. Žalovanje otrok po izgubi bližnje osebe 
Za programe na lokalni ravni: 
1. HOSPIC-Spremljanje umirajočih bolnikov in svojcev na domu 
2. Žalovanje po izgubi bližnje osebe 
3. Detabuizacija smrti 
 
 
11. Društvu za nenasilno komunikacijo se odobri 13.880.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:             2.300.000,00 
NALOŽBE:                1.680.000,00 
PROGRAME:             9.900.000,00 
Za programe na državni ravni: 
1. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja 
2. Preventivne delavnice za osnovne in srednje šole 
3. Zagovorništvo 
4. Uvodno in stalno dodatno usposabljanje na področju socialnega varstva 
5. Individualno pomoč otrokom in mladostnikom 
6. Individualno in skupinsko delo s povzročitelji nasilja 
7. Individualno in skupinsko delo z žrtvami nasilja 
8. Mediacija- reševanje konfliktov 
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12.ALTRA-Odboru za novosti v duševnem zdravju se odobri 8.625.000,00 sit, od 
tega za: 
DELOVANJE:  1.500.000,00 
NALOŽBE:              1.125.000,00 
PROGRAME:                      6.000.000,00 
Za programe na državni ravni: 
1. Program mreže stanovanjskih skupin 
2. Promocija org. in log. 
3. Svetovalnica Ljub. 
4. Usposabljanje prostovoljcev 
Za programe na lokalni ravni: 
1. DIC Ljubljana 
2. DIC Prevalje 
3. Svetovalnica Prevalje 
4. Šiviljski atelje 
5. Kritni center Prevalje 

 
    

13. Slovenski KARITAS se odobri 183.250.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:            34.000.000,00 
NALOŽBE:                12.250.000,00 
PROGRAME:           137.000.000,00 
Programi na državni ravni: 

1. Zagovorništvo, osveščanje javnosti ter usposabljanje sodelavcev in prejemnikov 
pomoči 

2. Oskrba starejših, bolnih in invalidov 
3. Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem 
4. Letovanje socialno ogroženih otrok in družin 
5. Pomoč migrantom        

Programi na lokalni ravni: 
1. Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom 
2. Pomoč socialno ogroženim otrokom 
3. Pomoč brezdomcem 
4. Drugačnost nas bogati 
5. »Potapljanje« kot del ohranjanja psihofizične kondicije oseb s posebnimi 

potrebami 
6. Pomoč Romom skozi osebno asistenco 
7. Nasilje v družini- ne 
      

14. Društvu za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi se odobri 
6.215.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:           1.000.000,00 
NALOŽBE:                   615.000,00 
PROGRAME:           4.600.000,00 

1. Celovito vključevanje oseb z govorno-jezikovnimi motnjami v okolje-socialni, 
družbeni in zdravstveno varstveni vidik    
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15. Društvu »Projekt Človek« se odobri 12.500.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:        2.000.000,00 
NALOŽBE:             1.500.000,00 
PROGRAME:         9.000.000,00 
1. Program »Projekt Človek« s sestavnimi 7 podprogrami in 4 centri 
Programi na lokalni ravni: 

1. Program Alfa (socialna rehabilitacija uporabnikov metadonske terapije) za 
Ljubljano, Kočevje in Logatec) 

2. Šola za starše- Za MOL 
3. Terensko delo ( reintegracija abstinentov od drog v šolanje in službe)-za MOL 

 
 
16.UP- Slovenskemu društvu za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem se 
odobri 9.800.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:                1.700.000,00  
NALOŽBE:                        / 
PROGRAME:                 8.100.000,00   
1. Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije z reintegracijskim programom 

 
 

17. Združenju za socialno gerontologijo in gerontagogiko se odobri 9.200.000,00 
sit, od tega za: 
DELOVANJE:       1.600.000,00 
NALOŽBE:             1.200.000,00 
PROGRAME:        6.400.000,00 
 Programi na državni ravni: 

1. Nacionalna mreža skupin starih ljudi za samopomoč 
2. Usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev za vodenje SSLS 
3. Usposabljanje in izobraževanje organizatorjev regionalne mreže SSLS 
4. Revija Prepletanja 
5. Supervizija za prostovoljce- Voditelje 

 
Programi na lokalni ravni: 

1. Skupine starih ljudi za samopomoč v lokalnih mrežah 
2. Medgeneracijski tabori 

 
 

18. UNICEFU se odobri 8.275.000,00 sit,  od tega za : 
DELOVANJE:         1.335.000,00 
NALOŽBE:                 600.000,00 

   PROGRAMI:           6.340.000,00 
1. Vključimo otroke!- program za preprečevanje socialne izključenosti na 

osnovnih šolah 
2. Širitev mreže otrokom prijaznih mest in spodbijanje participacije otrok in 

mladostnikov 
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3. Pomoč ogroženim otrokom in mladostnikom ter vzpostavljanje varnega okolja- 
varne točke 

4. Usposabljanje prostovoljcev za izvajanje programov preprečevanja socialne 
izključenosti 

5. Promocija zdravja in zaščita otrok- Vodnik po zdravstvenih pravicah otrok 
6. Program učenja otrok za sprejemanje različnosti v vrtcih-POTOVANJE K 

SEBI IN OKROG SVETA 
7. Spodbujanje medsebojne pomoči preko Unicefovih krožkov na osnovnih šolah 

 
19. Zvezi prijateljev mladine  se odobri 9.500.000,00 sit , od tega za: 
DELOVANJE:      1.700.000,00 
NALOŽBE:                 / 
PROGRAME:        7.800.000,00 

1. Zbiranje sredstev za brezplačno letovanje otrok POMEŽIK SONCU, PODARI 
OBJEM, VSI SMO BILI OTROCI 

2. Organizacija in izvedba letovanj otrok s posebnimi potrebami in otrok iz družin, 
ki so v socialnih stiskah POMEŽIK SONCU 

3. Vodenje in koordinacija letovanja otrok 
 

20. Slovenski filantropiji se odobri 30.750.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:            5.000.000,00 
NALOŽBE:                 3.750.000,00 

   PROGRAMI:            22.000.000,00 
1. Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji 
2. Psihosocialna pomoč beguncem in prosilcem za azil 
3. Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega 

zavarovanja 
         

21. Društvu za življenje brez nasilja se odobri 1.000.000,00 sit od tega za: 
DELOVANJE:              / 
NALOŽBE:                   / 
PROGRAME:     1.000.000,00 
1. Program Varna hiša 
 
22. HUMANI se odobri 1.150.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:        200.000,00  
NALOŽBE:             150.000,00  
PROGRAME:         800.000,00 
 
Programi na državni ravni: 

1. Svetovanje, združevanje in pomoč svojcem oseb s psihozo 
Programi na lokalni ravni: 

1.   Svetovanje, združevanje in pomoč svojcem oseb s psihozo 
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23. Društvu mladinski ceh se odobri  1.000.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:          / 
NALOŽBE:               / 
PROGRAME:      1.000.000,00 
Programi na državni ravni: 

1. Koordinacija 
2. Mlaka 
3. Literatura 

Programi na lokalni ravni: 
1. Mladinsko ulično delo 
2. Bus veselja 
3. Počitnice 
4. Polnočni bus 
5. Osebno spremljanje 

 
24. Društvu ODMEV se odobri 1.300.000,00 sit od tega za: 
DELOVANJE:             / 
NALOŽBE:                  / 
PROGRAME:        1.300.000,00 
Programi na državni ravni: 

1. Socialno terapevtski tabor za otroke in mladostnike s psihosocialnimi in 
vedenjskimi težavami 

2. Kontinuirano socioterapevtsko delo z uporabniki in razvijanje spretnosti 
prostovoljcev za to delo 

 
 
25.Društvu BARKA se odobri 4.565.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:       600.000,00 
NALOŽBE:           465.000,00 
PROGRAME:     3.500.000,00 
 
Programi na državni ravni: 

1. Priprava na življenje v bivalni skupini 
2. Seminar Jeana Vaniera v Sloveniji 
3. VDC –institucionalna dejavnost (program se financira po koncesijski pogodbi 

MDDSZ iz proračuna in z donacijami) 
 
 
26. Društvu ADRA  se odobri 2.380.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE: 200.000,00 
NALOŽBE:      180.000,00 
PROGRAME:   2.000.000,00 
Programi na državni ravni: 

1. ADRA-SP1 nakup osnovne košarice 
2. ADRA-SP2 plačilo zapadlih položnic 
3. ADRA-SP3 pomoč pri nakupu šolskih potrebščin 
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27. Društvu na srcu operiranih se odobri 3.350.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:          630.000,00 
NALOŽBE:            200.000,00 
PROGRAME:        2.520.000,00 
Programi na državni ravni: 

1. Izobraževanje bolnikov po srčnih operacijah 
2. Zdravstvene delavnice 
3. Organizirano druženje 
4. Izdajanje časopisov in strokovnih publikacij 
5. Socialne pomoči posameznikom in skupinam 
6. Genetska analiza dejavnikov tveganja za koronarno srčno bolezen 

 
28. Gerontološkemu društvu Slovenije se odobri 2.430.000,00 sit, od tega za: 
DELOVANJE:       250.000,00 
NALOŽBE:           180.000,00 
PROGRAME:     2.000.000,00 
Programi na državni ravni: 

1. Nasilje, zloraba in starejši ljudje –preventivo delovanje 
2. Samozdravljenje in domača lekarna 
3. Preprečevanje ovir in izključenosti starejših 
4. Sekundarna preventiva degenerativnega revmatizma v starosti 
5. Zasnova in predlog kodifikacije varovanja pravic starejših 
6. Aktualna zdravstvena vprašanja starejših 

 
 
29. Društvu DrogArt  
se odobri 1.000.000,00 sit zagonskih sredstev. 
 
30. Društvu Odsev se sliši  
se odobri 1.000.000,00 sit zagonskih sredstev. 
 
31. Društvu Regionalna varna hiša Celje  
se odobri 1.000.000,00 sit zagonskih sredstev. 
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2. ORGANIZACIJE ZA SAMOPOMOČ 
 
1. Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom   : 
 
Ker  društvo v letu 2003 ni porabilo sredstev v višini 3.468.360,00 sit in ker so bile pri 
nadzoru ugotovljene pomanjkljivosti  (stroški niso vodeni po programih, pod 
programom Šola zdravega življenja so prikazali štiri račune za hotelske stroške), v letu 
2005 temu društvu ne dodelimo nobenih sredstev.     
      
2. Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije  se odobri  13.000.000,00   
SIT  od tega za: 
a) DELOVANJE      2.000.000,00     
b) NALOŽBE             /    
c) PROGRAME     11.000.000,00          

Programi na državni ravni: 
1. Delovanje komisije za trajno zdravljenje s kisikom na domu 
2. Delovanje telefona Zdrav dih za pljučne bolnike ( s svetovanjem in 

postavitvijo telefonskega odzivnika z navodili Kako prenehati kaditi) 
3. Delovanje komisije za cistično fibrozo ( s srečanji staršev in otrok- bolnikov 

3x letno, izdajo kuharske knjižice s hiperkaloričnimi recepti za bolnike) 
4. Delovanje respiratorne fizioterapije 
5. Delovanje komisije z astmo in alergije 
6. Samopomoč bolnikom z alergijami in neugodnimi reakcijami na hrano 
7. Delovanje komisije za kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB) in 

tobak 
8. Letno srečanje za člane društva 
9. Delovanje  komisije za mladinsko aktivnost 
10. Delovanje komisije za pljučni rak 
11. Vodenje spletne strani društva 
12. Vodenje samopomoči bolnikov 
13. Delovanje komisije za bivalno okolje 
                  

3. Trepetlika – Društvu bolnikov s parkinsonom     se odobri 7.100.000,00 sit, od 
tega za: 
a) DELOVANJE             1.500.000,00           
b) NALOŽBE     100.000,00     
c) PROGRAME   5.500.000,00  
Programi na državni ravni: 

1. Dnevni center 
2. Hidroterapija 
3. Dobro izobražen bolnik in družina-bolj kvalitetno življenje 
4. Programi osveščanja javnosti, informiranja in založniške dejavnosti 
5. Strokovni programi, ki niso v okviru ZZZS (5) 
6. Program kulturnih dejavnosti oseb z motnjami gibanja in njihovih skrbnikov 

Programi na lokalni ravni: 
1. Fizioterapija s poudarkom na bolnikom prilagojenih tehnikah (hidroterapija) 
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Društvo je imelo konec leta 2003 neporabljenih 412.178,00 sit. Program je nejasno 
napisan, zato jim od odobrenih  sredstev odbijemo 10%. Ker nimajo drugih 
financerjev, jim odbijemo še 12%. 
 
 
4. Zvezi koronarnih društev in klubov Slovenije   se odobri  30.370.000,00 sit, od 
tega za:  
a) DELOVANJE     5.700.000,00    
b) NALOŽBE                 670.000,00           
c) PROGRAME     24.000.000,00     
Programi na državni ravni: 

1. Usposabljanje izvajalcev programa 
2. Pomoč koronarnim bolnikom pri ustanavljanju novih društev in vadbenih 

skupin 
3. Zdrava prehrana  
4. Promocija zveze in njenih članov (KDK) 
5. Druženje članstva na srečanjih društev 

Programi na lokalni ravni: 
1. Vadba in druge fizične aktivnosti 
2. Psihološka pomoč 
3. Zdravstveno izobraževanje 
4. Šola zdravega življenja 
5. Podpora članom- socialna pomoč 
6. Laična pomoč- tečaj reanimacije 
7. Interno usposabljanje vaditeljev- supervizija 
8. Druženje- rekreativne in kulturne dejavnosti 

 
Programi so pretežno usmerjeni v izobraževanje, vsebine se ponavljajo. Finančno so 
izjemno visoko ocenjeni. 
 
5. Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi    se odobri 10.400.000,00 sit od tega za: 
a) DELOVANJE   1.900.000,00    
b) NALOŽBE      1.000.000,00           
c) PROGRAME   7.500.000,00  
Programi na državni ravni: 

1. Preventivni programi za ohranjanje zdravja 
2. Socialni programi- socialne pomoči 
3. Športna, rekreativna in kulturna dejavnost 
4. Sofinanciranje programa Slovenija Donor 

     
6. Društvu hemofilikov Slovenije se odobri  26.300.000,00 od tega za: 
a) DELOVANJE    4.900.000,00            
b) NALOŽBE               1.000.000,00               
c) PROGRAME   20.400.000,00   
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Programi na državni ravni: 
1. Štipendiranje izobraževanja 
2. Sam sebi zdravnik 
3. Psihološka oskrba hemofilikov 
4. Programirana rekreacija in obnovitvena rehabilitacija 
5. Subvencioniranje prevozov 
6. Socialna pomoč zlasti okuženim s HIV in HCV 
7. Evidenca oskrbe hemofilikov 
 
 
7. Zvezi društev ledvičnih bolnikov se odobri   32.700.000 sit , od tega 
a) DELOVANJE     5.500.000,00         
b) NALOŽBE       4.100.000,00 
c) PROGRAME   23.100.000,00     
Programi na državni ravni: 
1. Glasilo ledvičnih bolnikov Slovenije »Ledvica« 
2. Socialno varstveni programi bolnikov po dokončni odpovedi ledvic 
3. Zdravstveno varstvo bolnikov s 100% telesno okvaro 
4. Izobraževanje kroničnih ledvičnih bolnikov »življenje z dializo in transplantacijo« 
5. Športno rekreativni in rehabilitacijski programi bolnikov s 100% telesno okvaro 
Programi na lokalni ravni: 
1. Socialno varstvo bolnikov s kronično ledvično boleznijo 
2. Zdravstveno varstveni programi bolnikov s 100% telesno okvaro 
3. Izobraževalno edukacijski programi kroničnih bolnikov 
4. Športno, rekreacijski in rehabilitacijski programi bolnikov s 100% telesno okvaro. 
 
 
 
8. Slovenskemu društvo  »TRANSPLANT« se odobri 9.750.000,00  sit, od tega za: 
a) DELOVANJE  1.800.000,00           
b) NALOŽBE                950.000,00         
c) PROGRAME  7.000.000,00   
Za programe na državni ravni: 

1. Zdravstvena rehabilitacija po presaditvi organa 
2. Socialna pomoč ogroženim transplantiranim invalidom 
3. Spodbujanje psihofizičnih aktivnosti transplantiranih 
4. Izdajanje glasila »Transplant« 
5. Ohranitev zdravja- zdraviliški program 
6. Socialno izobraževalni program Živeti s presajenim organom 
7. Program usposabljanja prostovoljcev za delo v sekcijah 
8. Nicholas CUP- svetovna prireditev za transplantirane otroke 
9. Udeležba na svetovnih igrah Ontario, Canada 
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9. Društvu bolnikov z osteoporozo  se odobri       6.200.000,00  sit, od tega za: 
a) DELOVANJE     1.100.000,00                
b) NALOŽBE      800.000,00  
c) PROGRAME    4.300.000,00   
Za programe na državni ravni: 
1. Ozaveščanje uporabnikov in javnosti 
2. Ohranjanje zdravja 
3. Svetovni dan osteoporoze 
4. Izobraževalna dejavnost 
5. Informativna dejavnost 
6. Mednarodna dejavnost 
7. Meritev mineralne kostne gostote 
8. Ustanavljanje novih društev 
9. Meddruštveno povezovanje 
Za programe na lokalni ravni: 
1. Ozaveščanje uporabnikov in javnosti 
2. Ohranjanje zdravja 
3. Meritev mineralne kostne gostote 
4. Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov 
5. Svetovni dan osteoporoze 
6. Organizirano druženje, pohodi, letovanja (šport in rekreacija) 
7. Informativna dejavnost 
8. Org. in izvajanje programa za preprečevanje socialne izključenosti 
 
 
10. Zvezi društev upokojencev Slovenije se odobri 17.600.000,00 sit, od tega za: 
a) DELOVANJE              /      
b) NALOŽBE   2.100.000,00        
c) PROGRAMI   15.500.000,00          
Za program na državni ravni: 

1. Vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim na domu 
 
11. Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije  se odobri  
21.500.000,00 sit, od tega za: 
a) DELOVANJE         4.000.000,00           
b) NALOŽBE         500.000,00           
c) PROGRAME               17.000.000,00            
Za programe na državni ravni: 

1. Obnovitvena trajna rehabilitacija 
2. Delo mobilne delavnice na bivalnih in terapevtskih okoljih 
3. Prevozi 
4. Izobraževanje 
5. Založništvo 
 

12. Društvu onkoloških bolnikov Slovenije se odobri 18.800.000,00 sit od tega za: 
a) DELOVANJE       3.400.000,00   
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b) NALOŽBE        800.000,00            
c) PROGRAMI   14.600.000,00  
Programi na državni ravni: 

1. POT K OKREVANJU- Organizirana samopomoč žensk z rakom dojke, 
moškim z rakom na modih, ljudi z malignimi limfoni 

2. Svetovanje- telefonsko in osebno 
3. Svetovalnica na spletni strani, Forum, Kako živi z rakom 
4. Učenje sprostitve in vizualizacije 
5. Publikacije 
6. Nova pomlad življenja 
7. Tradicionalni pohod na Triglav 

                                         
13. Zvezi društev diabetikov Slovenije  se odobri  63.068.660,00  sit, od tega za:  
a) DELOVANJE   15.000.000,00     
b) NALOŽBE     2.700.000,00      
c) PROGRAME   45.368.660,00               
Programi na državni ravni: 
1. Šest izdaj glasila Sladkorna bolezen 
2. Spletna stran www.diabetes-zveza.si 
3. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
4. Seminar za učitelje mentorje 
5. 10 Športno in rekreativno srečanje diabetikov Slovenije 
6. Nov učbenik za tekmovanje v šolah 
7. Proslava Svetovni dan sladkorne bolezni 14. november 
8. Strokovno izobraževanje vodstva društev 
9. Strošek izdaje novic-6x 
10. Tisk plakata in zloženke ob svetovnem dnevu 
11. Merčunov dan in pohod 2005 
12. Organizacija in izvedba 7. tekmovanja z radioamaterji 
13. Festival za tretje življenjsko obdobje 
Programi na lokalni ravni: 
1. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja 
2. Socialne pomoči posameznikom 
3. Športna, rekreativna in kulturna dejavnost 
4. Organizirano druženje 
5. Izdajanje časopisov 
6. Specifične interesne dejavnosti 
7. Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov 
8. Druge dejavnosti 

 
14. Društvu MIR SREČE-  
      Slovenskemu  društvo za medsebojno pomoč se odobri 1.200.000,00 SIT 
a) DELOVANJE      200.000.00     
b) NALOŽBE           /      
c) PROGRAME   1.000.000,00               
Programi na državni ravni: 
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1. Podpora ljudem v duševni stiski 
2. Kreativne delavnice 

Programi na lokalni ravni: 
1. Podpora ljudem v duševni stiski-individualno delo 
2. Projekt galerija 
3. Kreativne delavnice 

 
 
15. Društvu LIGA proti epilepsiji se odobri  10.150.000,00 sit za: 
a) DELOVANJE       1.800.000,00     
b) NALOŽBE          400.000,00      
c) PROGRAME       7.950.000,00 
Za programe na državni ravni: 

1. Izdaja glasila Žarišče 
2. Poletna šola za življenje z epilepsijo 
3. Svetovalni telefon- EPITEL 
4. Srečanje skupin za samopomoč 
5. Izobraževanje 

Za programe na lokalni ravni 
1. Delovanje skupin za samopomoč 

 
 
16. Društvu psoriatikov Slovenije se odobri 2.500.000,00 sit za: 
a) PROGRAME         2.500.000,00     
               
 
17. Slovenskemu društvu za celiakijo se odobri 14.500.000,00 sit za 
a) DELOVANJE         2.300.000,00     
b) NALOŽBE         1.700.000,00     
c) PROGRAME       10.500.000,00  
Za programe na državni ravni: 

1. Obnovitvena rehabilitacija otrok in mladostnikov s celiakijo 
2. Prepoznavnost prehranskih izdelkov za bolnike s celiakijo 
3. Mednarodno sodelovanje Slovenskega društva  za celiakijo 
4. Informiranje 
5. Poletni mladinski tabor 
6. Rehabilitacija odraslih bolnikov s celiakijo 
7. Varna zdravila tudi bolnikom s celiakijo 
8. Sodelovanje s državnimi organi in ustanovami 

 
Za programe na lokalni ravni: 

1. Pomoč socialno ogroženim članom 
2. Usposabljanje za aktivno življenje in delo 
3. Rehabilitacijski programi 
4. Organizacija strokovnih predavanj 
5. Šport in rekreacija 
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18. Društvu Tvoj telefon se odobri 1.250.000,00 sit za: 
DELOVANJE             230.000,00 
NALOŽBE                         / 
PROGRAME                 1.020.000,00 
Programi na državni ravni: 

1. Klic v stiski 
Programi na lokalni ravni: 

1. Klic v stiski 
2. Nasilni odnosi-pomoč in samopomoč 

 
19. VEZI-Društvu za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa se 
odobri  7.190.000,00 sit,  od tega za:  
a) DELOVANJE           1.250.000,00         
b) NALOŽBE         940.000,00    
c) PROGRAME                 5.000.000,00       
Programi na državni ravni: 

1. Mreža dnevnih centrov 
2. Mreža stanovanjskih skupin 
3. Program izobraževanja 
4. Mreža kreativnih delavnic 
5. Likovna kolonija Štanjel 
6. Delovanje v mednarodnih projektih 
7. Mreža delavnic ZA OSEBNO RAST 
8. Zaposlitvena rehabilitacija 
9. Podporne skupine SVOJCEV 
10. Športno rekreativni program 
11. 24-urni telefon za pomoč v stiski 
12. Samopomočne  skupine UPORABNIKOV 
13. Zagovorništvo 
14. Založništvo-Implikc.skupnostne skrbi na Krasu 

 
  
20. Društvu SOS telefon za ženske, otroke in žrtve nasilja se odobri 8.340.000,00 
sit, od tega za: 
DELOVANJE               1.300.000,00 
NALOŽBE                       960.000,00 
PROGRAME                6.080.000,00 
Programi na državni ravni: 

1. Zatočišče za ženske in otroke- žrtve nasilja 
2. SOS telefon za ženske in otroke- žrtve nasilja 
3. Skupina za samopomoč 

 
 
21. Društvu svetovalcev zaupni telefon SAMARIJAN se odobri 3.600.000,00 sit, 
od tega za: 
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DELOVANJE                           650.000,00 
NALOŽBE                                          / 
PROGRAME                         2.950.000,00 
 
 
22.Društvo obolelih zaradi azbesta 
se odobri 1.000.000,00 sit zagonskih sredstev 
 
 
23. Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost  
se odobri 1.000.000,00 sit zagonskih sredstev 
 
 
 
 
 

Predlog pripravila: 
Komisija za ocenjevanje in pripravo 

predlogov za razporeditev sredstev FIHO 
humanitarnim organizacijam 

 
 
 
 
V Ljubljani, 22.12.2004       


