SKLEP
o razporeditvi sredstev FIHO na posamezne invalidske organizacije za leto 2005
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na svoji 11. seji 20. 9.2004 skladno s 6. in 8. členom
Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2005. Finančni načrt temelji na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 2004,
oceni poslovanja Loterije d.d., ki s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino
sredstev FIHO ter na osnovi ocene gospodarskih gibanj v RS za leto 2005.
Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO določil, da se za leto 2005 za
invalidske organizacije razpišejo sredstva v višini 2.253.706.000,00 SIT, kar praktično predstavlja nominalno enako višino
sredstev kot so bila razpisana za leto 2004. Svet FIHO je namreč za leto 2005 določil spremenjeno delitveno razmerje med
sredstvi namenjenimi za invalidske organizacije in sredstvi namenjenimi za humanitarne organizacije.
Svet FIHO je skladno s 13. in 14. členom Pravilnika FIHO določil tudi vsebino javnega razpisa za leto 2005, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 104 dne 24. 9. 2004. Nadalje je sprejel terminski načrt v zvezi s postopkom za pripravo predloga
razporeditve sredstev za leto 2005 ter pozval obe komisiji, da pripravita predlog razporeditve sredstev in ga posredujeta svetu
FIHO v obravnavo in sprejem.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih organizacij se je v ta namen sestala štirikrat in
obravnavala vse prispele vloge po formalni, vsebinski in finančni plati.
1. Pri odpiranju vlog dne 26. 10. 2004 je ugotovila:
• da je v predpisanem roku prispelo 23(triindvajset) vlog;
• da je 13 (trinajst) invalidskih organizacij posredovalo popolne vloge z ustrezno dokumentacijo;
• da je 8 (osem) organizacij komisija pozvala, da jih v roku 7 dni dopolnijo oz. odpravijo pomanjkljivosti;
• da je 2 (dve) vlogi komisija zavrnila.
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2. Vseh osem pozvanih invalidskih organizacij je v predpisanem roku svoje vloge dopolnilo in dodatno obrazložilo. Organizaciji
Invalidsko društvo Kengurujček, Trnovec 25a, 1215 Medvode in Društvo invalidov Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinj, je
komisija na osnovi zadnjega odstavka 15. člena Pravilnika o pogojih in merilih za uporabo sredstev FIHO izločila. Prva ni
pridobila statusa invalidske organizacije - Odločbe pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Ur. list RS
št. 108/2002), druga organizacija pa ne izpolnjuje pogojev za financiranje po drugi alinei drugega odstavka 8. člena Pravilnika
o pogojih in merilih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Ur. list RS št.
92/98). Nobena od obeh izločenih organizacij ni vložila ugovora na nadzorni odbor FIHO.
3. Na seji 15.11.2004 je komisija pregledala dopolnitve in obrazložitve vlog pozvanih osmih invalidskih organizacij. V
nadaljevanju je komisija obravnavala enaindvajset finančno-ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih organizacij,
katere so dokazale, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev FIHO. Obravnavala je tudi zapis in predloge usklajevalnega
sestanka invalidskih organizacij št. 102/S-I/04 z dne 11.11.2004, ki so se na osnovi 18. člena Pravilnika o merilih in pogojih za
uporabo sredstev Fundacije medsebojno usklajevale po načelih vzajemnosti in solidarnosti. Predloge je komisija glede na
razpoložljiva sredstva vključila v oblikovanje tega predloga.
4. Na seji dne 15.11.2004 pa je komisija tudi podrobno pregledala usklajenost zlasti posebnih socialnih programov z načeli in
merili za dodelitev sredstev, kot jih določata 9. in 10. člen Pravilnika o pogojih in merilih za uporabo sredstev FIHO in javni
razpis.
Posebej je ugotavljala:
• kako se organizacija s posameznim programom odziva na specifične socialne potrebe ciljne skupine
• ali zagotavlja v celoti ali delno program oz. storitve, ki jih ne zagotavljajo drugi
• ali je program v tesni povezanosti s pravicami, ki jih zagotavljajo zakoni ali drugi predpisi
• ali program predstavlja možnost izbire
• kakšen je odnos do drugih potencialnih financerjev
• ali se izenačuje položaj invalidov skozi celovito delovanje vseh dejavnikov.
Na tej seji je prirpavila prvi osnutek sklepa o razporeditvi sredstev FIHO na posamezne invalidske organizacije za leto 2005.
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5.Komisija je ugotovila, da je bilo spremljanje konkretne realizacije posebnih socialnih programov v invalidskih organizacijah, ki
jih je v letu 2004 tudi obiskala, zelo pomembno za njeno presojo o strokovni utemeljenosti in vodenju posebnih socialnih
programov.
6.Komisija je ugotovila, da so invalidske organizacije na podlagi javnega razpisa zaprosile za 58,52 % več sredstev od dejansko
razpisanih za leto 2005.
7. Komisija je na svoji seji 8.12.2004 oblikovala predlog tako, da se odobrijo sredstva za delovanje in izvajanje posebnih
socialnih programov v letu 2005 invalidskim organizacijam v višini odobrenih sredstev FIHO za te dejavnosti v letu 2004,
povečane za približno 5%. Taka rešitev pomeni, da invalidske organizacije ohranijo relativni nivo obsega svojega poslovanja ,
ki je realno izenačen s sredstvi v letu 2004 kljub zmanjšanju razpoložljivih sredstev za invalidske organizacije. V letu 2005 se
bistveno spreminja obdavčitev dela v invalidskih organizacijah glede na nov zakon o dohodnini (od 1.1.2005 so davčno
obremenjena plačila za občasno nego in pomoč invalidom…). Istočasno pa taka rešitev predstavlja nominalno vrnitev na raven
odobrenih sredstev za delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov invalidskih organizacij v letu 2003, saj so bila
odobrena sredstva za leto 2004 napram letu 2003 zmanjšana za 15%.
8. Komisija je pri pripravi predloga v delu, ki se nanaša na naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, upoštevala le
najbolj utemeljene in med invalidskimi organizacijami skladno z razpoložljivimi sredstvi usklajene potrebe.
9. Predlagano razmerje med sredstvi za programe in delovanje ter sredstvi za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
je 86,27% : 13,73 % v korist sredstev za delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov.
10. Predlagana višina sredstev za delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov enaindvajsetih invalidskih organizacij je
1.924.820.573,03 SIT, predlagana višina sredstev za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje znaša 306.348.366,97
SIT medtem, ko komisija predlaga, da se skladno z akti FIHO 1% t.j. 22.537.060,00 SIT zadrži kot rezerva.
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11. Komisija predlaga Svetu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, da sprejme
predloženi predlog razporeditve sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 2005 kot sledi:
INVALIDSKA ORGANIZACIJA
1.) Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana, z 9 medobčinskimi
društvi, ki so pridobila status invalidske organizacije se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
1. Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v zvočni tehniki
2. Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v brajevi pisavi in v računalniškem zapisu
3. Izdelava in izdajanje zvočnih časopisov
4. Izdelava in izdajanje časopisov v brajevi pisavi in računalniškem zapisu
5. Izdelava in izdajanje časopisov v povečanem tisku
6. Izdelava in izdajanje računalniškega časopisa
7. Elektronski informacijski sistem za slepe in slabovidne
8. Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v zvočni tehniki
9. Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v brajevi pisavi in računalniškem zapisu
10. Nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne
11. Mreža spremljevalcev za slepe in slabovidne
12.Organiziranje in izvedba programov ohranjevanja zdravja v lastnih prilagojenih objektih (aktivnosti za
krepitev psihofizičnega stanja, socialne aktivnosti, medsebojna pomoč, samopomoč in socialna integracija)
13. Pomoč slepim in slabovidnim otrokom ter otrokom, ki imajo poleg okvare vida še dodatne motnje v
telesnem in/ali duševnem razvoju
14. Pomoč slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem pri vključevanju v redne
oblike vzgoje in izobraževanja
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298.006.317,97
71.556.810,15
7.859.803,44
5.486.250,00
1.749.330,00
1.227.875,00
2.978.250,00
449.350,00
1.990.725,00
3.080.000,00
1.780.700,00
3.908.300,00
5.663.900,00
16.411.396,71
3.270.850,00
1.045.000,00

15. Izdelava in izdaja publikacije- nasveti za družine s slepimi in slabovidnimi otroki
16. Socialna in emocionalna priprava slepe in slabovidne mladine za življenje
17. Računalniško opismenjevanje slepih in računalniško opismenjevanje slabovidnih oseb- nadaljevalni tečaj
18. Zagotavljanje programske opreme za povečavo za slabovidne in za slepe s sintezo govora
19. Organiziranje in izvedba prilagojenih športnih tekmovanj
20. Organiziranje in izvedba šahovskih tekmovanj
21. Študijski krožki za slepe in slabovidne
22. Organiziranje in izvedba tekmovanja v branju in pisanju brajeve pisave
23. Usposabljanje in preizkus znanja uporabnikov in psov vodičev
24. Pomoč slepo-gluhim osebam
25. Usposabljanje vodij skupin za samopomoč slepih in slabovidnih oseb
26. Skupina staršev slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov za samopomoč
27. Izvajanje samopomoči slepih in slabovidnih intelektualcev pri vključevanju v delovno in življenjsko okolje
28. Organiziranje in izvedba kulturnih projektov in srečanj z znanimi kulturnimi izvajalci
29. Pomoč pri izvedbi programa slepih in slabovidnih vernikov
30. Organiziranje in izvedba drugih socialnih aktivnosti
b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
1. Prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam
2. Organiziranje tečajev mobilnosti in orientacije
3. Pomoč kasneje oslepelim slepim in slabovidnim osebam
4. Pomoč starejšim osebam z okvaro vida
5. Opismenjevanje odraslih slepih v brajevi pisavi
6. Računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb- začetni tečaj
7. Svetovanje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za uporabo tehničnih pripomočkov
8. Pomoč družini s slepim ali slabovidnim članom z dodatnimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
9. Nudenje finančne in materialne pomoči socialno ogroženim slepim in slabovidnim osebam
10. Pomoč pri zaposlovanju slepih in slabovidnih oseb
11. Osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb
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2.090.000,00
146.300,00
522.500,00
1.870.550,00
3.344.000,00
2.534.125,00
104.500,00
418.000,00
754.490,00
209.000,00
313.500,00
329.175,00
836.000,00
451.440,00
313.500,00
418.000,00
75.676.174,35
7.409.074,96
5.779.031,04
5.370.315,87
4.317.360,55
2.484.237,75
4.095.454,11
2.200.653,74
2.626.393,59
7.635.756,48
1.820.159,16
8.376.523,32

12. Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za gospodinjstvo
13. Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za samourejanje
14. Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za ročna dela
15. Organiziranje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za življenje v bivalnih skupnostih
16. Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti
17. Organiziranje skupin za sosedsko pomoč
18. Organiziranje skupine in izvajanje dopolnilne pomoči pri šolanju slepih in slabovidnih oseb
19. Usposabljanje svojcev in drugih oseb iz okolja za življenje in delo s slepo in slabovidno osebo
20. Organiziranje skupina za psiho-socialno svetovanje pri razreševanju konfliktnih situacij
21. Usposabljanje in omogočanje uporabe sodobne informacijske tehnologije in njihovo vzdrževanje
22. Ozaveščanje javnosti za lažje vključevanje slepih in slabovidnih oseb v okolje
23. Organiziranje in izvedba športno rekreativnih aktivnosti
24. Organiziranje in izvedba šahovskih aktivnosti
25. Organiziranje in izvedba kulturnih
26. Organiziranje in izvedba tečajev
27. Organiziranje in delovanje radioamaterske dejavnosti

1.247.237,49
966.610,89
904.245,29
3.238.019,91
1.091.332,06
191.882,69
521.680,20
995.390,72
275.830,62
4.186.506,08
2.798.760,49
4.065.288,26
1.966.709,90
544.741,78
500.276,51
66.700,89

c.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

81.841.722,90

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

29.234.595,60

28.952.359,79
37.990.500,00
14.898.863,11

14.145.649,82
12.613.852,34
2.475.093,44
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e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega:
- nadaljevanje prenove Doma na Okroglem pri Kranju
-investicijsko vzdrževalna dela na objektih za ohranjevanje zdravja
- nadomestitev iztrošenih pisarniških strojev in aparatov za delovanje zveze

16.918.057,00

f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- nakup devetih športnih miz in loparjev - showdown za vsa medobčinska društva
- nadaljevanje izgradnje prostorov za izvajanje programov in delovanja MDSS Celje
- nakup računalniške programske opreme za vodenje posebnih računovodskih evidenc MDSS Murska Sobota
- dofinanciranje nabave notranje opreme za bivalno skupnost slepih in slabovidnih MDSS Koper
- nakup elektronske lupe za slabovidne MDSS Kranj
- izdelava projektno tehnične dokumentacije za dozidavo prizidka k poslovni stavbi MDSS Ljubljana
- sofinanciranje nakupa prostorov za delovanje in izvajanje programov MDSS Novo Mesto
- nakup računalniške programske opreme za vodenje glavne knjige in posebnih evidenc, nakup fotokopirnega
stroja in opreme za klubski prostor MDSS Ptuj

22.778.957,97

2.) Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, z 12 medobčinskimi
društvi , ki so pridobila status invalidske organizacije se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega:
1. Časopis
2. Lastna produkcija
3.TV oddaja
4. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
5. Šport in rekreacija
6. Kultura
7. Izobraževanje
7

15.000.000,00
1.000.000,00
918.057,00

531.000,00
10.000.000,00
256.956,00
1.207.560,00
1.271.000,00
5.724.000,00
2.031.697,00
1.756.744,97

285.795.726,01
84.422.807,70
8.310.301,20
5.995.000,00
7.985.000,00
13.776.124,00
11.875.000,00
9.693.638,37
10.462.160,00

8. Ohranjevanje zdravja
9. Tehnični pripomočki
10. Posebne socialne pomoči- kompenziranje invalidnosti
11.Druge dejavnosti- spletna stran

7.739.650,00
3.907.464,00
3.135.000,00
1.543.470,13

b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
1. Posebne socialne pomoči invalidom-kompenziranje invalidnosti
2. Izobraževanje
3. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
4. Rehabilitacijski programi
5. Pomoč gluhim in naglušnim pri premagovanju komunikacijskih ovir
6. Informativna in založniška dejavnost
9. Prostočasovne aktivnosti članov za preprečevanje socialne izključenosti

46.785.777,15

c.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

75.123.720,00

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

39.417.066,16

20.498.836,35
5.295.171,75
2.616.363,65
5.029.191,70
6.036.692,35
1.539.671,65
5.769.849,70

35.419.475,75
24.254.950,00
15.449.294,25

13.703.303,50
20.170.522,08
5.543.240,58

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- nadgradnja videosistema
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5.801.000,00
2.887.400,00

- obnova fasade na poslovni stavbi zveze

2.913.600,00

f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- nakup prostorov za MDGN Krško
- nakup prostorov za MDGN Nova Gorica
- nakup fotokpirnega stroja za MDG Ljubljana
- ureditev prostorov za MDGN Celje
- postavitev informacijskega sistema MDGN Maribor
- izdelava fasade na objektu DGN Kranj
- razširitev prostorov DGN Novo mesto
3.) Društvu distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana, enovito društvo, ki je pridobilo status
invalidske organizacije se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
1. Prevozi in nega
2. Storitve za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb- prva socialna pomoč
3. Osebna asistenca in pomoč na domu
4. Celovita obnovitvena rehabilitacija (socialni del)
5. Organiziranje in izvedba usposabljanja distrofikov za aktivno življenje
6. Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih prilagojenih objektih
7. Podpora pri izobraževanju
8. Informativna dejavnost
9. Podporno bivanje in prilagajanje okolja distrofikom
10. Pomoč pri oskrbi s tehničnimi pripomočki
11. Dnevni center druženja, ustvarjalnosti in varstva
12. Izvajanje pomoči v domu Dva topola
13. Individualne pomoči pri organiziranju kvalitetnega življenja distrofikov
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34.245.255,00
14.000.000,00
14.100.000,00
300.000,00
500.000,00
1.550.000,00
2.740.000,00
1.055.355,00

195.653.270,65
112.777.350,00
33.071.840,00
13.989.500,00
11.626.096,00
8.377.654,00
2.978.250,00
7.942.000,00
3.474.625,00
2.382.600,00
2.978.250,00
2.481.875,00
5.460.125,00
3.971.000,00
2.481.875,00

14. Interesne dejavnosti
15. Šport in rekreacija
16. Kulturno udejstvovanje distrofikov
17. Prevozi disrofikov z osebno asistenco
18. Obiskovanje distrofikov na domu
19. Pomoč pri vključevanju v izobraževalne programe
20. Prostočasovne, rekreativne , družbene, športne in druge aktivnosti

1.489.125,00
1.489.125,00
893.475,00
3.599.625,35
2.005.534,65
694.925,00
1.389.850,00

b.) delovanje
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

48.166.663,65

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
od tega za:
- nakup opreme za sobe v Domu dva topola v Izoli
-zamenjave prilagojenega osebnega vozila
- zamenjava računalniške opreme in nakup digitalnega tiskalnika
- izdelava projektno tehnične dokumentacije za prilagojeno plažo v Izoli
- vgraditev stopniščne ograje v Domu dva topola
- dograditev obalnega bazena na prilagojeni plaži Doma dva topola
- obnovitev fasade na zgradbi ob Levstikovi ulici Doma dva topola
- obnovitev razvodne omarice z el. kabli na objektu ob Levstikovi v Izoli
- obnovitev glavnega el. voda od transf. do Doma dva topola
- vgraditev vkopanih plinskih cistern za ogrevanje Doma dva topola
- poglobitev tal za garaže v podružnici Maribor

34.709.257,00

13.688.456,15
24.054.332,50
10.423.875,00
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6.000.000,00
4.500.000,00
2.700.000,00
5.200.000,00
1.400.000,00
2.159.257,00
3.800.000,00
1.250.000,00
2.400.000,00
4.450.000,00
850.000,00

4.) Zvezi paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z 9 društvi ki so pridobila status invalidskih
organizacij, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni:
od tega za:
1. Posebne socialne pomoči- kompenziranje invalidnosti
2. Ohranjevanje zdravja
3. Prevozi invalidov
4. Rehabilitacijski programi
5. Prebivanje in prilagajanje okolja
6. Šport in rekreacija paraplegikov
7.Tehnični pripomočki
8. Osebna asistenca, nega, fizična pomoč
9. Izobraževanje
10.Usposabljanje za aktivno življenje in delo
11.Kultura
12.Program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, za starše in svojce, interesne skupine
13.Informativna dejavnost
15.Druge dejavnosti
b.) programi na lokalni ravni
od tega za:
1. Posebne socialne pomoči invalidom-kompenziranje invalidnosti
2. Ohranjevanje zdravja
3. Tehnični pripomočki
4. Prevozi invalidov
5. Prebivanje in prilagajanje okolju
6. Šport in rekreacija
7. Osebna asistenca, nega in fizična pomoč
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202.083.066,15
66.411.174,70
12.960.498,85
3.785.054,90
7.803.164,65
6.288.798,10
6.234.636,25
5.882.680,25
2.891.059,00
2.375.000,00
681.425,50
7.000.668,75
1.602.652,85
1.936.954,05
2.344.272,25
4.624.309,30
34.867.846,50
5.166.224,30
4.155.401,50
2.171.496,55
11.044.802,40
2.608.791,20
6.409.023,95
331.037,00

8. Programi za mladostnike s posebnimi potrebami, za starše in svojce in interesne dejavnosti

2.981.069,60

c.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

41.448.390,75

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

21.555.654,20

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- nakup kombija
- nakup prilagojenega osebnega vozila
- nakup telefonske centrale
- nakup računalniške opreme

17.800.000,00

f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- nakup prostorov za društvo paraplegikov v Ljubljani

20.000.000,00

16.355.323,50
17.187.467,45
7.905.599,80

10.561.205,40
5.154.674,35
5.839.774,45
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7.800.000,00
6.600.000,00
900.000,00
2.500.000,00

20.000.000,00

5.) Združenju multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14-16, 1000 Ljubljana, enovito društvo,ki je
pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega:
1. Pomoč za doseganje večje kvalitete življenja invalidnih oseb z MS v njihovem življenjskem okolju
2. Obnovitvena in socialna rehabilitacija
3. Usposabljanje invalidov in svojcev za organizacijo vsakodnevnega življenja
4. Organizacija in izvedba ohranjanja zdravja v lastnih prilagojenih objektih
5. Usposabljanje za kvalitetno življenje ob bistveno zmanjšanih fizičnih sposobnostih posameznika
6. Organizacija in usposabljanje mladostnikov in mlajših oseb z MS za obvladovanje njihove življenjske
situacije
7. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic
8. Skupinsko ohranjanje zdravja za težke invalide v centru MS Ankaran
9. Prilagojeni prevozi invalidov
10.Izdaja Glasila in publikacij
11.Pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov
12.Pomoč pri specifičnih oblikah bivanja invalidnih oseb z MS
13.Šport in rekreacija
14.Usposabljanje novodiagnosticiranih oseb z MS za življenje in delo
15.Preprečevanje socialne izključenosti
16.Skupina za samopomoč oseb z MS in njihovih svojcev
b.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

122.718.199,55
72.085.199,55
6.980.000,00
7.161.350,00
7.344.907,55
12.641.350,00
10.929.715,80
1.121.000,00
6.001.150,95
4.836.139,35
2.109.000,00
1.710.000,00
1.062.443,90
968.046,20
4.132.500,00
760.000,00
2.755.000,00
1.572.595,80
26.733.000,00
10.288.500,00
7.324.500,00
9.120.000,00
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c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
-dokup prostorov za združenje in podružnico v Ljubljani
-oprema za prostore za združenje in podružnico v Ljubljani
6.) Zvezi SOŽITJE – Zvezi društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Samova
9/II, 1000 Ljubljana, z 51 društvi, ki so pridobila status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
- Usposabljanje za samostojno življenje OMDR
- Izobraževanje in usposabljanje za aktivno življenje
- Izobraževanje in usposabljanje v posebnih življenjskih situacijah
- Izobraževanje družin z OMDR
- Posebne strokovne pomoči
- Pomoč pri ohranjanju zdravja OMDR in družin
- Informativna in publicistična dejavnost
- Zagotavljanje prilagojenih prevozov invalidov
- Organiziranje in izvajanje športa in rekreacije za OMDR
- Spodbujanje in izvajanje kulturnih dejavnosti

23.900.000,00
23.000.000,00
900.000,00

256.867.155,00
100.759.785,00
10.977.330,00
22.909.110,00
2.195.445,00
15.750.000,00
4.772.460,00
25.486.440,00
5.305.230,00
5.727.330,00
5.250.000,00
2.386.440,00

b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
- Programi za usposabljanje in razbremenitev družin
- Izvajanje oblik samopomoči v lokalnih društvih
- Vseživljenjsko učenje OMDR na lokalni ravni
- Rehabilitacijski programi na lokalni ravni
- Organiziranje in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti

43.182.745,00

c.) delovanje na državni ravni

58.451.085,00

22.050.000,00
5.976.805,00
4.963.665,00
5.449.005,00
4.743.270,00
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od tega za:
- Operativne odhodke
- Osebne prejemke
- Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

21.000.000,00
24.818.220,00
12.632.865,00

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
- Operativne odhodke
- Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

31.473.540,00

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- nakup računalniške opreme
- nakup dveh kombiniranih vozil za organizirane prevoze
- nabava razstavnih panojev

13.003.009,00

17.310.405,00
14.163.135,00

f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- ureditev nadstreškov in vetrolova v stanovanjski skupnosti Sožitje Tolmin
- obnova strehe in fasade z izolacijo v stanovanjski skupnosti Sožitje Postojna
7.) Zvezi delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana, z 69 društvi, ki so pridobila
status invalidskih organizacij, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
- Izvajanje programa za ohranjanje zdravja v lastnih kapacitetah
- Izvajanje socialne in čustvene rehabilitacije delovnih invalidov
- Usposabljanje za aktivno življenje in delo
- Organiziranje in izvajanje usposabljanj za delo in neposredno pomoč invalido
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1.185.588,00
11.308.800,00
508.621,00
9.996.991,00
4.225.000,00
5.771.991,00

272.057.285,90
103.740.000,00
39.411.000,00
22.615.000,00
3.990.000,00
5.420.000,00

- Izdajanje publikacij, priročnikov, obvestil
- Izvajanje zagovorništva in pravne pomoči
- Pomoč pri odpravljanju arhitekturnih ovir in drugih ovir v bivalnem in delovnem okolju
- Rekreacija in šport-ohranjanje psihofizičnih sposobnosti
- Organiziranje ustvarjalnih delavnic in terapevtskih skupin
- Skrb za integracijo invalidov v kulturno življenje (Revija pevskih zborov ZDIS)

2.850.000,00
1.994.000,00
4.750.000,00
15.865.000,00
2.945.000,00
3.900.000,00

b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
- Organiziranje srečanj in obiskov za težke in nepokretne invalide ter nudenje neposrednih pomoči
- Pomoč invalidom po težkih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti
- Ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov
- Prva osebna in socialna pomoč
- Skrb za ustvarjalnost in integracijo invalidov v kulturno in družbeno življenje

73.815.000,00

c.) delovanje na državni ravni
od tega za:
- Operativne odhodke
- Osebne prejemke
- Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

41.719.164,90

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
- Operativne odhodke
- Osebne prejemke
- Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

24.438.750,00

24.235.000,00
22.425.000,00
12.188.500,00
6.840.000,00
8.126.500,00

7.519.164,90
24.700.000,00
9.500.000,00

15.696.375,00
3.325.000,00
5.417.375,00
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e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za :
- nakup delovne opreme (4 računalniki in tiskalnik)

1.093.518,00

f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- sofinanciranje nakupa prostorov za društvo invalidov NG
- sofinanciranje nakupa poslovnih prostorov za društvo invalidov Sevnica
- dofinanciarnje nakupa prostorov za DI Krško
- ureditev prostorov DI Vrhnika
- nakup računalniške in pisarniške opreme za 36 društev invalidov

27.250.853,00

8.) SONČEK - Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, 1000 Ljubljana, z 19 društvi,
ki so pridobila status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
- Bivalne skupnosti
- Obnovitvena rehabilitacija
- Aktivno preživljanje prostega časa
- Počitnice na kmetiji
- Revija Pet
- Prevozi invalidov
- Šola za starše
- Korak k Sončku
- Pomoč z umetnostjo
- Svetovanje
- Izbirna športna tekmovanja
- Usposabljanje sodelavcev
- Aktivnosti na snegu za osebe s posebnimi potrebami
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1.093.518,00

14.000.000,00
6.000.000,00
1.590.000,00
521.466,00
5.139.387,00

142.345.840,10
56.504.662,20
18.382.598,00
9.866.519,65
7.503.635,00
5.781.881,75
3.101.750,00
2.980.720,00
2.308.500,00
1.786.000,00
1.238.135,00
1.075.020,00
1.007.402,80
902.500,00
570.000,00

b.) programe na lokalni ravni
- Terapevtsko jahanje
- Terapevtsko plavanje
- Izleti in pohodi
- Smučanje
- Telovadba

6.238.365,50
3.502.172,00
1.833.250,00
425.000,00
382.943,50
95.000,00

c.) delovanje na državni ravni
od tega za:
- Operativni odhodki
- Osebni prejemki
- Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

39.682.854,45

d.) delovanje na lokalni ravni
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

9.919.957,95
5.813.003,45
1.039.782,60
3.067.171,90

24.601.267,20
4.115.359,00
10.966.228,25

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- sofinanciranje nakupa prostorov za center Sonček v Ljubljani
9.) Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska 129, 1000 Ljubljana, s 6 društvi, ki so
pridobila status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
- Ohranjanje zdravja-preventivna dejavnost
- Informativna dejavnost
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30.000.000,00
30.000.000,00

88.145.399,06
24.220.618,06
16.007.447,66
1.855.000,00

- Športne in šahovske aktivnosti v funkciji socialne vključenosti na državni in mednarodni ravni
- Usposabljanje za čim bolj neodvisno in aktivno življenje invalidov
- Prebivanje in prilagajanje okolju
- Preprečevanje socialne izključenosti in posebne socialne pomoči invalidom
- Usposabljanje in uporaba specialnih tehničnih pripomočkov
- Kultura-soustvarjanje jubileja 35.let Zveze
- Izobraževanje-usposabljanje invalidov za delo z invalidi
- Svetovalna dejavnost
- Interesne dejavnosti
- Kultura-spodbujanje ustvarjalnosti invalidov
b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
- Posebne socialne pomoči invalidom-kompenzacija invalidnosti
- Ohranjevanje zdravja
- Šport in rekreacija
- Prevozi invalidov
- Usposabljanje za aktivno življenje in delo
- Rehabilitacijski program
- Prebivanje in prilagajanje okolju
- Osebna asistenca, nega
- Kultura
- Informativna in založniška dejavnost
- Dnevni centri, klubi
- Izobraževanje
- Tehnični pripomočki
- Druge dejavnosti

1.665.000,00
836.000,00
722.170,40
617.500,00
380.000,00
665.000,00
285.000,00
332.500,00
712.500,00
142.500,00
17.396.188,15
5.782.575,90
2.573.719,10
2.304.365,60
1.595.178,25
1.307.200,00
598.500,00
380.000,00
570.000,00
693.399,30
285.000,00
285.000,00
232.750,00
218.500,00
570.000,00
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c.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

23.857.350,00

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

10.627.462,85

7.958.150,00
10.364.500,00
5.534.700,00

3.952.132,05
3.362.123,15
3.313.207,65

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- nakup pisarniške opreme za delovanje zveze

7.025.159,00

f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- sofinanciranje odkupa prostorov za MDCIV Novo mesto
- nakup opreme za MDCIV Celje
- nakup opreme za DCIV Maribor
- nakup opreme za DCIV Ljubljana
- investicijsko vzdrževanje prostorov DCIV Gorenjske

5.018.621,00

10.) Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, 1000 Ljubljana, s 15 društvi, ki so pridobila
status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
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7.025.159,00

3.300.000,00
176.400,00
513.360,00
735.861,00
293.000,00

106.273.965,00
9.500.000,00

1. Ohranjanje zdravja vojnih invalidov
2. Integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojnih invalidov v kulturno in družbeno
življenje
3. Ohranjevanje psihofizične kondicije vojnih invalidov z rekreacijo
4. Posebna informativna dejavnost vojnih invalidov
5. Usposabljanje prostovoljcev za obvladovanje življenjskih situacij

950.000,00
2.375.000,00
2.280.000,00
3.040.000,00
855.000,00

b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
1.) Ohranjevanje zdravja in psihofizične kondicije v naravnih in klimatskih zdraviliščih ter fizioterapija v le teh
in drugo
2.) Konkretna in neposredna laična pomoč vojnim invalidom na domu
3.) Individualna pomoč vojnim invalidom v težkih socialnih in zdravstvenih težavah
4.) Integracija vojnih invalidov v kulturno in družbeno življenje
5.) Skrb za zdravje in psihofizično kondicijo vojnih invalidov z rekreacijo

43.194.190,70

c.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

29.660.856,30

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
- Operativne odhodke
- Osebne prejemke
- Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

10.925.000,00

15.644.190,70
8.550.000,00
5.700.000,00
7.600.000,00
5.700.000,00

6.460.000,00
13.680.000,00
9.520.856,30

5.700.000,00
3.800.000,00
1.425.000,00
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e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- dofinanciranje nakupa prostorov za DVI Dolenjske
11.) Zvezi za šport invalidov Slovenije,Cesta 24. junija 23,1231 Ljubljana Črnuče, invalidski organizaciji
se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
1.) Priprave in nastop na EP v atletiki
2.) Priprave in nastop na EP v namiznem tenisu
3.) Priprave in nastop na EP v strelstvu
4.) Priprave in nastop na Deaflympic 2005
5.) Priprave in nastop na zimskih igrah spec. Olimpijade
6.) Priprave in nastop na EP v golbalu
7.) Priprave in nastop na EP v plavanju
8.) Priprave in nastop na EP v kolesarjenju
9.) Priprave in nastop na EP v sedeči odbojki za ženske
10.) Ciklus 29 državnih in odprtih prvenstev
11.) Priprave in nastop na SP v ribolovu
12.) Priprave in nastop na SP v šahu za slepe
13.) Priprave in nastop na EP v dresurnem jahanju
14.) Priprave in nastop na EP v showdownu
15.) Priprave in nastop EP v kegljanju za slepe
16.) Priprave in nastop na EC v alpskem smučanju
17.) Priprave in nastop na EC v alpskem smučanju za gluhe
18.) Priprave in nastop na EP v košarki na vozičkih
19.) Priprave in nastop na med.turnirju v sedeči odbojki za moške
20.) Priprava mladih perspektivnih šport. za med. tekmo
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12.993.918,00
12.993.918,00

103.395.079,35
71.544.705,10
4.973.250,00
4.290.200,00
4.384.250,00
1.882.900,00
4.300.650,00
3.983.850,00
2.397.800,00
2.102.350,00
5.636.350,00
5.676.250,00
1.435.450,00
2.500.650,00
1.886.700,00
1.660.850,00
2.894.650,00
1.074.450,00
1.920.900,00
2.664.750,00
773.300,00
4.495.280,30

21.) Priprave za nastop na zimskih in letnih paraolimpijskih igrah
22.) Priprava in podelitev priznanj športnikom - invalidom
23.) Priprave in nastop na SI CP-ISRA
24) Priprave in nastop na SIISMWSF/ISOD
25) Priprave in nastop na med.miting v atletiki - gluhi
26) Priprave in nastop na bowling turnir-gluhi
b.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

1.947.774,80
2.358.850,00
1.877.200,00
3.325.000,00
729.600,00
371.450,00
23.821.663,25
7.752.000,00
9.063.000,00
7.006.663,25

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega:
- nakup športne opreme (trenirke, vozički, puška, strelski jopiči)
12.) Društvu laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, enoviti invalidski organizaciji, se
odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
1. Učenje nadomestnega govora
2. Izvajanje psihosocialne rehabilitacije
3. Izvajanje programa za ohranjanje zdravja
4. Priprava in izdajanje glasil in publikacij
5. Pomoč prostovoljcev pri izvajanju aktivnosti na domu laringektomiranih oseb
6. Usposabljanje prostovoljcev
7. Izvajanje programa za preprečevanje socialne izključenosti
8. Usposabljanje za izvajanje temeljnih postopkov za oživljanje larigektomiranih oseb
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8.028.711,00
8.028.711,00

24.765.966,70
16.928.171,65
4.388.171,65
3.325.000,00
2.850.000,00
2.185.000,00
760.000,00
380.000,00
2.565.000,00
95.000,00

9. Pomoč osebam pred in po operaciji grla
10.Spodbujanje in podpora kulturni ustvarjalnosti

190.000,00
190.000,00

b.) delovanje
od tega za:
-Operativne odhodke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

6.837.795,05

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
od tega za:
-Nakup računalniške in pisarniške opreme
-Vzdrževanje društvenih prostorov in opreme

1.000.000,00

5.146.795,05
1.691.000,00

800.000,00
200.000,00

13.) Zvezi invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, 2000 Maribor, s 4 društvi, ki so pridobila
status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
1. Organizacija delavnic in družinsko svetovanje
2. Izvajanje socialnega programa v okviru zdraviliške dejavnosti
3. Usposabljanje prostovoljcev in sodelavcev za pomoč osebam s stomo
4. Svetovanje staršem otrok in mladostnikom s stomo
5. Izvedba športnih tekmovanj
6. Priprava in izdaja glasila
7. Pomoč za udeležbo na kulturnih prireditvah
8. Druge dejavnosti- izdaja biltena o delovanju organizacije
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25.379.369,05
8.930.418,95
1.682.450,00
4.359.968,95
285.000,00
380.000,00
855.000,00
541.500,00
541.500,00
285.000,00

b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
1. Delovanje oseb s stomo-MB, LJ, NM, Koroška
2. Vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci- MB, LJ, NM, Koroška
3. Pomoč svojcem pri spr. člana po operaciji- MB, LJ, NM, Koroška
4. Šola irigacije- MB, LJ, NM, Koroška
5. Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja- MB, LJ, NM, Koroška
6. Delavnica za pridobitev novih ročnih spretnosti- MB, LJ, NM, Koroška
7. Organiziranje pravne pomoči, zagovorništvo in socialno svetovanje- MB, LJ, Koroška

5.425.986,75

c.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

8.707.337,40

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

1.891.355,95

3.265.294,40
386.294,70
526.006,45
348.869,45
223.531,20
431.840,55
244.150,00

3.413.423,80
1.913.876,75
3.380.036,85

980.490,25
245.254,85
665.610,85

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- nakup računalniške in pisarniške opreme
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424.270,00
424.270,00

14.) Društvu za ankilozirajoči spondilitis Slovenije DASS, Parmova 53, 1000 Ljubljana, invalidski
organizaciji, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
1. Prilagajanje pripomočkom za nujna dnevna opravila invalidnih oseb in posebne socialne pomoči
2. Usposabljanje za aktivno življenje in delo- učne delavnice in šola za nove člane in nečlane-revmatikeinvalide
3. Rehabilitacijski program za vnetne revmatske bolezni
4. Osebna asistenca, nega, fizična pomoč
5. Prilagoditev delovnega in življenjskega okolja invalidom
6. Izobraževanje- dejavnost v okviru Dekade gibal
7. Informativna dejavnost
8. Šport in rekreacija
9. Kultura
b.) delovanje
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

41.361.122,35
20.365.012,35
4.823.012,35
1.757.500,00
6.365.000,00
1.007.000,00
2.318.000,00
1.254.000,00
1.235.000,00
1.501.000,00
104.500,00
16.250.700,00
5.142.350,00
8.040.800,00
3.067.550,00

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
od tega:
- vzdrževalna dela v centru za pripomočke
- nakup računalnika
- nakup objekta za ohranjevanje zdravja v Tamarju

4.745.410,00
298.410,00
147.000,00
4.300.000,00
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15.) Združenju invalidov - FORUM Slovenije, Linhartova 1/III, Ljubljana, invalidski organizaciji, se
odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega:
1. Veriga oskrbe in druženja
2. ODMEV
3. Socialna in materialna pomoč članom
4. POD-UK
b.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
(ozaveščanje in obveščanje javnosti)

10.136.860,00
4.279.274,00
3.291.750,00
164.587,00
658.350,00
164.587,00
5.857.586,00
1.069.818,75
1.826.822,25
2.960.945,00

16.) Društvu vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-1945 Celje,
Gregorčičeva 5a, 3000 Celje, invalidski organizaciji, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega:
1. Rehabilitacijski program
2. Izobraževanje
3. delež za Bilten in publikacije
b.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-Operativne odhodke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

3.124.170,00
970.000,00
690.000,00
80.000,00
200.000,00
2.154.170,00
1.200.000,00
954.170,00
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17.) Društvu paralitikov Slovenije, Cesta 24.junija 23, 1000 Ljubljana, invalidski organizaciji, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
1. Rehabilitacijski programi
2. Prevozi invalidov
3. Osebna asistenca, nega, fizična pomoč
4. Ohranjevanje zdravja
5. Šport in rekreacija
6. Tehnični pripomočki
7. Posebne socialne pomoči invalidom- kompenziranje invalidnosti
8. Prebivanje in prilagajanje okolju
9. Kultura
10.Izobraževanje
11.Informativna in založniška dejavnost

6.781.135,10

b.) delovanje
od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

2.434.526,80

4.346.608,30
1.000.000,00
150.000,00
200.000,00
700.000,00
1.040.000,00
180.000,00
420.000,00
100.000,00
100.000,00
330.000,00
126.608,30

1.041.763,00
700.000,00
692.763,80

18.) Društvu študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5 , 1000 Ljubljana, invalidski organizaciji
se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
1. Služba za pomoč študentom invalidom
2. Prevozi študentov invalidov
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27.574.331,00
15.653.800,00
9.000.000,00
6.653.800,00

b.) delovanje na državni ravni
Od tega za:
-Operativne odhodke
-Osebne prejemke
-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

3.834.200,00

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni:
- nakup kombija s prilagoditvijo za prevoz invalidov na vozičkih
- računalniška oprema za podružnico v Kopru

8.086.331,00
7.086.331,00
1.000.000,00

1.235.000,00
1.900.000,00
699.200,00

19.) YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana, invalidski
organizaciji, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
1. Neodvisno življenje hendikepiranih - osebna asistenca

13.327.641,06
9.004.600,06
9.004.600,06

b.) delovanje
od tega za:
-Operativne odhodke
- Osebni prejemki
- Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

3.135.132,00

c) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
od tega za:
- nakup pisarniške opreme

1.187.909,00

1.000.000,00
1.755.132,00
380.000,00

1.187.909,00
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20.) Društvu VIZIJA - pomoč za samopomoč, društvo za pomoč parapleginjam in tetrapleginjam ter
drugim gibalno oviranim ženskam, Stari trg 25, 3210 Slovenske Konjice, invalidski organizaciji se
odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
1. Prevozi invalidov
2. Ohranjanje zdravja , zdrav. prevent. in promocija zdravja
3. Poseben psihosocialni in socialno zdravstveni ter rehabilitacijski program za osebe z inkontinenco
4. Posebne socialne pomoči-kompenziranje invalidnosti, zmanjševanje socialne izključenosti žensk
5. Dnevni centri, program za samopomoč žensk, socialna preventiva
6. Tehnični pripomočki
7. Prebivanje in prilagajanje okolju
8. Osebna asistenca, nega, fizična pomoč
9. Neformalno izobraževanje starejših invalidnih oseb
10. Informativna dejavnost - informi.svet.prog. za osebe s posebnimi potrebami
11. Rekreacija - programi za 3.življenjsko obdobje
12. Kultura
13. Usposabljanje za aktivno življenje- socialna vključenost starejših invalidov

1.559.040,00
1.050.000,00
176.000,00
124.000,00
83.000,00
94.000,00
75.000,00
80.000,00
146.000,00
82.000,00
82.000,00
43.000,00
65.000,00

b.) delovanje na državni ravni
od tega za:
- operativne odhodke

168.000,00

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- nakup fotokopirnega stroja

341.040,00

168.000,00
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341.040,00

21.) Skladu Silva - društvu za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami, Fijeroga 10, 6274
Šmarje, invalidski organizaciji, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
1. Skupina za samostojno življenje
2. Individualizirane oblike spremljanja in podpore
3. Bivanja in priprave na samostojno življenje
b.) delovanje
od tega za:
- Operativne odhodke

3.818.000,00
3.608.000,00
2.147.873,70
260.126,30
1.200.000,00
210.000,00
210.000,00

Ljubljana, 10.12.2004

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov
za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam
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