Na podlagi 8. člena Pravil FIHO in 21. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je svet FIHO
na svoji 19. seji dne 20.12. 2010 sprejel
SKLEP O RAZPOREDITVI SREDSTEV FIHO INVALIDSKIM IN HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V
LETU 2011
I.
Po obrazloženih predlogih komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam se sredstva po javnem razpisu za leto 2011
razporedijo:
1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE
I01 - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Groharjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v zvočni tehniki
2. Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v brajici in v računalniškem zapisu
3. Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v zvočni tehniki
4. Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v brajici in računalniškem
zapisu
5. Izdelava in izdajanje zvočnih časopisov
6. Izdelava in izdajanje časopisov v brajici in v računalniškem zapisu
7. Izdelava in izdajanje časopisov v povečanem tisku
8. Izdelava in izdajanje računalniškega časopisa
9. Elektronski informacijski sistem za slepe in slabovidne
10. Nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne
11. Zagotavljanje podpore programski in strojni opremi za slepe in slabovidne
12. Mreža spremljevalcev za slepe in slabovidne
13. Organiziranje in izvedba programov ohranjevanja zdravja v lastnih prilagojenih
objektih (aktivnosti za krepitev psihofizičnega stanja, socialne aktivnosti,
medsebojna pomoč, samopomoč in socialna integracija)
14. Pomoč slepim in slabovidnim otrokom, mladostnikom ter njihovim svojcem
15. Socialna in emocionalna priprava slepe in slabovidne mladine za življenje
16. Računalniško opismenjevanje slepih in računalniško opismenjevanje slabovidnih
oseb – nadaljevalni tečaj
17. Delavnica za učinkovito iskanje zaposlitve
18. Organiziranje in izvedba prilagojenih športnih dejavnosti
19. Organiziranje in izvedba prilagojenih šahovskih tekmovanj
20. Usposabljanje in preizkus znanja uporabnikov in psov vodičev slepih
21. Usposabljanje vodij skupin za samopomoč slepih in slabovidnih
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EUR
1.778.736,55
937.312,04
455.229,43
40.746,85
27.467,10
15.374,29
9.779,55
15.281,36
16.140,06
15.732,04
3.562,37
12.827,00
25.323,53
10.772,32
56.786,81
119.275,01

21.280,78
3.146,22
5.472,27
2.672,92
15.023,21
13.910,30
3.806,42
2.070,26

22. Izvajanje samopomoči slepih in slabovidnih intelektualcev pri vključevanju v
delovno in življenjsko okolje
23. Študijski krožki za slepe in slabovidne
24. Organiziranje in izvedba tekmovanja v branju in pisanju brajice
25. Organiziranje in izvedba kulturnih programov
26. Izvedba posveta »Iz življenja slepe in slabovidne ženske« in letnega srečanja žensk
in organiziranje ter izvedba drugih socialnih aktivnosti (področje aktivnosti slepih
in slabovidnih žensk)
27. Pomoč pri izvedbi programa slepih in slabovidnih vernikov
28. Organiziranje in izvedba drugih socialnih aktivnosti
29. Dostop do kulturnih objektov in vsebin s pomočjo GPS
Programe na lokalni ravni
1. Prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam
2. Organiziranje tečajev mobilnosti in orientacije
3. Pomoč kasneje oslepelim in slabovidnim osebam
4. Pomoč starejšim osebam z okvaro vida
5. Opismenjevanje odraslih slepih v brajici
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 pomoči socialno ogroženim slepim in slabovidnim osebam
10. Osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb
11. Organiziranje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za življenje v bivalnih
skupnostih
12. Organiziranje skupine in izvajanje dopolnilne pomoči pri šolanju slepih in
slabovidnih oseb
13. Usposabljanje in omogočanje uporabe sodobne informacijske tehnologije in
njihovo vzdrževanje
14. Organiziranje in izvedba športno rekreativnih aktivnosti
15. Organiziranje in izvedba šahovskih aktivnosti
16. Organiziranje in izvedba kulturnih aktivnosti
17. Pomoč pri zaposlovanju slepih in slabovidnih oseb
18. Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za gospodinjstvo, samourejanje in ročna
dela
19. Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti
20. Organiziranje za sosedsko pomoč
21. Usposabljanje svojcev in drugih oseb iz okolja za življenje in delo s slepo in
slabovidno osebo
22. Organiziranje skupine za psiho-socialno svetovanje pri razreševanju konfliktnih
situacij
23. Ozaveščanje javnosti za lažje vključevanje slepih in slabovidnih v okolje
24. Organiziranje in izvedba tečajev
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke

3.647,59
554,1
1.777,35
2.431,50
4.569,97

1.951,79
3.359,82
486,64
482.082,61
47.139,66
36.768,61
34.168,19
27.468,86
15.805,76
26.057,02
14.001,48
16.758,41
48.581,88
54.270,27
20.601,63
3.319,14
26.636,30
25.865,06
12.513,02
3.465,88
11.580,62
19.838,60
6.943,52
1.220,84
6.333,08
1.754,95
17.806,88
3.182,95
590.024,51
383.515,92
121.958,07
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Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

194.289,15
67.268,70
206.508,59
91.999,58
92.619,10
21.889,91

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nadaljevanje obnove in preureditve Doma oddiha Okroglo
2. Tehnična infrastruktura za medijsko informacijsko dejavnost ZDSSS
3. Zamenjava strešne kritine na poslovni zgradbi zveze
4. Investicijsko vzdrževalna dela na objektih za ohranjevanje zdravja
5. Nakup opreme za sejno sobo

251.400,00
155.613,40
95.996,65
11.998,65
12.500,00
15.188,74
19.929,36

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Poplačilo izvedenih gradbeno obrtniških del na Domu slepih Maribor
2. Poplačilo izvedenih gradbeno obrtniških del na Domu slepih Maribor nadaljevanje
3. Popravilo ostrešja poslovnih prostorov MDSS MS
4. Nakup digitalnega fotoaparata za MDSS MS
5. Nakup table - tehnični pripomoček za MDSS MS
6. Vzdrževalna dela v poslovnih prostorih MDSS Ptuj
7. Investicijsko vzdrževanje bivalnih enot MDSS Ptuj
8. Nakup opreme za potrebe prostorov MDSS Ptuj
9. Investicijsko vzdrževanje bivalnih enot - nedokončana investicija MDSS Ptuj
10. Zamenjava dotrajanih oken in notranjih polic v poslovni stavbi MDSS Kranj
11. Obnova strehe na poslovni stavbi Jamova 5 v Ljubljani
12. Nadaljevanje obnove poslovno stanovanjskega objekta MDSS NM - ureditev
okolice
13. Izdelava nadstreška nad glavnim vhodom in stopnicami stanovanjsko poslovnega
objekta MDSS NM
14. Nakup prenosnega in stacionarnega računalnika z monitorjem za MDSS NG
15. Nakup brajevega tiskalnika za MDSS NG
16. Pisarniška oprema za MDSS NG
17. Nakup digitalnega fotoaparata in digitalne kamere za MDSS NG
18. Sofinanciranje nakupa kombija za MDSS KP
19. Nabava prilagojene računalniške programske in strojne opreme za potrebe
slabovidnih delavcev strokovne službe MDSS KOPER
20. Nakup dodatne opreme za potrebe dejavnosti na Mariborski 210 c v Celju - MDSS
CE

95.786,60
5.000,00
7.500,00
12.500,00
349,99
480
5.019,25
9.999,90
3.942,72
4.200,00
4.516,08
12.500,00
7.384,16
964,98
1.400,00
3.000,00
586,44
1.029,00
5.000,00
7.246,08

3.168,00

I02 - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Drenikova 24, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.693.594,70

Skupni znesek
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od tega za:
Programi skupaj

843.546,89

Programe na državni ravni
1. Informativna dejavnost - video časopis
2. Informativna dejavnost - založništvo
3. Informativna dejavnost - glasilo iz sveta tišine
4. TV oddaja Prisluhnimo tišini
5. Premagovanje komunikacijske ovire s spletno TV
6. Tolmačenje - razvoj slovenskega znakovnega jezika
7. Tolmačenje - dostopnost do informacij v znakovnem jeziku
8. Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih objektih
9. Usposabljanje za aktivno življenje in delo - gluhih oseb
10. Usposabljanje za aktivno življenje in delo - gluhoslepih oseb
11. Usposabljanje za aktivno življenje in delo: samozagovorništvo, osveščanje in
informiranje naglušnih oseb
12. Tehnični pripomočki za gluhe
13. Tehnični pripomočki za naglušne - Center možnosti
14. Psihosocialni programi pomoči družinam z gluho ostarelo osebo oz. posameznim
ostarelim gluhim osebam v RS - osebna asistenca
15. Šport gluhih
16. Šport za vse - rekreacija gluhih in naglušnih
17. Kultura gluhih
18. Kultura - mednarodni festival gluhih

528.313,44
41.328,89
7.462,61
47.299,77
49.549,53
50.005,68
34.203,63
17.169,49
72.377,37
8.121,07
5.267,73
14.815,47

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

315.233,45
3.955,20

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
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15.583,68
39.178,70
32.228,23
42.251,54
10.425,70
34.130,46
6.913,89

13.023,85
11.019,30
35.294,88
33.204,08
38.946,52
6.364,59
16.576,61
156.848,42

597.017,48
376.956,84
183.238,71
117.007,41
76.710,72

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

220.060,64
67.602,63
127.767,21
24.690,80

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Adaptacija prostorov (apartmajev) v večnamenskem objektu ZDGNS Piran
2. Nakup multimonitorskega sistema
3. Spletna TV v visokoresolucijskem - 16:9 formatu
4. Potovalni boben (trotel boben)
5. Tehnična oprema za ZDGNS - slušna indukcijska zanka in FM sistem za prenos
zvoka
6. Programska oprema za vodenje in obdelavo zbirke podatkov članstva
7. Nakup LCD TV sprejemnikov za počitniške kapacitete ZDGNS
8. Nakup večnamenskega kombi vozila

253.030,33
174.089,00
75.900,00
21.348,00
8.616,00
16.704,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Nakup avdio vizuelne digitalne opreme - DGN Dravograd
2. Nakup pisarniških pripomočkov in stojala za kamere - DGN NG
3. Dobava in montaža pisarniškega pohištva - DGN Krško
4. Nakup pisarniške opreme za DGN Krško
5. Nakup avdio video opreme za DGN Krško
6. Nakup pisarniških stolov za DGN Krško
7. Nakup 2 osebnih računalnikov za DGN Krško in MDG LJ
8. Klimatska naprava za DGN KR (2 kom), MDG LJ(1 kom) in DGN Velenje (1 kom)
9. Nakup arhivske omare za DGN KP
10. Nakup fotokopirnega stroja za DGN Koper
11. Nakup digitalnega fotoaparata za DGN Koper
12. Nakup prenosnega računalnika, projektorja, LCD TV in fotoaparata za DGN MB
13. Nakup pohištva za DGN MB
14. Nakup fotokopirnega stroja s spenjanjem za MDG LJ
15. Obutev za folklorno skupino - MDG Lj
16. Nakup digitalne kamere za DGN MS
17. Tehnična nadgradnja in digitalizacija računalniške sobe za DGN NM
18. Nakup pisarniške opreme za DGN NM
19. Nakup LCD TV in DVD predvajalnika za DGN Slovenske Konjice
20. Nakup pisarniškega pohištva za DGN Slovenske Konjice
21. Nakup projektorja in video kamere za DGN Velenje
22. Vzdrževanje hiše - obnova dvorane za kulturo DGN Celje
23. Vzdrževanje hiše - obnova kuhinje za DGN Celje
24. Postavitev betonske ograje za DGN Kranj
26. Nakup rolet za DGN LJ
27. Nakup protivlomnega alarmnega sistema z vhodnimi vrati za DGN LJ

78.941,33
1.652,97
557,02
8.000,00
2.412,60
600,00
2.612,40
2.492,00
5.000,00
1.515,60
1.250,00
549,00
6.000,00
400,00
1.250,00
3.210,00
2.359,00
4.028,21
271,14
1.429,98
980,10
2.422,80
8.447,34
5.394,89
9.099,55
1.175,83
5.830,90
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5.832,00
10.763,46
10.925,54
24.000,00

I03 - Društvo distrofikov Slovenije
Linhartova 1/III, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Prevozi distrofikov
2. Osebna asistenca
3. Celovita obnovitvena rehabilitacija
4. Usposabljanje za aktivno življenje in delo - neodvisno življenje distrofikov
5. Ohranjevanje zdravja
6. Podpora pri izobraževanju
7. Informativna dejavnost
8. Podporno bivanje in prilagajanje okolja distrofikom
9. Oskrba s tehničnimi pripomočki
10. Dnevni center druženja in ustvarjalnosti
11. Prva socialna pomoč
12. Nega in fizična pomoč
13. Športne aktivnosti distrofikov (šah, hokej na električnih vozičkih, precizna
orientacija, pasivno udeleževanje športnih prireditev)
14. Kulturno udejstvovanje distrofikov (organiziranje in obiski kulturnih prireditev)
15. Individualne pomoči distrofikom
16. Mladi distrofiki in Evropa
17. Starši za starše

EUR
1.262.498,22
770.539,96
222.686,05
164.003,59
60.563,62
26.781,04
47.260,67
17.550,90
11.538,05
14.453,17
24.131,58
23.272,30
14.178,20
63.115,92
9.175,02
4.296,42
54.937,74
8.800,52
3.795,17

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

254.758,26
86.617,81
130.334,32
37.806,13

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme za fizioterapijo in hidroterapijo ter druge oblike ohranjevanja
zdravja

237.200,00

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

Nakup ortopedskih postelj, servirnih mizic, negovalne in druge sobne opreme
Vzpostavitev brezžičnega omrežja v domu Dva topola
Nakup strojne in programske računalniške opreme
Zamenjava prilagojenega minibusa za prevoze distrofikov
Varnostna prilagoditev minibusa
Odplačilo posojila za urejanje prostora za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih
in drugih tehničnih pripomočkov za distrofike
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10.626,74
8.668,02
16.543,99
8.552,75
38.296,00
4.348,00
50.000,00

8. Vgraditev vrat in talnih ploščic ter razvodnih stropnih kanalov za prezračevanje v
prostoru za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih tehničnih
pripomočkov za distrofike

51.425,76

9. Obnovitev strehe glavne zgradbe doma v Izoli

48.738,74

I04 - Zveza paraplegikov Slovenije
Štihova 14, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.202.793,21

Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj

644.141,29

Programe na državni ravni
1. Ohranjevanje zdravja
2. Obnovitvena rehabilitacija
3. Socialna rehabilitacija
4. Prevoz paraplegikov
5. Prebivanje in prilagajanje okolja
6. Kompenziranje invalidnosti
7. Šport in rekreacija paraplegikov
8. Osebna asistenca
9. Kultura, informativne in interesne dejavnosti
10. Izobraževanje in druge dejavnosti

431.516,11
78.816,61
6.321,10
59.734,70
24.474,60
34.015,60
73.009,10
26.548,80
80.475,90
31.526,70
16.593,00

Programe na lokalni ravni
1. Prevoz paraplegikov
2. Šport in rekreacija paraplegikov
3. Kultura, interesne in informativne dejavnosti
4. Kompenziranje invalidnosti
5. Osebna asistenca in pomoč na domu
6. Ohranjevanje zdravja

212.625,18
56.180,02
31.091,71
31.204,29
50.238,48
22.833,47
21.077,21

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

331.751,92
216.109,95
79.204,49
74.143,25
62.762,21

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

115.641,97
70.652,45
18.956,10
26.033,42

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni

226.900,00
143.244,32
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1. Dokončanje Doma paraplegikov

143.244,32

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Nakup delovno bivalnih prostorov za DP Istre in Krasa (zaključek investicije)

83.655,68
83.655,68

I05 - Združenje multiple skleroze Slovenije
Maroltova 14, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč pri doseganju večje kvalitete življenja invalidnih oseb z MS v njegovem
življenjskem okolju, oskrba na domu, individualna pomoč pri urejanju različnih
zadev, obiski in družabništvo za osebe brez svojcev
2. Usposabljanje invalidov z MS in svojcev za organizacijo vsakodnevnega življenja
(težji in najtežji invalidi v domačem okolju)
3. Organiziranje in usposabljanje mladostnikov in mlajših oseb z MS za obvladovanje
njihove življenjske situacije
4. Obnovitvena in socialna rehabilitacija
5. Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih prilagojenih
objektih
6. Usposabljanje za kvalitetno življenje ob bistveno zmanjšanih fizičnih sposobnostih
posameznika (pridobivanje novih znanj, potrebnih za življenje ob bistveno
zmanjšanih fizičnih sposobnostih)
7. Skupinsko ohranjanje zdravja za težke invalide v Centru MS v Ankaranu
8. Usposabljanje novodiagnosticiranih oseb z MS za življenje in delo
9. Izdaja glasil in publikacij
10. Pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov
11. Prilagojeni prevozi invalidov
12. Pomoč pri specifičnih oblikah bivanja invalidnih oseb z MS
13. Šport in rekreacija (plavanje, balinanje, pikado, šah, športni ribolov, itd)
14. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic
15. Preprečevanje socialne izključenosti

EUR
759.102,08
444.957,80
57.168,50

17.798,30
9.789,07
52.505,47
57.399,56
76.087,78

41.826,03
8.009,24
16.665,73
21.210,93
22.220,97
16.665,73
23.137,81
17.798,31
6.674,37

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

153.252,93
68.657,30
30.466,69
54.128,94

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Oprema kuhinj v apartmajih v Ankaranu
2. Nakup in zamenjava opreme v apartmajih v Funtani
3. Nabava računalniške opreme za pisarno in podružnice
4. Prilagoditev prostorov za dnevno varstvo najtežjih invalidov
5. Nabava opreme za usposobitev za dnevno varstvo na Gašperšičevi
6. Ognjevarne omare

160.891,35
13.509,68
14.866,96
6.702,09
24.600,00
54.357,12
2.376,90

8

7. Sanacija tal zaradi vloge in plesni v prostorih združenja MS
8. Nakup dostopne poti in dela dvorišča v Funtani

8.478,60
36.000,00

I06 - Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije
Samova 9/II, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.600.850,33

Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj

943.712,39

Programe na državni ravni
1. Usposabljanje OMDR za samostojno življenje
2. Usposabljanje in vseživljenjsko izobraževanje odraslih oseb za aktivno življenje in
delo
3. Usposabljanje in izobraževanje družin z OMDR štiriletni cikel (ŠLC)
4. Posebne socialne pomoči OMDR in njihovim družinam
5. Pomoč pri ohranjanju psihofizičnih sposobnosti OMDR in njihovih družin
6. Informativna in publicistična dejavnost
7. Zagotavljanje prilagojenih prevozov OMDR
8. Organiziranje in izvajanje športa in rekreacije OMDR
9. Spodbujanje in izvajanje kulturnih dejavnosti OMDR

639.654,71
52.969,75
234.446,08

Programe na lokalni ravni
1. Programi za usposabljanje in razbremenitev družin na lokalni ravni (vikend
seminarji društev) - DS Ajdovščina, Bela Krajina, Brežice, Celje, Cerknica, Gornja
Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija in Cerkno, Ilirska Bistrica, Kamnik, Kočevje,
Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija in Šmartno, Ljubljana, Ljutomer, MB,
Mengeš Mežiška dolina, MS, NM, DS Obalnih občin, Ormoža, Središča ob Dravi,
Ptuj, Radeče, DS Radovljica, Bled Bohinj, DS Ribnica, Sevnica, Sežana, SG,
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Tolmin, Trbovlje,
Trebnje, Velenje, Zagorje ob Savi, DS Zgornje Dravske doline, Zg. Savinjske doline,
Žalec

304.057,68
122.947,30

2. Izvajanje oblik samopomoči na lokalni ravni - DS Ajdovščina, Brežice, Ilirska
Bistrica, Litija in Šmartno, MB, MS, Mežiška dol., NG, Rad-Bled-Boh-Gorje, Sevnica,
Slov. Bistrica, Trbovlje, Velenje, Vrhnika, Zg. Dravske doline, Zg. Sav. doline, Žalec

3. Vseživljenjsko učenje OMDR na lokalni ravni - DS Ajdovščina, Bela Krajina, Brežice,
Gornja Radgona Radenci, Grosuplje, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Jesenice Kr. gora in
Žirovnica, Kamnik, KR, Lendava, Litija in Šmartno, LJ., Ljutomer, Mengeš, Mežiška
dolina, MS, NM, Obalne občine, Ormož in Središče ob Dravi, Ptuj, Radovljica Bled
Bohinj in Gorje, Ribnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Šentjur, Tolmin, Velenje,
Vrhnika, Zagorje ob Savi, DS Zg. Dravske doline
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102.579,38
26.701,18
138.005,69
26.001,14
11.949,42
33.001,45
14.000,62

23.543,53

54.332,17

4. Rehabilitacijski programi na lokalni ravni - DS Ajdovščina, Brežice, CE, Cerknica,
Grosuplje, Hrastnik, Idrija in Cerkno, Jesenice Kr. gora in Žirovnica, Kamnik,
Kočevje, KK, Laško, Lenart, LJ, Ljutomer, MB, Mengeš, Mežiška dolina, MS, NM,
Obalne občine, Ormož Središče ob Dravi, Ptuj, Radovljica Bled Bohinj in Gorje,
Ribnica, Sevnica, Sežana, SG, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Tolmin,
Trebnje, Velenje, Vrhnika, Zagorje Ob Savi, DS ZG. Savinjske doline, Žalec

67.009,79

5. Izvajanje posebnih socialnih aktivnosti na lokalni ravni - DS Bela Krajina, DS
Cerknica, Hrastnik, Jesenice Kranjska g. in Žirovnica, Kamnik, Kočevje, Kranj, Laško,
Lenart, Lendava, LJ, MB, Mežiška dolina, NM, Radeče, Ribnica, Slovenska Bistrica,
Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tolmin, Trebnje Vrhnika in DS Zg. Savinjske doline

36.224,89

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

497.037,94
278.853,26
104.470,08
124.510,49
49.872,69

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

218.184,68
137.455,73
80.728,95

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup klima naprave
2. Nakup dvižne ploščadi
3. Predelava oken v pritlični dvorani Zveze Sožitje
4. Nakup specializiranega računalniškega programa

160.100,00
19.260,00
870,00
8.740,00
1.400,00
8.250,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Nakup računalniške opreme in omare - DS Bela Krajina
2. Nabava kombi vozila - DS Grosuplje
3. Nakup računalnika in tiskalnika - DS Ilirska Bistrica
4. Nakup računalniške opreme in tiskalnika, TV in projekcijsko platno - DS Kranj
5. Nakup kombi vozila in pohištva (trosed) - DS MB
6. Nabava računalniške opreme in tiskalnika - DS Obalnih občin
7. Nabava fotokopirnega stroja - DS Ormož
8. Adaptacija in preureditev prostorov - DS Ptuj
9. Oprema za bivalno enoto in računalniška oprema - DS Ptuj
10. Nakup računalniške opreme - DS Ribnica
11. Nakup opreme za prostore društva - DS Škofja Loka
12. Nakup prenosnega računalnika - DS Žalec

140.840,00
2.255,77
21.888,00
1.250,00
2.753,10
29.885,40
1.250,00
1.200,00
38.438,72
10.257,72
861,30
30.000,00
799,99
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I07 - Zveza delovnih invalidov Slovenije
Dunajska c. 101, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.699.846,18

Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj

1.074.760,00

Programe na državni ravni
1. Izvajanje programa za ohranjevanje zdravja v lastnih kapacitetah
2. Izvajanje psihosocialne rehabilitacije
3. Usposabljanje za aktivno življenje in delo (aktivni delovni invalid - vzpodbujanje
osebnostne rasti - obvladovanje invalidnosti)
4. Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov
5. Izvajanje zagovorništva in pravne pomoči
6. Organiziranje in izvajanje programov usposabljanj za aktivno sodelovanje in
neodvisno življenje invalidov
7. Informativna in založniška dejavnost
8. Pomoč pri odpravljanju arhitekturnih in drugih ovir v bivalnem in delovnem okolju
9. Rekreacija in šport - ohranjanje psihofizičnih sposobnosti
10. Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov
11. Skrb za integracijo invalidov v kulturno življenje (revija pevskih zborov ZDIS)

663.760,00
250.000,00
125.000,00
35.000,00

Programe na lokalni ravni
1. Skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov
2. Pomoč invalidom za ohranjevanje zdravja po težkih operativnih posegih ali po
nastanku invalidnosti
3. Ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov skozi rekreacijo in šport
4. Prva osebna pomoč, informiranje ter izobraževanje
5. Integriranje invalidov v kulturno in družbeno življenje

411.000,00
136.000,00
120.000,00

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

404.586,18
220.586,18
38.000,00
137.586,18
45.000,00

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

184.000,00
118.000,00
26.000,00
40.000,00

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

220.500,00
60.500,00
60.500,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni

160.000,00

11

10.760,00
25.000,00
40.000,00
25.000,00
33.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00

68.000,00
43.000,00
44.000,00

1. Nakup pisarniškega pohištva za DI Sežana
2. Sofinanciranje nakupa društvenih prostorov za delovanje in izvedbo posebnih
socialnih programov za DI Majšperk, Kidričevo
3. Nakup, dograditev in oprema novih poslovnih prostorov društva za DI Kamnik
4. Sofinanciranje nakupa društvenih prostorov in opreme za delovanje in izvedbo
posebnih socialnih programov za DI Grosuplje

5.000,00
15.000,00
60.000,00
80.000,00

I08 - SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Rožanska 2, 1000 LJUBLJANA
EUR
767.956,15

Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj

397.033,14

Programe na državni ravni
1. Obnovitvena rehabilitacija
2. Informiranje - Sončnik, virtualni center z cerebralno paralizo
3. Prilagojeno bivanje - stanovanjske skupine in prilagojena stanovanja
4. Aktivno preživljanje prostega časa
5. Počitnice za otroke in mladostnike
6. Počitnice za odrasle
7. Svetovalna komunikacija in pomoč
8. Šport in rekreacija za invalide
9. Ena šola za vse - izobraževanje in usposabljanje za podporo inkluziji
10. Prevozi invalidov
11. Pomoč z umetnostjo
Programe na lokalni ravni
1. Terapevtska kolonija
2. Obnovitvena rehabilitacija
3. Terapevtsko plavanje
4. Terapevtsko jahanje
5. Terapevtsko smučanje
6. Fizioterapija
7. Šport in rekreacija
8. Delavnice za sorojence

353.359,50
104.468,00
46.370,13
24.502,29
26.479,65
49.891,80
35.492,43
20.818,99
16.937,17
12.122,45
12.964,00
3.312,59
43.673,64
14.371,92
658,38
6.697,48
10.979,54
4.165,10
991,21
5.023,46
786,55

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke

270.923,01
220.520,79
146.857,27
59.262,74
14.400,78
50.402,22
34.884,14
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Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Adaptacija prostorov za Center Sonček Šiška

6.268,47
9.249,61
100.000,00
100.000,00

I09 - Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
Dunajska c. 129, 1000 LJUBLJANA
EUR
469.165,68

Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj

263.038,56

Programe na državni ravni
1. Ohranjevanje zdravja - preventivna dejavnost
2. Založniška dejavnost
3. Kompenziranje invalidnosti in preprečevanje socialne izključenosti
4. Usposabljanje za čim bolj neodvisno in aktivno življenje invalidov
5. Kultura - soustvarjanje dneva CIV in spodbujanje ustvarjalnosti invalidov
6. Športne in šahovske aktivnosti v funkciji socialne vključenosti na državni ravni
7. Prebivanje in prilagajanje okolju
8. Specifični tehnični pripomočki - oskrba in uporaba
9. Informativna in svetovalna dejavnost
10. Usposabljanje invalidov za delo z invalidi

155.488,48
108.963,81
9.550,38
10.091,10
6.383,92
4.391,92
7.590,26
3.031,18
3.465,63
878,38
1.141,90

Programe na lokalni ravni
1. Kompenziranje invalidnosti (vseh 6 društev)
2. Skrb za ohranjevanje zdravja (vseh 6 društev)
3. Usposabljanje za aktivno življenje in delo (vsa društva, razen MB)
4. Športna rekreacija (vseh 6 društev)
5. Kulturno udejstvovanje in ustvarjalnost (vseh 6 društev)
6. Prevozi invalidov (vsa društva razen Gorenjske)
7. Osveščanje CIV (vsa društva razen Gorenjske)
8. Izobraževanje (MDCIV CE, Primorska, LJ)
9. Dnevni centri in skupine za samopomoč (DCIV LJ)

107.550,08
26.366,05
22.971,82
15.578,39
14.009,23
11.444,15
6.856,21
3.911,95
2.302,33
4.109,95

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

183.853,29
124.579,81
40.425,34
54.031,62
30.122,85

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke

59.273,48
22.568,24
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Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

23.052,88
13.652,36

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Dom na Korenskem sedlu - vzdrževalna dela
2. Dom na Korenskem sedlu - vrtna lopa
3. Vzdrževalna dela v enoti v Moravskih Toplicah
4. Nakup osebnega vozila

22.273,83
1.222,19
1.780,00
2.271,64
17.000,00

I10 - Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
Hacquetova 4, 1000 LJUBLJANA
EUR
573.609,63

Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj

316.849,18

Programe na državni ravni
1. Integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojaških invalidov v
kulturno in družbeno življenje
2. Posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov ter informiranje
javnosti o položaju vojnih invalidov
3. Ohranjevanje psihofizične kondicije vojaških invalidov z rekreacijo
4. Usposabljanje prostovoljcev - članov društva za delo z vojaškimi invalidi

55.080,39
15.807,51
21.076,68
12.294,73
5.901,47

Programe na lokalni ravni
1. Ohranjevanje zdravja vojaških invalidov v naravnih klimatskih zdraviliščih in
terapije
2. Integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojaških invalidov v
kulturno in družbeno življenje ter klubske dejavnosti
3. Konkretna, neposredna in fizična pomoč vojaškim invalidom na domu za
ohranjevanje socialnih stikov ter usposabljanje prostovoljcev - članov društev za
pomoč vojaškim invalidom
4. Skrb za psihofizično kondicijo vojaških invalidov z rekreacijo
5. Posebna pomoč s tehnični pripomočki, obnova bivalnih prostorov in pomoč
vojaškim invalidom v težkih socialnih in zdravstvenih težavah ter usposabljanje
vojaških invalidov za premagovanje življenjskih težav
6. Posebna informativna in založniška dejavnost, dejavnost vojaških invalidov ter
informiranje javnosti o položaju vojaških invalidov

261.768,79

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

232.843,06
152.814,90
29.596,91
92.215,89
31.002,10

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke

86.076,66
62.562,80
40.579,00

32.498,33
24.593,33

15.458,67

80.028,16
42.390,11
27.846,20
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Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Nakup poslovnega prostora za DVI MB
2. Obnova strehe na poslovni stavbi DVI LJ
3. Arhivske omare in popravilo že obstoječih za DVI Dolenjske, Posavja in Bele Krajine

9.791,85
23.917,39
10.000,00
12.837,39
1.080,00

I11 - Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite
Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Udeležba na SP v atletiki, Nova Zelandija 16.1. -31.1. 2011 in nastopi na drugih
uradnih tekmovanjih v letu 2011
2. Poletne svetovne igre specialne olimpiade 20.6. - 4.7. 2011, Atene, Grčija
3. Priprave in udeležba na SP v košarki za gluhe, 23.11.- 1.10. 2011, Palermo Italija
4. Priprave in udeležba na SP v strelstvu za invalide (Poljska, ZDA, Avstrija)
5. Priprave in udeležba na EP v namiznem tenisu za invalide 19.-30. 10. 2011, Split,
Hrvaška
6. Priprave in udeležba na EP v golbalu 17. - 23. 10. 2010, Danska
7. Priprave in udeležba na EP v odbojki sede za ženske, 15. -23. 10. 2012, Roterdam,
Nizozemska
8. Priprave in udeležba na EP v plavanju 3.-7. 10. 2011, Berlin
9. Priprave in udeležba na SP v futsalu za gluhe, 18.- 28. 11. 2011 Orebre, Švedska
10. Priprava in udeležba na SP v športnem ribolovu, 2011, Italija
11. Priprave in udeležba na SP v kegljanju za slepe in slabovidne 30.5. - 5.6. 2011,
Sarajevo BIH
12. Priprave in udeležba na kvalifikacijskem turnirju v hokeju na električnih invalidskih
vozičkih 5.- 9. 5. 2011, Barbera del Valles, Španija
13. Priprava in udeležba na tekmah EP gluhih in SP v alpskem smučanju v letu 2011
14. SP v dvoranskem balinanju (boccia) avgust 2011, Belfast, VB
15. Priprave in udeležba košarkarjev na vozičkih na posameznih košarkarskih turnirjih
kot priprave na nastop na EP prvenstvu v letu 2012
16. Priprave in udeležba na tekmah EP v kolesarjenju 2011
17. Priprava in udeležba na SP gluhih v tenisu dresse and maere cup, Turčija, 18.6. 25.6. 2011
18. Priprave in udeležba na mednarodnih turnirjih v showdownu v letu 2010
19. Priprave in udeležba na E individualnem P v šahu za slepe in slabovidne v Turčiji
2011
20. Priprave na tekmovanje v letu 2012 s poudarkom na paraolimpijskih igrah London
2012
21. Priprava in udeležba mladih perspektivnih športnikov na uradnih mednarodnih
tekmovanjih 2011
22. Organizacija in izvedba ciklusa 31 DP v letu 2011
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EUR
695.131,06
455.045,87
26.348,34
10.978,48
29.861,46
33.374,57
29.861,46
25.470,07
33.374,57
13.174,17
26.348,34
13.174,17
13.174,17
13.174,17
15.809,01
22.835,23
13.174,1
7
9.661,06
9.661,06
8.782,78
9.661,06
19.322,12
8.782,78
32.496,29

23. Priprava in koordinacija športne rekreacije za invalide v letu 2011
24. Priprava in izdajanje revije Športnik za leto 2011
25. Doma izvedena mednarodna tekmovanja v letu 2011

3.513,11
20.200,40
12.832,83

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

125.842,86
38.373,89
50.791,00
36.677,97

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nabava trenirk, majic in copat za reprezentante v uradnih mednarodnih
tekmovanjih v letu 2011
2. Nakup prilagojenega vozila
3. Nakup športnih rekvizitov
4. Nakup 2 računalnikov

114.242,33
25.581,52
17.000,00
69.160,81
2.500,00

I12 - Društvo laringektomiranih Slovenije
Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Učenje nadomestnega govora
2. Psihosocialna rehabilitacija
3. Izvajanje programov za OZ
4. Informiranje, publicistika in izdajanje glasila
5. Spodbujanje in podpora kulturni ustvarjalnosti
6. Izvajanje socialnih programov za preprečevanje socialne izključenosti
7. Pomoč prostovoljcev laringektomiranim na domu
8. Pomoč pred in po operaciji
9. Zagovorništvo pravic in zagotavljanje občasne pomoči
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup prenosnega računalnika
2. Nakup LCD TV Sony
3. Nakup 2 tiskalnikov
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EUR
162.690,21
113.192,26
26.462,26
19.048,00
20.642,00
14.771,00
1.599,00
22.358,00
6.568,00
981,00
763,00
47.718,07
25.457,73
14.178,34
8.082,00
1.779,88
799,99
670,00
309,89

I13 - Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
Trubarjeva ulica 15, 2000 MARIBOR
EUR
165.717,00

Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj

104.291,29

Programe na državni ravni
1. Organizacija delavnic in družinsko svetovanje
2. Izvajanje socialnega programa v okviru zdraviliške dejavnosti
3. Svetovanje staršem otrok in mladostnikom s stomo
4. Izvedba športnih tekmovanj
5. Priprava in izdaja glasila
6. Pomoč pri udeležbi na kulturnih prireditvah
7. Druge dejavnosti, izdaja biltena o delovanju organizacije
8. Usposabljanje prostovoljcev in sodelavcev za pomoč osebam s stomo

59.835,84
20.198,49
19.469,59
2.107,67
4.228,51
3.293,23
4.390,98
2.634,59
3.512,78

Programe na lokalni ravni
1. Delovanje oseb s stomo (vsa 4 društva)
2. Celostna obravnava stome in šola irigacije (vsa 4 društva)
3. Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja (vsa 4 društva)
4. Delavnice za pridobivanje novih ročnih spretnosti (vsa 4 društva)
5. Pomoč svojcem pri sprejemanju člana po operaciji (vsa 4 društva)
6. Organizacija pravne pomoči, zagovorništvo in socialno svetovanje (vsa 4 društva)
7. Vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci - poverjeniki (vsa 4 društva)

44.455,45
32.266,00
1.282,45
1.870,98
1.971,99
3.970,33
601,70
2.492,00

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

59.023,49
40.142,30
18.266,46
8.781,95
13.093,89

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

18.881,19
10.248,53
1.958,37
6.674,29

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup prenosnega računalnika

2.402,22
939,24
939,24

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Stacionarni računalnik za Ilco Maribor
2. Projektor za Ilco Ljubljana
3. Digitalni fotoaparat za Ilco Ljubljana

1.462,98
724,00
389,00
265,00
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4. Foto tiskalnik Canon za Ilco Koroške

84,98

I14 - Društvo revmatikov Slovenije- Društvo za osebe z ankilozirajočim spondilitisom
in revmatoidnim artritisom, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Rehabilitacijski program
2. Program izobraževanja in usposabljanja odraslih revmatikov in njihovih družin
3. Program izobraževanj in usposabljanja otrok in mladostnikov z vnetnim
revmatskim obolenjem in njihovih družin
4. Program svetovanja za neodvisno življenje invalidov
5. Osebna asistenca, nega in druga pomoč
6. Informativna dejavnost
7. Športno rekreativna dejavnost
8. Kulturna dejavnost
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup strežnika
2. Nakup prenosnega računalnika

EUR
234.917,95
133.982,75
47.524,66
30.201,02
3.415,86
3.157,59
10.423,38
19.927,81
11.342,81
7.989,62
96.693,60
37.622,00
34.821,00
24.250,60
4.241,60
2.991,60
1.250,00

I15 - Združenje invalidov - FORUM Slovenije
Linhartova 3a, 1000 LJUBLJANA
EUR
134.242,00

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Veriga psihosocialne oskrbe in druženja
2. POD-UK

27.214,00
26.405,00
809,00

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

77.028,00
14.423,35
31.804,40
30.800,25

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup poslovnih prostorov

30.000,00
30.000,00
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I16 - Društvo vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-45
Gregorčičeva 5a, 3000 CELJE
EUR
17.858,54

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Sofinanciranje zdraviliškega zdravljenja
2. Informativna dejavnost in podobno
3. Rekreacija - srečanje na Rogli

4.856,54
3.563,22
844,62
448,70

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

13.002,00
9.672,00
3.330,00

I17 - Društvo paralitikov Slovenije PARAS
Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Rehabilitacijski program
2. Ohranjevanje zdravja
3. Osebna asistenca, nega, fizična pomoč
4. Prevozi invalidov
5. Šport in rekreacija
6. Tehnični pripomočki
7. Posebne socialne pomoči - kompenziranje invalidnosti
8. Kultura
9. Prebivanje in prilagajanje okolju
10. Izobraževanje
11. Vzpostavljanje socialnih stikov in druženje
12. Informativna in založniška dejavnost

EUR
62.105,27
34.419,00
7.811,59
4.922,93
3.002,58
3.319,93
4.944,90
1.383,30
2.707,20
856,02
659,10
703,86
2.913,07
1.194,52

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

16.864,00
7.385,00
4.769,00
4.710,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov

10.822,27
10.822,27

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

19

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Služba za pomoč študentom invalidom
2. Osebna asistenca za študente invalide
3. Prevozi študentov invalidov
4. Obštudijske dejavnosti za študente invalide
5. Rekreativne in terapevtske dejavnosti študentov invalidov

313.539,29
273.728,57
78.604,64
97.583,92
55.049,59
33.725,34
8.765,08

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

22.416,80
5.608,69
10.502,26
6.305,85

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup specializirane multifunkcijske naprave za podružnico Maribor
2. Posodobitev računalniške opreme
3. Nakup prenosne Braillove vrstice
4. Nakup toaletnega vozička ETAC
5. Nakup zložljive ultralahke ploščadi

17.393,92
3.849,08
4.450,56
5.090,00
1.530,31
2.473,97

I19 - YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Neubergerjeva 7, 1000 LJUBLJANA
EUR
206.500,00

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Neodvisno življenje hendikepiranih
2. Prevozi in mobilnost hendikepiranih oseb
3. Klub SOT 24,5
4. Vrstniško svetovanje hendikepiranim
5. Tehnični pripomočki

174.795,00
167.304,05
2.841,63
1.754,46
1.530,28
1.364,58

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup in prilagoditev kombija

4.605,00
2.955,00
1.650,00
27.100,00
27.100,00

I20 - Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija
Slomškova 3c, 3210 SLOVENSKE KONJICE
EUR
35.520,00

Skupni znesek
od tega za:
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Programe na državni ravni
1. Posebni socialni program Hiša zaupanja
2. Prevozi
3. Psiho - socialni in socialni program INKO za ženske
4. Program za soc. vključevanje in dejavno staranje invalidov
5. Program ohranjanja zdravja, zdravstvena preventiva in medicinski pripomočki
6. Program za osebno asistenco, spremstvo in fizično pomoč invalidom
7. Kulturno izobraževalni program - vseživljenjsko učenje invalidov
8. Informativni založniški program
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

25.870,00
6.500,00
7.985,00
2.900,00
1.870,00
1.500,00
2.665,00
1.250,00
1.200,00
9.650,00
3.455,00
3.085,00
3.110,00

I21 - Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami
Fijeroga 10, 6274 ŠMARJE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Skupina za samostojno življenje ljudi s posebnimi potrebami
2. Bivanje in urgentne nastanitve ljudi s posebnimi potrebami
3. Individualno spremljanje in podpora, osebna asistenca in pomoč na domu ljudem s
posebnimi potrebami
4. Prevozi ljudi s posebnimi potrebami
5. Izkustveni in doživljajski dnevi v različnih okoljih
6. Informiranje in spodbujanje samopomoči in samoorganizacije staršev, svojcev in
skrbnikov ljudi s posebnimi potrebami
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Vgradnja male čistilne naprave
2. Oprema kuhinje in sobe v pritličju
3. Izvedba talnega gretja kuhinje
4. Izgradnja nadstreška- verande
5. Nakup pralnega in sušilnega stroja
6. Nakup majhnega prenosnega projektorja za računalnik in platno

I22 - Invalid - Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije
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EUR
47.663,82
32.525,00
9.813,70
8.529,28
4.548,95
5.017,23
3.946,88
668,96

4.605,00
2.416,50
1.951,03
237,47
10.533,82
4.000,00
3.114,56
740,00
1.000,00
1.088,09
591,17

Trg mladosti 6, 3320 VELENJE
EUR
100.018,00

Skupni znesek
od tega za:
Programi skupaj

71.620,00

Programe na državni ravni
1. Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih
zdraviliščih
2. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejenega športa in rekreacije
3. Premagovanje socialnih ovir za polno sodelovanje v družbi gibalno oviranih
invalidov in oseb z invalidnostjo Slovenije
4. Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb

36.935,01
24.740,82
5.709,42
2.537,52

Programe na lokalni ravni
1. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejenega športa in rekreacije
2. Plavanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo ortopedskih invalidov
3. Usposabljanje gibalno oviranih (ortopedskih ) invalidov za samostojno življenje
4. Pomoč invalid - invalidu - srečanje težkih invalidov
5. Psihosocialna pomoč in osebna asistenca invalidom
6. Usposabljanje za aktivno življenje - delavnice ustvarjalnosti

34.684,99
3.010,37
4.559,39
3.156,50
1.709,77
5.458,12
16.790,84

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

27.148,00
19.552,00
9.882,00
5.270,00
4.400,00

Delovanje na lokalni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

7.596,00
5.016,00
1.080,00
1.500,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup računalnika

1.250,00
1.250,00

3.947,25

I23 - Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave
Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA
EUR
142.296,00

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Delavnica za dihalno-gibalne vaje
2. Mednarodno sodelovanje
3. Socialna vključenost
4. Športne aktivnosti in družabna srečanja

47.767,00
792,93
2.990,21
821,59
391,69
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tabori (mednarodni, vrstniški, obnovitveno-rehabilitacijski)
Založniško informativna dejavnost
Stanovanjska skupnost
Premagovanje arhitektonskih in komunikacijskih ovir
Prevozi invalidov
Pomoč na domu in osebna asistenca
Podpora družinam s članom po možganski poškodbi
Izobraževanje in preventiva
Invalidski pripomočki
Interesne dejavnosti
Fizioterapija
Dnevni center
Delavnice (logopedske, psihološke, učne, duhovne)

3.897,79
1.624,08
5.025,09
855,03
4.275,15
10.045,40
1.710,06
300,93
821,59
391,69
769,05
10.489,63
2.565,09

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke
Osebne prejemke
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

10.529,00
2.632,00
5.265,00
2.632,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup prostorov za VDC

84.000,00
84.000,00

I25 - Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen
Ljubljanska ul. 5, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Socialna varnost in vključenost v običajno življenje
2. Ohranjevanje zdravja
3. Izobraževanje za specialne potrebe invalidov
4. Informativna in založniška dejavnost
5. Športne, kulturne in druge interesne dejavnosti

EUR
22.428,13
17.000,00
586,21
6.741,38
2.931,03
4.396,55
2.344,83

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke

4.000,00
4.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Tehnološka opremljenost društva - nakup prenosnega računalnika, projektorja in
večfunkcijske naprave

1.428,13
1.428,13

I29 - Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN
Grablovičeva 28, 1000 LJUBLJANA
EUR
19.147,91

Skupni znesek
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od tega za:
Programe na državni ravni
1. Stisk roke
2. Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih
3. Strokovna pomoč in podpora družinam gluhoslepih prostovoljcev

14.000,00
3.000,00
9.000,00
2.000,00

Delovanje na državni ravni
Operativne odhodke

4.000,00
4.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup prenosnega računalnika
2. Nakup prenosnega telefona z ojačevalcem za naglušne

1.147,91
937,91
210,00

2. HUMANITARNE ORGANIZACIJE
H01 - Društvo za fenilketonurijo Slovenije PKU
Selšček 41, 1382 Begunje pri Cerknici
Skupni znesek

26.969,62

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Program obnovitvene rehabilitacije otrok s fenilketonurijo
2. Program letne obnovitvene rehabilitacije mladostnikov s fenilketonurijo
3.
Program socialnih pomoči bolnikom s fenilketonurijo
4. Program kemijske analize vsebnosti fenilalanina v prehrambenih izdelkih
5. Program izobraževanja načrtovanja in vodenja nosečnosti s fenilketonurijo
6. Tečaj priprave dietne prehrane za otroke s fenilketonurijo
7. Tečaj priprave dietne prehrane za odrasle s fenilketonurijo

16.511,51
6.350,22
1.812,80
1.461,64
2.522,09
1.541,16
1.172,88
1.650,72

Delovanje na državni ravni

4.458,11

H04 - Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije
ZD Rudnik, Rakovniška 4, 1000 LJUBLJANA
26.039,09

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Program pomoči in podpore kroničnim pljučnim bolnikom in njihovim svojcem v
domačem okolju
2. Program za mladinsko aktivnost Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije

19.322,12
15.040,11
4.282,01

Delovanje na državni ravni

5.216,97

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni

1.500,00
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1.

Nakup dveh dihalnih aparatov za bolnike

1.500,00

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

5.091,99

Delovanje na državni ravni
H06 - Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije
Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA

1.091,99

4.000,00
4.000,00

Skupni znesek

164.684,60

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Obnovitvena trajna rehabilitacija
2. Delo mobilne delavnice na bivalnih in terapevtskih okoljih
3. Prevozi
4. Založništvo
5. Izobraževanje

125.694,91
125.694,91
54.200,02
51.626,77
6.673,26
6.824,93
6.369,93

Delovanje na državni ravni

38.937,63

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Pedal exerciser

52,06
52,06

H07 - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
p.p.2726, 1001 LJUBLJANA
Skupni znesek

81.495,98

od tega za:
Programe na državni ravni
1. SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
2. Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja I
3. Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja II
4. Skupina za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje

59.820,60
30.262,22
14.195,84
14.657,92
704,62

Delovanje na državni ravni

16.151,56

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Varna hiša II: nakup omar, hladilnik BEKO, hladilnik Korting, pečica Gorenje,
sušilni stroj, pralni stroj Gorenje,Varna hiša I.: pečica in hladilnik Gorenje
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5.523,82
5.523,82

H08 - Evangeličanska humanitarna organizacija- Podpornica
Slovenska 17, 9000 MURSKA SOBOTA
Skupni znesek

132.438,47

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mobilna diakonija
2. Pomoč v stiski

104.244,36
64.754,36
39.490,00

Delovanje na državni ravni

28.194,11

H09 - Zveza prijateljev mladine Slovenije
Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

66.248,07

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Organizacija in izvedba letovanj za otroke iz socialno ogroženih družin
2. Nacionalna mreža TOM (telefon za otroke in mladostnike)

51.384,10
50.160,67
1.223,43

Delovanje na državni ravni

13.873,71

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup ognjevarne omare

990,26
990,26

H10 - Zveza slovenskih društev za boj proti raku- Zveza DBPR
Trubarjeva 76a, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

42.583,87

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Projekt preprečevanja kajenja med osnovnošolci
2. Program učinkovitejšega preprečevanja zbolevanja za rakom

33.530,61
17.340,37
16.190,24

Delovanje na državni ravni

9.053,26

H11 - Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ
Skupni znesek

34.580,73

od tega za:
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Programe na državni ravni
1. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete
življenja in preprečevanje negativnih posledic zdravljenja, zdraviliško in
fizioterapevtsko zdravljenje
2. Program Bolnik - Bolniku - psihološka podpora in svetovanje
3. Sofinanciranje posledic zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic
4. Izdaja strokovne literature, drugih publikacij in društvenega glasila
Delovanje na državni ravni

27.228,92
20.222,00

2.760,30
3.033,30
1.213,32
7.351,81

H12 - Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije
Potrčeva 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

27.969,36

od tega za:
Programi skupaj
Programe na državni ravni
1. Sončnica in druge publikacije - zdravstveno-vzgojna gradiva
2. Svetovni dan osteoporoze 20.oktober

22.023,12
10.456,14
5.698,41
4.757,73

Programe na lokalni ravni
1. preventivni program na področju osteoporoze

11.566,98
11.566,98

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

5.946,24
2.823,16
3.123,08

H14 - Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Miren 216, 5291 MIREN
Skupni znesek

30.705,84

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo
2. Zavetišče za brezdomce VZD
3. Šola prostovoljstva

21.028,22
12.963,43
6.366,14
1.698,65

Delovanje na državni ravni

5.677,62

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Oprema za dnevni center za brezdomce
2. Razdelilnica hrane za dnevni center za brezdomce

4.000,00
1.000,00
3.000,00
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H15 - Društvo Žarek upanja- pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
Letališka c.33, p.p. 2558, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

32.358,46

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Vzgoja in izkustveno učenje
2. Korak v pravo smer
3. Izobraževanja terapevtov

25.479,10
15.469,83
9.099,28
909,99

Delovanje na državni ravni

6.879,36

H16 - Slovensko društvo HOSPIC
Gosposvetska cesta 9, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

176.794,73

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Hospic - spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu
2. Detabuizacija smrti
3. Prostovoljstvo
4. Žalovanje otrok in mladostnikov po izgubi bližnje osebe

138.509,30
70.230,12
18.169,47
15.733,73
34.375,98

Delovanje na državni ravni

37.397,51

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Dva invalidska vozička

887,92
887,92

H17 - Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog-STIGMA
Štihova 12, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

14.211,82

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Program zmanjševanja škode zaradi drog

11.032,93
11.032,93

Delovanje na državni ravni

2.978,89

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Zaščitna sredstva za izvajanje čistilnih akcij odvrženega kontaminiranega pribora
za injiciranje drog
H18 - Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI
Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA
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200,00
200,00

Skupni znesek

35.657,87

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč pri govorno-jezikovnem usposabljanju do ravni celovite rehabilitacije
2. Organiziranje govornih vaj in socialnih veščin v naravnem okolju
3. Delovanje skupin za samopomoč, vodenje vaj sproščanja, koncentracije in
utrjevanje različnih tehnik branja in govora.
4. Informiranje in osveščanje javnosti o naravi in problematiki oseb z govornojezikovno motnjo (GJM)
5. Mladinski tabor 2011

27.093,44
11.147,38
6.369,93
2.123,31
2.123,31
5.329,51

Delovanje na državni ravni

7.315,23

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. LCD TV sprejemnik, DVD snemalnik

1.249,20
1.249,20

H19 - Društvo zaupni telefon Samarijan
p.p.2008, Ulica Janeza Pavla II. 13,, 1001 LJUBLJANA
Skupni znesek

24.500,00

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Zaupni telefon za klic v duševni stiski

20.300,00
20.300,00

Delovanje na državni ravni

4.200,00

H20 - Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami- TREPETLIKA
Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

36.104,29

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Dnevni center
2. Trening ravnotežja, preprečevanje padcev
3. Tabori Lokve
4. Izboljšava motorične spretnosti z metodo Tai Chi Chuan pri bolnikih s
parkinsonovo boleznijo
5. Suportivna terapija za bolnike s parkinsonizmom in njihove svojce
6. Nordijska hoja in parkinsonova bolezen
7. Program osveščanja in informiranja javnosti, lastno založništvo
Delovanje na državni ravni

28.395,54
9.000,00
2.527,75
7.077,70
2.000,00
2.022,20
3.000,00
2.767,89
7.708,75

H21 - Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije
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Celovška 291, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

176.320,31

od tega za:
Programi skupaj
Programe na državni ravni
1. Usposabljanje izvajalcev programa vseživljenjske rehabilitacije koronarnih
bolnikov za delo v koronarnih društvih in klubih
2. Usposabljanje prostovoljcev (odbornikov) za vodenje in organiziranje ter
koordiniranje dela v KDK in zvezi in komuniciranje s članstvom
3. Pomoč koronarnim bolnikom pri ustanavljanju KDK in novih vadbenih skupin
Programe na lokalni ravni
1. Rehabilitacijska vadba in druge gibalne dejavnosti v skupinah KB
2. Zdravstvena vzgoja
3. Organizirano druženje, izleti, rekreativna in kulturna dejavnost
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

137.274,26
36.866,28
22.082,41
5.820,42
8.963,45
100.407,98
91.150,06
5.015,67
4.242,25
37.064,05
9.953,90
27.110,15

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Merilnik za krvni tlak, holesterol in sladkor

1.982,00
1.982,00

H22 - Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt
Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

28.269,34

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Preventivna akcija pleši z glavo
2. Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi - Izberi sam
3. Projekt Kokain in zmanjševanje tveganj in socialnih težav
4. Svetovanje in reševanje socialnih stisk za mladostnike in njihove starše
5. DrogArt Info točka za mlade

16.747,51
7.336,46
2.654,14
1.332,55
1.516,65
3.907,71

Delovanje na državni ravni

11.521,83

H23 - ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje
Cigaletova 5k, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

715.617,84

od tega za:
Programe na državni ravni

540.278,67
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mreža programov dnevnega varstva in psihosocialne rehabilitacije oseb s
težavami v duševnem zdravju
Mreža stanovanjskih skupin in svetovanje za večjo kakovost bivanja v domačem
okolju za osebe s težavami v duševnem zdravju
Mreža programov zaposlovanja in delovnega usposabljanja
Socialno varstveni program obravnave odvisnosti od prepovedanih drog
Destigmatizacija duševne bolezni in informiranje javnosti
Izobraževalni program
Program sveta uporabnikov - socialno vključevanje in krepitev moči uporabnikov
Forum svojcev Slovenije
Spodbujanje socialne vključenosti za osebe v duševni stiski

Delovanje na državni ravni

196.681,36
50.790,55
95.372,41
60.876,36
57.977,49
26.187,49
19.716,45
17.676,56
15.000,00
145.920,20

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Oprema za program dnevnega varstva in psihosocialne rehabilitacije oseb s
težavami v duševnem zdravju v Radljah ob Dravi
2. Obnova prostorov in opreme v dnevnem centru Kranj
3. Vzdrževanje prostorov dnevnih centrov
4. Oprema za socialnovarstveni program obravnave odvisnosti od prepovedanih
drog

29.418,97
9.549,96
9.043,23
5.071,00
5.754,78

H25 - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI
Štorje 26, 6210 SEŽANA
Skupni znesek

69.633,94

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mreža dnevnih centrov in 24 urno telefonsko svetovanje uporabnikom, svojcem
in skupnosti z intervencijo: dnevni center Štorje, dnevni center Štanjel, dnevni
center Ilirska Bistrica
2. Mreža stanovanjskih skupin in 24 urno telefonsko svetovanje uporabnikom,
svojcem in skupnosti z intervencijo:stanovanjska skupina Brestovica,
stanovanjska skupina Postojna, stanovanjska skupina Divača, stanovanjska
skupina Ilirska Bistrica, tri stanovanjske skupine Podgrad.
3. Likovna kolonija Štanjel 2011 z mednarodnim sodelovanjem ,enotedensko
likovno ustvarjanje - moje sanje resničnost in jaz v slikah

46.004,47
16.344,54

22.262,75

7.397,18

Delovanje na državni ravni

12.421,21

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. inštalacija in montaža centralne kurjave v prostorih dnevnega centra Štorje
2. zamenjava in montaža oken v prostorih dnevnega centra Štorje

11.208,26
6.952,89
4.255,37

H26 - Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije UP
Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

30.178,91
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od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem

23.762,92
23.762,92

Delovanje na državni ravni

6.415,99

H27 - Gorska reševalna zveza Slovenije
Bleiweisova 34, p.p. 245, 4000 KRANJ
Skupni znesek

344.724,08

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Reševanje v gorah in težko dostopnih terenih, opremljanje gorskih reševalcev za
reševanje, zdravniški pregledi in cepljenje gorskih reševalcev
2. Usposabljanje gorskih reševalcev, reševalcev letalcev, zdravnikov in medicinskih
tehnikov, vodnikov reševalnih psov, za izvajanje izobraževalnih programov GRZS
Tečaj dodatnih znanj iz PP za letalce reševalce, seminar iz PP ter dopolnilni tečaj
iz PP in NMP za gorske reševalce
3. Izvajanje preventivnih programov usposabljanja obiskovalcev gora z namenom
zmanjšanja števila nesreč, poškodovanih in obolelih v gorah, založništvo,
strokovno gradivo za gorske reševalce in ciljne skupine
4. Usposabljanje vodnikov reševalnih psov GRZS in reševalnih psov v zimskih
razmerah
Delovanje na državni ravni

271.436,28
206.400,31
52.498,33

10.232,33

2.305,31

73.287,80

H28 - Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije-ZDSGS
Partizanska cesta 12, 2000 MARIBOR
Skupni znesek

55.482,91

od tega za:
Programi skupaj
Programe na državni ravni
1. Usposabljanje in izobraževanje prostovoljk in prostovoljcev za vodenje skupin
starih ljudi za samopomoč
2. Usposabljanje in izobraževanje organizatorjev mrež, kontaktnih oseb in
predsednikov društev / prostovoljci - vodilni delavci društev
3. Revija Prepletanja

41.497,57
9.436,35
6.676,29
1.471,45
1.288,61

Programe na lokalni ravni
1. Skupine starih ljudi za samopomoč v lokalnih mrežah
2. Intervizija - strokovna podpora prostovoljcem

32.061,22
28.603,26
3.457,96

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

11.204,34
2.547,81
8.656,53
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Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. FRED EASYPORT Defibrilator

2.781,00
2.781,00

H29 - Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije
Zaloška 7, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

132.046,14

od tega za:
Programi skupaj
Programe na državni ravni
1. Organiziranje in izvedba programov za ohranjanje zdravja kroničnih ledvičnih
bolnikov
2. Ohranjanje - vzdrževanje psihofizičnih sposobnosti kroničnih ledvičnih bolnikov
skozi rekreacijo in šport
3. Svetovni dan ledvic - Evropski dan transplantacije
4. Informativna in založniška dejavnost kroničnih ledvičnih bolnikov

100.148,14
47.570,94
18.000,00
14.000,00
7.077,70
8.493,24

Programe na lokalni ravni
1. Socialni programi pomoči za ohranjanje kvalitete življenja ledvičnih bolnikov
2. Otroci in mladostniki, čuvajte svoje ledvice
3. Izobraževalno učne delavnice za dvig kvalitete nadomestnega zdravljenja
4. Socialna rehabilitacija za ohranjanje psihofizične kondicije ledvično bolnih

52.577,20
25.277,50
10.616,55
7.583,25
9.099,90

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

27.135,90
12.940,06
14.195,84

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Nakup računalniške opreme - DLB Dolenjske - odobreno in nerealizirano v 2010
2. Investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme - DLB Dolenjske
3. Prenosni računalnik - DLB Južne Primorske - odobreno in nerealizirano v 2010
4. Računalniška oprema - DLB Zasavje - odobrena in nerealizirana v 2010

4.762,10
2.310,66
500,00
800,00
1.151,44

H30 - Društvo obolelih zaradi azbesta OZA
Srebrničeva 18. p.p. 12, Deskle, 5210 ANHOVO
Skupni znesek

5.448,43

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Osebna pomoč bolnikom in svojcem ob soočanju z mezoteliomom in pljučnim
rakom
2. Strokovna javna predavanja in informator Žarek
3. Organiziranje tedenske vadbe in testa telesne zmogljivosti
4. Strokovna ekskurzija
5. Klimatsko rekreativni oddih - šola zdravega življenja
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4.280,00
700,00
600,00
1.500,00
100,00
1.300,00

6.

Tradicionalni pohod na Korado

80,00

Delovanje na lokalni ravni

1.168,43

H32 - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto
Rozmanova ulica 30, 8000 NOVO MESTO
Skupni znesek

13.699,56

od tega za:
Programi skupaj
Programe na državni ravni
1. Program za osveščanje širše javnosti

10.490,16
505,55
505,55

Programe na lokalni ravni
1. Socialna integracija tujcev
2. Socialna integracija Romov

9.984,61
1.086,93
8.897,68

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

2.136,50
136,50
2.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Oprema za vrtec

1.072,90
1.072,90

H33 - Društvo varnega zavetja Ljutomer
Radomerje 9, 9240 LJUTOMER
Skupni znesek

31.215,65

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Varna hiša Pomurja - zavetišče za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja
2. Letovanje na morju
3. Strokovno izobraževanje in usposabljanje
4. Okrogla miza o nasilju v družini

24.002,45
19.352,45
2.650,00
1.500,00
500,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Obnova kopalnice z zamenjavo kompletne vodovodne instalacije

7.213,20
7.213,20

H34 - HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje
Oldhamska 14, 4000 KRANJ
Skupni znesek

21.187,60

od tega za:
Programe na državni ravni

16.683,15
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1.

Komunikacijsko rehabilitacijska povezava svojcev

Delovanje na državni ravni

16.683,15
4.504,45

H35 - Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije UTRIP
Njegoševa 4, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

11.066,34

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Organiziranje rehabilitacije
2. Izobraževanje
3. Izdajanje društvenega glasila UTRIP in druge strokovne literature ter urejanje
internetne strani

8.713,65
2.345,75
1.107,15
5.260,75

Delovanje na državni ravni

2.352,69

H36 - Društvo za nenasilno komunikacijo-DNK
Miklošičeva 36, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

96.610,46

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Trening socialnih veščin za moške povzročitelje nasilja
2. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
3. Preventivne delavnice za osnovne in srednje šole v Sloveniji
4. Individualno svetovalno in podporno terapevtsko delo in telefonsko informativno
svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja
5. Individualno svetovalno delo z mladimi in otroki, ki imajo izkušnjo nasilja
6. Socialno zagovorništvo
7. Vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno
Delovanje na državni ravni

70.987,37
17.694,25
20.222,00
6.618,36
7.744,26
4.413,17
8.129,24
6.166,09
19.166,59

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. 14 postelj in 14 jogijev

6.456,50
6.456,50

H37 - Društvo Projekt Človek
Malenškova 11, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

74.503,58

od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Projekt Človek

54.797,63
54.797,63
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Delovanje na državni ravni

14.795,36

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Zamenjava strešnih oken

4.910,59
4.910,59

H38 - Rdeči križ Slovenije
Mirje 19, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

1.371.218,09

od tega za:
Programi skupaj
1.037.093,84
Programe na državni ravni
850.185,20
1. Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin s prehranskimi in
594.154,46
higienskimi paketi
2. Letovanje socialno ogroženih otrok in socialno izključenih v mladinskem
174.414,75
zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič
3. Socialna pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč manjšega ali večjega obsega,
56.621,60
ko posameznik, družina ali skupina prebivalstva ostane brez osnovnih pogojev za
življenje
4. Logistična podpora izvajanja ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog najbolj
14.256,51
ogroženih v skupnosti
5. Usposabljanje prostovoljk in prostovoljcev za delo s socialno izključenimi
10.737,88
posamezniki in družinami
Programe na lokalni ravni
1. Postaje RK
2. Srečanja starejših, bolnih, invalidnih in osamljenih
3. Obiskovanje starejših, bolnih, invalidnih in osamljenih
4. Skupine za samopomoč
5. Krožki rdečega križa

186.908,64
55.755,24
68.983,69
43.899,01
7.324,93
10.945,77

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

280.015,33
229.550,00
50.465,33

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Ureditev in oprema novega skladišča
2. Adaptacija novih prostorov Humanitarnega Centra OZRK Ljutomer, Kajuhova
3.
4.
5.

ulica 2, Ljutomer
Oprema humanitarnega centra
Skladišče za hrano in oblačila v Škofji Loki
Adaptacija skladišča

54.108,92
930,00
28.178,92
10.000,00
8.000,00
7.000,00

H39 - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Dunajska 65, 1000 LJUBLJANA
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Skupni znesek

28.534,89

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Preventivni nacionalni program društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na
področju zdravja srca in ožilja

20.899,44
20.899,44

Delovanje na državni ravni

5.642,85

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni

1.992,60

1.

2x EKG, aparatura za merjenje gleženjskega indeksa, nonin prstni pulzni
oksimeter

1.992,60

H40 - Gerontološko društvo Slovenije
Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Telefonsko svetovanje starejšim ljudem in njihovim svojcem v Sloveniji
2. Starejši človek z demenco in njegova družina

15.816,47
11.379,42
7.739,46
3.639,96

Delovanje na državni ravni

3.072,44

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Pisarniško pohištvo

1.364,61
1.364,61

H42 - Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS
Kebetova 9, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

167.234,46

od tega za:
Programi skupaj
Programe na državni ravni
1. Starejši za starejše - vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim, ki živijo
v lastnih gospodinjstvih

110.902,43
10.431,11
10.431,11

Programe na lokalni ravni
1. Starejši za starejše - vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim, ki živijo
v lastnih gospodinjstvih
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni

100.471,32
100.471,32

25.332,03
25.332,03

37

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Ureditev invalidskih sanitarij
2. Nakup računalniške opreme za društva vključena v projekt ter društva, ki se bodo
vključila v projekt Starejši za starejše v l. 2011

31.000,00
3.000,00
28.000,00

H43 - Društvo hemofilikov Slovenije DHS
Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

119.292,24

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Štipendiranje izobraževanja
2. Sam sebi zdravnik
3. Psihološka oskrba hemofilikov
4. Programirana rekreacija in vzdrževalno obnovitvena rehabilitacija
5. Subvencioniranje prevozov
6. Socialna pomoč zlasti okuženim s HCV in HIV
7. Informacijski sistem, publikacije, interaktivna knjižnica, internet

90.409,63
28.000,00
2.700,00
6.000,00
27.744,58
9.908,78
10.899,66
5.156,61

Delovanje na državni ravni

28.882,61

H44 - Slovenska Karitas
Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

1.351.522,66

od tega za:
Programi skupaj
1.009.072,96
Programe na državni ravni
443.211,19
1. Pomoč in skrb za starejše in bolne
87.968,04
2. Izobraževalno glasilo Žarek dobrote, izobraževanje izvajalcev, zagovorništvo,
97.450,00
izboljšanje dostopnosti programov in prostovoljstvo mladih
3. Pomoč ženskam v stiski in ob nasilju ter možnost namestitve v šestih materinskih
56.490,16
domovih in varni hiši
4. Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
91.770,27
5. Alkoholizem - odprta rana posameznikov in družin
42.529,20
6. Strokovno vodeni terapevtski tedni socialno ogroženih skupin
34.377,40
7. Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi
32.626,12
Programe na lokalni ravni
1. Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom
2. Pomoč socialno ogroženim otrokom
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565.861,77
397.803,70
122.560,98

3.

Pomoč brezdomcem in ambulanta za osebe brez osnovnega zdravstvenega
zavarovanja s posvetovalnico

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

45.497,09

272.449,70
119.667,02
152.782,68

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Nakup prostorov za Dnevni center za starejše in celodnevno enoto za zdravljenje
alkoholikov v 2. fazi v Domu Danijela Halasa Velika Polana
H45 - Društvo Regionalna Varna hiša Celje
p.p. 347, 3000 CELJE

70.000,00

Skupni znesek

41.241,69

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - enota Celje
2. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - enota Velenje
3. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - enota Slovenj Gradec
4. Poletni tabor za otroke in ženske
5. Dvodnevno izobraževanje strokovnih delavcev, ki delajo na področju nasilja v
družini
6. Informativna dejavnost osveščanje ljudi

70.000,00

30.012,51
7.935,58
7.388,03
10.303,64
1.091,10
1.352,85
1.941,31

Delovanje na državni ravni

8.103,38

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Vzpostavitev varovanja

3.125,80
3.125,80

H46 - Društvo UNICEF Slovenija
Pavšičeva 1, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

41.823,04

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Usposabljanje in koordiniranje prostovoljcev
2. Pomoč ogroženim otrokom in mladostnikom ter vzpostavljanje varnega okolja Varne točke
3. Program za preprečevanje medvrstniškega nasilja v osnovnih šolah - Povej! Za
varno šolo.
Delovanje na državni ravni

32.931,53
5.459,94
14.681,17
12.790,42

8.891,51

H47 - Zveza društev diabetikov Slovenije
Kamniška ulica 25, 1000 LJUBLJANA
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Skupni znesek

282.960,27

od tega za:
Programi skupaj
Programe na državni ravni
1. Glasilo sladkorna bolezen
2. SPLETNA STRAN www.diabetes-zveza.si
3. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni v osnovnih in srednjih šolah
4. Organizacija in izvedba 16. Športno rekreativnega srečanja sladkornih bolnikov
5. Svetovni dan sladkorne bolezni (14. November), proslava in druge aktivnosti
6. Strokovno usposabljanje vodstev društev
7. Merčunov pohod
8. Samostojna predstavitev na festivalu za tretje življenjsko obdobje

200.850,92
54.030,40
39.804,48
2.199,14
5.055,39
1.012,72
2.000,00
1.957,24
550,00
1.451,43

Programe na lokalni ravni
1. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja
2. Socialne pomoči posameznikom
3. Športna in rekreativna dejavnost
4. Organizirano druženje

146.820,52
105.873,01
6.221,96
17.258,79
17.466,76

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

79.701,11
43.835,53
35.865,58

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Računalniška posodobitev- Sežana, Lenart, Litija

2.408,24
2.408,24

H49 - Slovensko društvo za celiakijo-SDC
Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR
Skupni znesek

63.869,39

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Prepoznavnost prehranskih izdelkov za bolnike s celiakijo
2. Programi ozaveščanja in usposabljanja v pripravi jedi
3. Rehabilitacija mladostnikov obolelih s celiakijo
4. Pomoč socialno šibkejšim bolnikom in bolnikom v stiski
5. Informiranje ciljnih javnosti o celiakiji
6. Mednarodni dan celiakije

49.503,46
10.111,00
14.458,73
6.117,16
13.144,30
4.246,62
1.425,65

Delovanje na državni ravni

13.365,93

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. 1x računalnik, 1x fotoaparat
H50 - Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije
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1.000,00
1.000,00

Resljeva cesta 11, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

8.414,04

od tega za:
Programe na lokalni ravni
1. Osebno medgeneracijsko družabništvo s starim človekom
2. Medgeneracijske skupine za kakovostno starost

6.625,23
5.055,50
1.569,73

Delovanje na lokalni ravni
H51 - Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk
Zaloška cesta 5, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

1.788,81

24.397,84

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Novice Europa Donna za članica in člane Europe Donne in druge, priloga reviji
Naša žena
2. Predavanja po Sloveniji ter osebna svetovanja telefonsko, elektronsko in obiski
bolnic
Delovanje na državni ravni

19.210,90
14.155,40
5.055,50

5.186,94

H52 - Društvo Življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam nasilnih dejanj
Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 NOVO MESTO
Skupni znesek

30.843,29

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Varna hiša
2. Skupina za samopomoč hočem, zmorem in znam sama
3. Poletni tabor tudi jaz grem na počitnice

23.113,75
20.687,11
1.516,65
909,99

Delovanje na državni ravni

6.240,71

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. 1x pralni stroj, 1x hladilnik in sedežna garnitura

1.488,83
1.488,83

H53 - Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska cesta 12, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

135.418,33

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Razvijanje, promocija in širjenje prostovoljstva v Sloveniji

103.479,00
71.661,71
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2.
3.

Pomoč in podpora prosilcem za azil, beguncem in drugim migrantom v Sloveniji
Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja

Delovanje na državni ravni

26.761,79
5.055,50
31.939,33

H54 - Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju
Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

58.966,02

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mreža stanovanjskih skupin
2. Svetovalnica z elementi dnevnega centra
3. Svetovalnica Altra
4. Prostovoljno delo na področju duševnega zdravja
5. Dnevni center Ljubljana
6. Altrina taborniška dejavnost

53.536,98
17.946,60
11.042,56
7.000,00
1.827,84
13.178,77
2.541,21

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. potrebna oprema za izvajanje programa dnevnega centra- mize, stoli in omare
2. Potreben material in oprema za delovanje šiviljske delavnice

5.429,04
4.000,00
1.429,04

H55 - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Poljanska 14, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

83.506,44

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pot k okrevanju - organizirana samopomoč bolnikov/bolnic z rakom
2. Publikacije
3. Svetovalnica na spletnih straneh: http://www.onkologija.org
4. Nova pomlad življenja - 19. vseslovensko srečanje žensk z rakom dojke
5. 14. Pohod na Triglav - Dober dan, življenje.
6. Rožnati oktober - svetovni mesec boja proti raku dojk
7. November - mesec ozaveščanja o raku pljuč

64.020,82
19.716,45
18.139,13
3.312,36
12.618,53
3.925,09
3.154,63
3.154,63

Delovanje na državni ravni

17.285,62

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup strojne računalniške opreme ob donaciji programske opreme- 1x
računalnik za pisarno in 1x računalnik za infocenter
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2.200,00
2.200,00

H57 - Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije
Ulica Stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

54.645,61

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Evropski dan epilepsije
2. Izdaja glasila Žarišče
3. Socialna pomoč osebam z epilepsijo pri napotitvah na zdravljenje v tujino
4. Svetovalni telefon EPITEL
5. Predavanja o epilepsiji v vzgojno-izobraževalnih zavodih, varstveno delovnih
centrih, domovih za upokojence, nevladnih organizacijah, osebam z epilepsijo in
drugi zainteresirani javnosti
6. Ponatis zloženke Prva pomoč pri epileptičnem napadu
7. Izdaja zloženke Epilepsija in starost
8. Pomoč skupinam za samopomoč
9. Srečanja mladostnikov in mladih odraslih z epilepsijo
Delovanje na državni ravni

42.530,93
3.736,42
4.714,88
19.451,68
1.872,07
2.655,07

1.101,59
1.195,07
5.836,43
1.967,72
11.300,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. 1x računalnik, 1x monitor

814,68
814,68

H58 - Slovensko društvo TRANSPLANT
Hrvatski trg 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Glasilo Transplant
2. Program gibanje kot zdravilo
3. Božično novoletno srečanje otrok s presajenimi organi
Delovanje na državni ravni

14.702,92
11.577,10
6.066,60
4.246,62
1.263,88
3.125,82

H59 - Društvo psoriatikov Slovenije- DPS
Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR
Skupni znesek

39.397,77

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Rehabilitacija v zdraviliških objektih
2. Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo

31.021,87
11.829,87
9.325,88
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3.
4.

Sofinanciranje programa zdravljenje v tujini (Veli Lošinj)
Športno rekreacijsko srečanje

Delovanje na državni ravni

4.968,55
4.897,57
8.375,90

H60 - OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja
Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR
Skupni znesek

673.255,24

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju
2. Mreža pisarn za informiranje svetovanje za osebe s težavami v duševnem zdravju
3. Mreža stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju
4. Programi izobraževanja in psihoedukacije
5. Preventivni programi
6. Krepitev socialne mreže prek prostočasovnih aktivnosti
7. Založništvo in informiranje

509.027,17
123.118,93
141.845,73
148.291,35
29.692,68
24.023,57
26.658,24
15.396,67

Delovanje na državni ravni

137.437,34

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Naložbe v opremo za program Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v
duševnem zdravju
2. Naložbe za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme za program Mreža
dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju

26.790,73
19.136,59
7.654,14

H61 - Slovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA
Studenec 48, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

21.260,51

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Ne pozabi me - izobraževanje, pomoč in podpora bolnikom z demenco in
njihovim svojcem
2. Svetovalni telefon
3. Informativna dejavnost
4. Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni
Delovanje na državni ravni

16.728,76
5.662,16
2.500,00
6.066,60
2.500,00
4.531,75

H62 - MOZAIK- Društvo za socialno vključenost
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Lendavska ulica 1, 9000 MURSKA SOBOTA
Skupni znesek

9.219,82

od tega za:
Programe na lokalni ravni
1. Zavetišče za brezdomce Murska Sobota
2. Programi usposabljanja in zaposlovanja za ranljive družbene skupine

7.259,70
4.529,73
2.729,97

Delovanje na lokalni ravni
H66 - NOVI PARADOKS -Slovensko društvo za kakovost življenja
Vrhovci c. XVII/40, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

1.960,12

72.699,80

od tega za:
Programi skupaj
Programe na državni ravni
1. Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgoletnimi težavami v duševnem
zdravju
2. Mreža dnevni centrov za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
3. Izobraževanje zaposlenih
4. Založništvo in informiranje
5. Letovanje uporabnikov
Programe na lokalni ravni
1. Mladinski center
2. Mednarodna mladinska izmenjava

41.447,09
35.102,44
15.924,83
8.847,13
3.000,00
2.527,75
4.802,73
6.344,65
4.929,11
1.415,54

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

11.199,71
7.000,00
4.199,71

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Adaptacija stanovanjske hiše Dol pri Ljubljani Senožeti 62 d - izolacija

20.053,00
20.053,00

H67 - Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE
Pražakova ulica 6, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

14.394,92

od tega za:
Programi skupaj
Programe na državni ravni
1. Kralji ulice - cestni časopis in njegova nacionalna pokritost

10.559,44
4.316,77
4.316,77

Programe na lokalni ravni
1. Dnevni center za brezdomce Kralji ulice

6.242,67
3.026,99
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2.

Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim ljudem

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

3.215,68
2.851,05
1.165,53
1.685,52

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Stropni ventilatorji
2. Pralni stroj za potrebe programa nastanitvene podpore
H68 - Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA
Trubarjeva 76 a, 1000 LJUBLJANA

984,43
554,53
429,90

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene
2. Za legebitrine mlade
3. Svetovalno preventivni program HIV/aids preventive

8.582,27

Delovanje na državni ravni

1.824,58

6.757,69
3.286,08
1.041,43
2.430,18

H70 - Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske
Slovenski trg 1, p.p. 575, 4000 KRANJ
Skupni znesek

13.657,00

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Varna hiša gorenjske
2. Varna hiša gorenjske - enota
3. Letovanje na morju

13.657,00
5.328,50
5.328,50
3.000,00

H71 - Društvo Ženska svetovalnica
Langusova 21, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

4.966,88

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Jaz 'samo' otrok. Svetovalno in terapevtsko delo z otroki in mladostniki - žrtvami
nasilja

3.910,93
3.910,93

Delovanje na državni ravni

1.055,95

H73 - Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti ZDRAVA POT
Krekova 12 a, 2000 MARIBOR
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Skupni znesek

14.710,46

od tega za:
Programi skupaj
Programe na državni ravni
1. Dnevni center in zavetišče za odvisnike od prepovedanih drog

8.573,69
5.573,69
5.573,69

Programe na lokalni ravni
1. Bivalna enota - zmanjševanje socialnih stisk brezdomnih odvisnikov
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

3.000,00
3.000,00
2.317,07
1.504,90
812,17

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Dokončanje adaptacije in opreme dnevnega centra in zavetišča- centralno
ogrevanje, nadstrešek in vetrolov ter rolete

3.819,70
3.819,70

H74 - Združenje proti spolnemu zlorabljanju
Masarykova 23, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

7.364,65

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Celostna podpora žrtvam spolnih zlorab, drugih oblik spolnega nasilja in nasilja

5.000,00
5.000,00

Delovanje na državni ravni

1.364,98

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Oprema za redno vsakdanjo dejavnost združenja - 1x računalnik

999,67
999,67

H75 - Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi- RDEČI NOSKI
Prušnikova 28, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

13.759,10

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Redni program
2. Turneje Rdečih noskov po bolnišnicah, CUDV, VDC, Rehabilitacijskih centrih
3. Izobraževanje in usposabljanje klovnov zdravnikov (Delavnica z Eddijem Luisom,
Amijem Hattab, nacionalna tedenska delavnica)

10.833,94
7.441,70
2.790,64
601,60

Delovanje na državni ravni

2.925,16
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H76 - Društvo Mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco
in menopavzo, Frankolovska ulica 11, 2000 MARIBOR
Skupni znesek

16.386,14

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Strokovna predavanja s svetovanji
2. Individualna psihološka in zdravniška svetovanja
3. Glasilo društva mena

12.105,73
8.444,53
2.902,87
758,33

Delovanje na državni ravni

3.268,55

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Osnovna sredstva

1.011,86
1.011,86

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

Skupni znesek

12.700,00

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Program reintegracije žrtev trgovine z ljudmi

10.000,00
10.000,00

Delovanje na državni ravni

2.700,00

H96 - Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo
Motnica 3, 1236 TRZIN
Skupni znesek

5.273,00

od tega za:
Programe na državni ravni
1. Izboljšanje kakovosti življenja z bulozno epidermolizo
2. Pomoč pri kritju stroškov zdravljenja in nabavi sodobnih oblog za oskrbo ran

1.000,00
500,00
500,00

Delovanje na državni ravni

4.273,00

H97 - Društvo za cistično fibrozo Slovenije
Troštova 5, 1292 IG (PRI LJUBLJANI)
Skupni znesek

4.000,00

od tega za:
Delovanje na državni ravni

4.000,00
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H99 - Društvo za Downov sindrom PLANET 47
Koštrabona 80, 6274 ŠMARJE
Skupni znesek

4.000,00

od tega za:
Delovanje na državni ravni

4.000,00

II.
Za izvedbo razporeditve sredstev po tem sklepu se invalidskim in humanitarnim organizacijam,
ki so prejemnice razporejenih sredstev, glede na njihove vloge po javnem razpisu, izdajo
posamični sklepi skladno z določbami zadnjega odstavka 14.a člena Zakona o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št.44/96, 47/97 in 102/07) in 3. odstavka 21.
člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Obrazložitev :
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na svoji 18. seji 5.
oktobra 2010 skladno s 6. in 8. členom Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2011. Finančni
načrt temelji na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 2010, oceni poslovanja Loterije
Slovenije d.d., ki s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo
zagotavlja glavnino sredstev FIHO, oceni koncesijskih dajatev Športne Loterije, prirediteljev
posebnih iger na srečo in drugih občasnih prirediteljev iger na srečo, ter drugih manjših
prihodkov, vključno z oceno prenosa dela neporabljenih sredstev FIHO leta 2009.
Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (v
nadaljevanju: pravilnik) določil, da se za leto 2011 za invalidske organizacije razpišejo sredstva v
skupni višini 14.311.038,30 €, za humanitarne organizacije pa 7.705.943,70 €. Svet FIHO je
skladno s 13. in 14. členom pravilnika določil tudi vsebino javnega razpisa za leto 2011, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 79 dne 8.10.2010 in pozval obe komisiji, da pripravita predlog
razporeditve sredstev in ga posredujeta svetu FIHO v obravnavo in sprejem.
I.
Skladno z javnim razpisom FIHO za leto 2011 so člani Komisije za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam (v nadaljevanju: komisija) dne
10.11.2010 pričeli z odpiranjem 27 vlog invalidskih organizacij, ki so jim bile v zaprtih kuvertah
posredovane s strani strokovne službe in so na ovojnicah datumsko izkazovale, da so prispele v
predpisanem roku in sicer:
1. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 LJUBLJANA,
2. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 LJUBLJANA,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1, 1000 LJUBLJANA,
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 LJUBLJANA,
Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 LJUBLJANA,
Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Slovenije, Samova 9/II, 1000 LJUBLJANA,
Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 101, 1000 LJUBLJANA,
SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, 1000 LJUBLJANA,
Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska c. 129, 1000 LJUBLJANA,
Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, 1000 LJUBLJANA,
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, Cesta 24. junija 23, 1231
LJUBLJANA - ČRNUČE,
Društvo laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA,
Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva ulica 15, 2000 MARIBOR,
Društvo revmatikov Slovenije- Društvo za osebe z ankilozirajočim spondilitisom in
revmatoidnim artritisom, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA,
Združenje invalidov - FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 LJUBLJANA,
Društvo vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-45,
Gregorčičeva 5a, 3000 CELJE,
Društvo paralitikov Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE,
Društvo študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 LJUBLJANA,
YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 LJUBLJANA,
Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija, Slomškova 3c, 3210 SLOVENSKE
KONJICE,
Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami, Fijeroga 10,
6274 ŠMARJE,
Invalid - Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije, Trg mladosti 6,
3320 VELENJE,
Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA,
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Ljubljanska ul. 5, 2000 MARIBOR,
Društvo gluhoslepih Slovenije »Dlan«, Grablovičeva 28, 1000 LJUBLJANA,
Invalidsko društvo ILCO Posavje, Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO,
Polžek – društvo za otroke s posebnimi potrebami, Kandijska 47, 8000 NOVO MESTO

Skladno z 8. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljevanju: pravilnik) je komisija vse vloge najprej
pregledala z vidika izpolnjevanja formalnih pogojev za financiranje iz sredstev FIHO ter v skladu z
besedilom javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2011. Na tej osnovi je
ugotovila, da izmed 27 vlog, 2 (dve) organizaciji ne izpolnjujeta formalnih pogojev za financiranje
iz sredstev FIHO v letu 2011 in sicer:
- Invalidsko društvo ILCO Posavje, Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO, ker ne izpolnjuje pogojev
za financiranje po 2. alineji 2. odstavka 8. člena (izvajanje posebnih socialnih programov za
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invalide s celotnega območja države) Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO,
kar je razvidno tudi iz priložene odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št.
11602-20/2005/4 z dne 10.7. 2006, v kateri je opredeljeno, da društvo deluje na lokalni ravni,
- Polžek – društvo za otroke s posebnimi potrebami, Kandijska 47, 8000 NOVO MESTO ker ne
izpolnjuje pogojev za financiranje po 2. alineji 2. odstavka 8. člena (izvajanje posebnih socialnih
programov za invalide s celotnega območja države) Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev FIHO, kar je razvidno tudi iz priložene odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, št. 11602-2/2007/-2 z dne 22.8. 2007, v kateri je opredeljeno, da društvo deluje na
lokalni ravni.
Vlogi zgoraj navedenih organizacij sta bili v skladu s 15. členom pravilnika izločeni in vrnjeni
organizacijama z obrazložitvijo.
Obe organizaciji, katerih financiranje je bilo zavrnjeno na podlagi besedila javnega razpisa in 8.
člena pravilnika sta imeli možnost vložitve ugovora na Nadzorni odbor Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Stegne 21 c v Ljubljani, v roku 7 dni od prejema
zapisnika.
Ugovor na zapisnik je podalo Invalidsko društvo Ilco Posavje, katerega je Nadzorni odbor FIHO
obravnaval na 10. seji dne 3.12.2010 in ga skladno s 15. členom pravilnika zavrnil z obrazložitvijo
kot neutemeljenega.
Pri nadaljnjem pregledu finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 25-ih invalidskih
organizacij, ki ga je komisija opravila na nadaljevanju seje dne 11.11.2010, je bilo ugotovljeno,
da je zaradi jasnosti in točnosti podatkov ob upoštevanju 17. člena pravilnika in ob upoštevanju
Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov
invalidskih organizacij (v nadaljevanju: navodilo) potrebno vloge 10 (desetih) invalidskih
organizacij dopolniti in sicer v roku 8 dni od prejema zapisnika o odpiranju vlog.
V postopku priprave predloga razporeditve sredstev invalidskim organizacijam je komisija
nadaljevala z ustaljenim načinom ocenjevanja posameznih prijavljenih programov na
predpisanih obrazcih za posebne socialne programe (prijavljenih je bilo 261 posebnih socialnih
programov na državni ravni in 86 sklopov posebnih socialnih programov na lokalni ravni),
delovanje in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje. Po poteku predpisanega roka
za dopolnitev vlog invalidskih organizacij, ki so bile pozvane z zapisnikom o odpiranju vlog, je
komisija na seji dne 22.11.2010 le-te natančno obravnavala in upoštevala pri pripravi predloga
sklepa.
Komisija se je seznanila tudi z zapisnikom usklajevalnega sestanka invalidskih organizacij – članic
Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije z dne 24.11.2010 št. 203/S-i/2010, ki so se
dne 23. in 24.11.2010 v skladu z 18. členom pravilnika medsebojno usklajevale po načelih
solidarnosti in vzajemnosti v okviru razpoložljivih sredstev. Dogovorjena stališča je komisija
glede na razpoložljivost sredstev vključila v predlog razporeditve, pri čemer je zaradi
primerljivosti in objektivnosti pristopa povzela tudi kriterije za najbolj pogosto prijavljene
naložbe, ki so bili uporabljeni tudi za leto 2010. Tako je komisija za nakup kombija s
prilagoditvijo upoštevala vrednost do 30.000,00 €, brez prilagoditve do 24.000,00 €, za nakup
računalnika s programsko opremo do 1.250,00 €, za fotokopirni stroj na državni ravni do
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1.620,00 €, na lokalni ravni 1.250,00 € ter za napravo za hlajenje manjših prostorov (cca 60m2)
do 1.250,00 €.
Poleg predlogov z usklajevalnega sestanka, je komisija pri svojem delu upoštevala predvsem
prednosti pri izbiri financiranja oz. sofinanciranja posameznih sklopov (programi, delovanje,
naložbe) opredeljenih v pravilniku, posredovano dokumentacijo invalidskih organizacij in njeno
ustreznost, rezultate ocenjevanja Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih
organizacij po skupnih splošnih merilih, skupnih merilih za posebne socialne programe in
storitve, merilih za delovanje in merilih za ocenjevanje naložb v osnovna sredstva in njihovo
vzdrževanje, prioritete posameznih invalidskih organizacij, obseg izvajanja programov in drugih
aktivnosti v letu 2010, zlasti tistih, ugotovljenih na nadzorih, ter skupni zaprošeni znesek za leto
2011, ki znaša 20.283.681,97 €. Razpisana sredstva za invalidske organizacije za leto 2011 so v
višini 14.167.927,91 €, kar pomeni, da so invalidske organizacije z vlogami za leto 2011 presegle
razpoložljivi znesek za 43,2%.
Usklajenost prijavljenih posebnih socialnih programov z merili za dodelitev sredstev, kot so
določena v 9. členu Pravilnika, ter vse prijavljene posebne socialne programe je komisija
ocenjevala po merilih iz navedenega člena Pravilnika z uporabo določb Navodila (5. do 8. člen).
Ob upoštevanju pridobljenih ocen je posamezne posebne socialne programe razvrstila v eno
izmed petih prednostnih skupin po 10. členu Navodil, ki govorijo o posameznih programih z
vidika pokritosti vsebine programa z javnimi službami, trajanja programa oz. načina financiranja
programa. Oblikovani predlog razporeditve razpoložljivih sredstev na posamezne posebne
socialne programe skladno z 11. členom Pravilnika upošteva nujnost posameznega programa za
kompenzacijo invalidnosti in uspešno izvajanje le-tega v daljšem časovnem obdobju.
Komisija je na nekaterih programih uporabila dodatno orodje za bolj pregledno ocenjevanje
programov. Ugotovitve teh ocenjevanj bodo dobra podlaga za nadaljnjo pripravo meril.
Od skupno razpisanih sredstev za invalidske organizacije za leto 2011 v višini 14.311.038,30 €, je
komisija skladno s 5. členom Pravilnika zadržala 1 % sredstev v višini 143.110,39 €, kot rezervna
nerazporejena sredstva. Razpoložljiva sredstva v višini 14.167.927,91 € je v navedenem
strukturnem deležu razporedila med prijavljene invalidske organizacije za izvajanje posebnih
socialnih programov, delovanja ter naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje.
Pri pripravi predloga razporeditve, je komisija ugotovila, da zaradi velikega števila uporabnikov
in posledično velikega števila posebnih socialnih programov v invalidskih organizacijah že vrsto
let namenja bistveno več sredstev za sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov in
delovanja kakor je navedeno v razmerju določenim v 5. členu Pravilnika. Za posebne socialne
programe in delovanje je tako namenjenih 8.166.198,53 €, za delovanje 4.039.174,40 €, to
pomeni skupaj 86,15% vseh razpoložljivih sredstev, za naložbe v osnovna sredstva in njihovo
vzdrževanje pa je namenjenih 1.962.554,98 €, kar predstavlja 13,8 % razpoložljivih sredstev. S
takim predlogom razporeditve se zagotavlja in ohranja enak nivo zagotavljanja potreb najbolj
ranljivih družbenih skupin.
Predlog za dodelitev sredstev za izvajanje posebnih socialnih programov 25 invalidskih
organizacij, v katere je združenih tudi preko 200 organizacij na lokalnem nivoju, zajema 255
posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo na državni ravni in 85 programskih sklopov, ki jih v
zveze povezane invalidske organizacije izvajajo na lokalni ravni. Skupaj je na državni ravni v te
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programe po podatkih iz prijav vključenih preko 109.514 članov invalidskih organizacij. Vsi
programi se izvajajo kontinuirano in sistematično že vrsto let. Z njimi izvajalci – invalidske
organizacije omogočajo uporabnikom vključevanje v vrsto dejavnosti in storitev, ki jih ne izvaja
država oz. lokalna skupnost v okviru javnih služb. Pri posebnih socialnih programih namreč ne
gre za prenašanje ali prevzemanje storitev iz javne službe na invalidske organizacije, niti ne za
nove oblike storitev, temveč gre predvsem za različne storitve, ki se izvajajo lahko vzporedno ali
komplementarno storitvam javne službe. Pri posebnih socialnih programih gre torej za:
- dopolnjevanje javne službe,
- izvajanje programov, ki se izvajajo na nestandardiziran (drugačen) način in ga javne službe zato
ne morejo izvajati,
- programe, ki so posebni ne zato, ker so namenjeni invalidom, ampak zato, ker invalidi zaradi
posebnih potreb potrebujejo posebno skrb, kar jim je zagotovljeno že z Ustavo,
- programe, ki jih izvajajo pretežno ali pa tudi prostovoljci, ali pa gre za samopomočne
programe, ki pa so nujno dopolnilo strokovnemu delu, oziroma delu strokovnega delavca,
- programe, ki ponujajo poseben odgovor na vse tri ravni pomanjkanja, ki lahko rezultirajo v
socialno izključenost (deprivacija – pomanjkanje materialnih virov, izolacija – pomanjkanje
socialnih stikov, anemija – občutek nemoči),
- posebne socialne programe, preko katerih invalidske organizacije preprečujejo, da invalidi
zaradi ene socialne dimenzije kot je invalidnost, ne bi postali izključeni iz drugih, kot so na
primer brezposelnost, nemotiviranost za socialne stike, šolanje, …
- posebne socialne programe, ki rešuje stiske in težave invalidov tam, kjer nastajajo (in ne v
izoliranih strokovnih institucijah)
Cilj izvajanja posebnih socialnih programov je namreč graditev mreže različnih izvajalcev in
programov, ki bo lahko ponudila čim več odgovorov na potrebe invalidov, ki pa so tudi različne.

Sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov invalidskih organizacij so razporejena:
• za posebne socialne programe, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo bolj
aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in k bolj neodvisnemu življenju,
je namenjenih 8.015.781,03€ oz. 98,15%;
• za posebne socialne programe, s katerimi se preprečujejo in blažijo socialne ter psihične
posledice invalidnosti, je namenjenih 71.465,07€ oz. 0,88%;
• za posebne socialne programe, s katerimi usposabljajo invalide za samopomoč ter svojce
ter prostovoljce za življenje in delo z invalidi, je namenjenih 34.103,04 € oz. 0,42%;
• za posebne socialne programe, s katerimi se razvijejo socialne spretnosti invalidov in
njihovo informiranost na različnih področjih življenja, je namenjenih 44.849,39 € oz.
0,55%.
Pri ocenjevanju posebnih socialnih programov je komisija ugotovila, da nekatere organizacije
kljub dolgoletnemu delu ne znajo dobro definirati svojih programov, nekateri programi so
nerealno finančno ovrednoteni, nekatere organizacije pa izvajajo programe, ki niso posebni
socialni programi.
Predlog razporeditve sredstev za delovanje invalidskih organizacij izhaja iz ocen izpolnjevanja
meril po 9. in 11. členu Pravilnika ob uporabi 12. člena Navodila. Upoštevana je kakovost ter
organizacijska struktura delovanja prijavljenih posameznih invalidskih organizacij in število
članstva oz. uporabnikov, pri tistih invalidskih organizacijah, v katerih je bil v letu 2010 opravljen
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nadzor s strani FIHO, se je upoštevala tudi ocena nadzora. Komisija je ugotavljala ali so razvidni
in opredeljeni skupni interesi kot pogoj za smiselno identiteto in področje delovanja invalidske
organizacije, oz. ali je ekonomsko vzdržno izgraditi ter financirati celotno samostojno strukturo
za delovanje invalidske organizacije.
Predlog razporeditve sredstev FIHO za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, je
pripravljen skladno z merili iz 9. in 11. člena Pravilnika in upošteva tudi določila 13. člena
Navodila. Komisija je pri oblikovanju predloga ugotavljala, ali je v prijavi izkazana dejanska
utemeljenost in vpliv načrtovane naložbe na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti. Ker
so bili zahtevki invalidskih organizacij za naložbe precej višji v primerjavi z razpisanimi sredstvi, je
komisija pri pripravi predloga upoštevala le tiste prijavljene naložbe, ki so imele skladno s
Pravilnikom, Navodilom in dodatnim pozivom komisije urejeno dokumentacijo. Ob tem je
komisija upoštevala tudi usklajeno mnenje invalidskih organizacij, ki so se skladno z 18. členom
Pravilnika posebej medsebojno uskladile po načelih solidarnosti in vzajemnosti v okviru javno
razpisanih sredstev FIHO za leto 2011.
Predlog vsebuje predvsem sredstva za tiste naložbe, s katerimi se vzdržuje opremo in prostore
ter njihovo obnavljanje, opremo za izvajanje posebnih socialnih programov, sredstva za
nadaljevanje začetih adaptacij oz. za dograditev začetih objektov, za nadaljevanje
so/financiranja nakupa prostorov za izvajanje posebnih socialnih programov in drugih poplačil v
zvezi s prostori za izvajanje posebnih socialnih programov oz. dejavnosti, za nadomestitev
iztrošene računalniške, pisarniške in druge tehnične opreme. Komisija je pri pregledu naložb
upoštevala tudi že financirana sredstva za posamezne naložbe iz preteklih let. Komisija je ob tem
ponovno ugotovila, da se delež naložb v primerjavi s sredstvi, namenjenimi za programe in
delovanje iz leta v leto niža zaradi vse večjega števila uporabnikov posebnih socialnih programov
in posledično višjega izdatkov le teh.
Po zaključenem postopku ocenjevanja prispelih vlog je komisija ponovno ugotovila, da se vsako
leto pojavljajo nekatere invalidske organizacije, ki po svojem delovanju ne sodijo med invalidske
organizacije (kljub nazivom v statutu) temveč med humanitarne, pogosto je podvajanje enakih
programov med različnimi invalidskimi organizacijami z istimi uporabniki, pri mnogih
organizacijah je iz finančnega načrta razvidno, da so sredstva FIHO edina, na katera kandidirajo,
pri obravnavi vlog za investicije bi bilo potrebno standardizirati obrazec o socialno ekonomski
upravičenosti s tem, da se pri investicijah, ki se izvajajo več let izkaže časovna in finančna
konstrukcija.
Komisija ugotavlja, da je za normalno delo potrebno zagotoviti vsa načrtovana finančna
sredstva, saj je to trenutno edini še stabilen finančni vir za izvajanje posebnih socialnih
programov delovanja in naložb invalidskih organizacij.
Komisija predlaga, da se za posebne socialne programe, ki se uspešno izvajajo že vrsto let s
strani FIHO uvede večletno so/financiranje.

II.
Na podlagi javnega razpisa o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2010, je Komisija za ocenjevanje
in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam (v
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nadaljevanju: komisija) v sredo, 10.11.2010, pričela z odpiranjem v roku prispelih vlog in s svojim
delom nadaljevala v petek, 12.11.2010.
Strokovna služba FIHO je komisiji posredovala 79 zaprtih ovojnic humanitarnih organizacij, ki so
vložile zahtevek za dodelitev sredstev FIHO za leto 2011 na podlagi javnega razpisa za
razporeditev sredstev fundacije za leto 2011, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 79 dne 8.10.2010.
1.
Komisija je ugotovila, da je v predpisanem roku prispelo 79 vlog humanitarnih organizacij, kar je
bilo razvidno iz poštnega žiga na ovojnici in sicer:
1. Društvo za Downov sindrom PLANET 47, Koštrabona 80, 6274 Šmarje,
2. Koronarno društvo Ptuj, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj,
3. Društvo Celiac- Življenje brez glutena, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto,
4. Društvo »KROŽIŠČE«, Mesarska cesta 28, 1000 Ljubljana,
5. Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice »MOJA ŠČITNICA«, Ipavčeva ulica 5, 2000
Maribor,
6. Društvo za mentalno zdravje, Glavarjeva 47, 1000 Ljubljana,
7. Društvo za fenilketonurijo Slovenije, Selšček 41, 1382 Begunje pri Cerknici,
8. Kinološko društvo za reševalne pse Maribor, Bezjakova ulica 151, 2341 Limbuš,
9. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Rakovniška 4, 1000 Ljubljana,
10. Društvo na srcu operiranih Slovenije, Korytkova 2, 1000 Ljubljana,
11. Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Linhartova 51, 1000
Ljubljana,
12. Društvo SOS telefon, p.p. 2726, 1001 Ljubljana,
13. Evangeličanska humanitarna organizacija- EHO Podpornica, Slovenska 17, 9000 Murska
sobota,
14. Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana,
15. Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana,
16. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
17. Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva ulica 16, 1000 Ljubljana,
18. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 Miren,
19. Društvo Žarek upanja- pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih, Letališka cesta 33, p.p.
2558, 1000 Ljubljana,
20. Slovensko društvo HOSPIC, Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana,
21. Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog STIGMA, Štihova 12, 1000 Ljubljana,
22. Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi, Vojkova 74, 1000 Ljubljana,
23. Društvo zaupni telefon Samarijan, p.p. 2008, 1001 Ljubljana,
24. TREPETLIKA, Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami,
Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana,
25. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana,
26. Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog DrogArt, Kardeljeva
ploščad 16, 1000 Ljubljana
27. ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5k, 1000 Ljubljana,
28. Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI, Štorje 26, 6210
Sežana,
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29. UP- Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, Miklošičeva 16, 1000
Ljubljana,
30. Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4000 Kranj,
31. Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor,
32. Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Zaloška 7, 1000 Ljubljana,
33. Društvo obolelih zaradi azbesta, Srebrničeva 28, p.p. 12, 5210 Deskle,
34. Društvo varnega zavetja Ljutomer, Radomerje 9, p.p. 18, 9240 Ljutomer,
35. HUMANA- Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje, Oldhamska 14, 4000 Kranj,
36. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo
mesto,
37. Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije UTRIP, Njegoševa 4, 1525
Ljubljana,
38. Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana,
39. Društvo Projekt človek, Malenškova 11, 1000 Ljubljana,
40. Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana,
41. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000 Ljubljana,
42. Gerontološko društvo Slovenije, Teslova 17, 1000 Ljubljana,
43. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana,
44. Društvo hemofilikov Slovenije, Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana,
45. Slovenska Karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana,
46. Društvo regionalna varna hiša Celje, p.p. 347, 3000 Celje,
47. Društvo Unicef, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana,
48. Slovensko društvo za celiakijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
49. Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije, Resljeva 11, 1000
Ljubljana,
50. Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Zaloška cesta 5, 1000
Ljubljana,
51. Društvo za življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam nasilnih dejanj, Rozmanova
10, p.p. 345, 8000 Novo mesto,
52. Slovenska filantropija- združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000
Ljubljana,
53. Društvo Altra- Odbor za novosti v duševnem zdravju, Zaloška 40, 1000 Ljubljana,
54. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana,
55. Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, Ulica stare pravde 2, 1000 Ljubljana,
56. Slovensko društvo Transplant, Hrvatski trg 2, 1000 Ljubljana,
57. Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor,
58. Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska ulica 9, 2000
Maribor,
59. Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica, Studenec 48, 1260 Ljubljana
Polje,
60. Mozaik, Društvo za socialno vključenost, Lendavska ulica 1, 9000 Murska sobota,
61. Novi paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja, Vrhovci c. XVII/40, 1000
Ljubljana,
62. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana,
63. Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra, Trubarjeva 76a, 1000
Ljubljana,
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64. Društvo za pomoč zasvojencem od nedovoljenih drog Drevo življenja, Ob starem zidovju
17, 6310 Izola,
65. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja- Varna hiša gorenjske, p.p. 575,
4000 Kranj
66. Društvo ženska svetovalnica, Langusova 21, 1000 Ljubljana,
67. Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti, Zdrava pot, Krekova 12a,
2000 Maribor,
68. Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, 1000 Ljubljana,
69. Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi Rdeči noski,
Prušnikova 28, 1210 Ljubljana Šentvid,
70. Društvo Mena- Humanitarna organizacija za pomoč ženskam prizadetim z inkontinenco
in menopavzo, Frankolovska ulica 11, 2000 Maribor,
71. Amnesty international Slovenije, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana,
72. Združenje prijateljev slepih Slovenije, Savinova 7/I, p.p. 132, 3000 Celje,
73. Slovenska zveza za tobačno kontrolo, Kopitarjeva 2, 2000 Maribor,
74. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, Idrijska cesta 13, 1360
Vrhnika,
75. Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana,
76. Društvo Debra Slovenija- Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo, Motnica 3,
1236 Trzin,
77. Društvo Ključ, Center za boj proti trgovini z ljudmi, p.p. 1646, 1001 Ljubljana,
78. Društvo za cistično fibrozo Slovenije, Troštova 5, 1292 Ig,
79. Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška 25, 1000 Ljubljana.
2.
V nadaljevanju je komisija vse vloge pregledala tudi z vidika izpolnjevanja pogojev za
financiranje iz sredstev FIHO opredeljenih v 8. členu Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju: pravilnik) in v besedilu javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu
2011 (Uradni list RS št. 79 z dne 8.10.2010) ter ugotovila, da:
1. Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice »MOJA ŠČITNICA«, Ipavčeva ulica 5, 2000
Maribor,
2. Društvo celiac- Življenje brez glutena, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto,
3. Koronarno društvo Ptuj, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj,
4. Društvo za mentalno zdravje, Glavarjeva 47, 1000 Ljubljana,
5. Društvo za cistično fibrozo Slovenije, Troštova 5, 1292 Ig,
6. Društvo za socialno vključevanje Krožišče, Mesarska cesta 28, 1000 Ljubljana,
7. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov »TAČKE POMAGAČKE«, Idrijska 13, 1360
Vrhnika,
8. Slovenska zveza za tobačno kontrolo, Kopitarjeva 2, 2000 Maribor,
9. Združenje prijateljev slepih Slovenije, Savinova 7/1, p.p. 132, 3000 Celje,
10. Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana,
11. Društvo Amnesty international Slovenije, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana,
12. Kinološko društvo za reševalne pse Maribor, Bezjakova ulica 151, 2341 Limbuš,
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ne izpolnjujejo pogojev za so-/financiranje iz sredstev FIHO, zato jih je v skladu s 15. členom
pravilnika izločila in vrnila organizacijam z obrazložitvijo.
Nadzorni odbor fundacije je obravnaval osem (8) v roku prispelih ugovorov na zapisnik ter jih
sedem (7) zavrnil kot neutemeljene, enega (Društvo za cistično fibrozo Slovenije, Troštova 5,
1292 Ig) pa vrnil komisiji v ponovno odločanje.

3.
Komisija je pri nadaljnjem pregledu finančno ovrednotenih letnih delovnih programov ugotovila,
da je ob upoštevanju Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (Uradni list RS št.
92/98, 45/05, 23/08 in 9/09) in upoštevanju Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno
ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij potrebno 13
vlog dopolniti, kar so pozvane organizacije v predpisanem roku storile.
Komisija je na tej osnovi skladno z navodilom pričela z ocenjevanjem finančno ovrednotenih
letnih delovnih programov 68 humanitarnih organizacij. Na osnovi rezultatov ocenjevanj je bilo
ugotovljeno, da je bil finančno ovrednoteni letni delovni program oziroma vloga:
1. Društva Drevo življenja, Ob starem zidovju 17, 6310 Izola
ocenjena nezadovoljivo, tako po skupnih splošnih merilih, kot skupnih in posebnih merilih za
ocenjevanje programov humanitarnih organizacij, merilih za delovanje in za ocenjevanje naložb.
Komisija je zato sprejela sklep, s katerim predlaga svetu FIHO, da se Društvo Drevo življenja, Ob
starem zidovju 17, 6310 Izola ne sprejme v so/financiranje iz sredstev FIHO za leto 2011.
V skladu s sklepom nadzornega odbora FIHO, ki je komisiji vrnil vlogo Društvo za cistično fibrozo
Slovenije, Troštova 5, 1292 Ig, v ponovno odločanje, je komisija vlogo društva ponovno ocenila
in sprejela odločitev da se društvo sprejme v nadaljnjo obravnavo za so-/financiranje iz sredstev
FIHO za leto 2011.
V nadaljevanju so se člani komisije v skladu s finančnim načrtom in besedilom javnega razpisa,
seznanili s podatki o razpoložljivih sredstvih za leto 2011. Ob odštetju 1% obvezne rezerve, ki
znaša 77.059,44€, ostanejo za razporeditev humanitarnim organizacijam na razpolago sredstva v
skupni višini 7.628.884,26€ in sicer za izvajanje socialnih programov, za delovanje ter za naložbe
v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje.
V predlogu razporeditve je komisija za izvajanje socialnih programov na državni in lokalni ravni
namenila 5.727.736,87€, za delovanje na državni in lokalni ravni 1.547.937,37€ ter za naložbe
312.800,89€ oziroma 75% za socialne programe, 20% za delovanje in 4% za naložbe. Ostanek
nerazporejenih sredstev je namenila v sklad rezervnih sredstev za leto 2011.
Humanitarne organizacije, ki so izpolnjevale pogoje javnega razpisa, so v svojih vlogah prijavile
14.688.249,91€ za socialne programe, 4.679.738,08€ za delovanje ter 2.001.195,38€ za naložbe.
Skupni zahtevki humanitarnih organizacij znašajo 21.349.183,37€, kar pomeni, da zahtevki – oz.
potrebe - humanitarnih organizacij, za 279 % presegajo razpoložljiva oz. razpisana sredstva FIHO
v letu 2011.
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Skladno s 14. členom Pravilnika je komisija ocenjevala posamezne socialne programe
organizacij, ki so morali izkazovati namene in cilje, število uporabnikov programov in storitev ter
njihov obseg, kriterije za opredelitev upravičenosti, njihove izvajalce oz. strokovne nosilce
programov, vsebino, aktivnosti oz. naloge, način izvajanja, njihov časovni obseg oz. trajanje,
finančno vrednost ter način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti.
Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev upoštevala tudi:
- oceno nadzora pri tistih organizacijah, ki so bile ocenjene z oceno »še primerno« in
»nezadovoljivo«
- višino lastnih sredstev oz. sredstev, pridobljenih iz drugih virov
- vsebino in kvaliteto prijavljenih programov glede na pretekla leta
- nekaj organizacij prijavlja programe, ki niso skladni z njihovim poslanstvom.
Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, je komisija vsak prijavljen socialni program
točkovala. Točkovalni listi so služili kot orodje za lažje, bolj transparentno in sledljivo
ocenjevanje posameznih prijavljenih socialnih programov in so bili pripravljeni v okvirih
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ter Navodila za uporabo meril pri
ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih
organizacij.
Razpoložljiva sredstva za socialne programe, so se ob koncu ocenjevanja delila z skupnim
številom vseh točk ovrednotenih socialnih programov, s čimer se je določila vrednost točke.
Člani komisije so vsako organizacijo skladno s 5. členom Navodila za uporabo meril pri
ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov ocenili tudi s skupno splošno
oceno po elementih racionalnosti, smotrnosti, učinkovitosti, ekonomičnosti ter vzajemnosti in
solidarnosti z ocenami »zelo dobro«, »dobro«, »zadovoljivo« ter »nezadovoljivo«.
Pri ocenjevanju delovanja so člani komisije ugotavljali administrativno in drugo redno
poslovanje, uporabo in sprotno vzdrževanje opreme in prostorov, stroške dela, prostorske in
kadrovske zmožnosti, sodelovanje s sorodnimi organizacijami in institucijami, načrtovanje novih
potreb in raziskav, obveščanje članstva in javnosti. Pri tem so upoštevali tudi podatke o
prostorih in opremi, kadrih, članstvu, društvih oz. organizacijskih enotah ki delujejo v okviru
organizacije in prejetih in porabljenih sredstvih FIHO za posamezne namene.
Skladno z 18. členom Pravilnika, je komisija posamezne organizacije, pri katerih so se pojavila
odprta vprašanja oz. nejasnosti, tudi vabila na razgovor, oz. je za pridobitev podatkov za to
pooblastila direktorja fundacije.
Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih programov ter delovanja je komisija nadaljevala z
obravnavo in ocenjevanjem prijavljenih naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje,
skladno z 13. členom Navodila za uporabo meril. Osnovni pogoj za obravnavo prijavljenih
naložb, je bila priložena predpisana dokumentacija. V nadaljevanju je komisija ocenila tiste
prijavljene naložbe, s katerimi so organizacije izkazale dejansko utemeljenost, dejanski vpliv
naložbe na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti in delež zagotovljenih lastnih ali drugih
virov za predvidene naložbe.
Pri odobritvi sredstev za naložbe je komisija prednostno upoštevala tiste naložbe, ki so bila s
sklepom o razporeditvi odobrene že v letu 2010, vendar zaradi nezadostnih prilivov niso bile
realizirane.
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Komisija je glede na razpoložljiva sredstva prednostno upoštevala investicijsko vzdrževanje,
opremo za izvajanje programov in storitev humanitarnih organizacij in naložbe za zagotavljanje
osnovnih prostorskih pogojev.
Pri razporeditvi sredstev za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje je komisija poleg
navedenih kriterijev upoštevala tudi že razporejena sredstva fundacije za naložbe v preteklih
letih.
Pred dokončno izdelavo predloga razporeditve sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje za leto 2010, se je komisija seznanila tudi s
podatki o višini sredstev, namenjenih za naložbe v preteklih letih. V letu 2007 je bilo za
investicije odobrenih 10% razpoložljivih sredstev, v letu 2008 7,42%, v letu 2009 18,54% in v letu
2010 5,7%.
Predlog razporeditve sredstev za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje v letu 2011
zajema sredstva v skupni višini 312.800,89€, kar od razpoložljivih sredstev namenjenih
humanitarnim organizacijam predstavlja 4%.
Komisija je pri pregledu vlog humanitarnih organizacij ugotovila sledeče:
• Na javni razpis fundacije se vsako leto prijavi več organizacij, katerih uporabniki so
pravzaprav invalidi (Downov sindrom, posebne potrebe,..). Komisija je mnenja, da bi
morali v postopku spremembe Zakona o humanitarnih organizacijah bolj podrobno
opredeliti humanitarno dejavnost. Dejavnost humanitarnih organizacij s področja
kroničnih bolnikov je v zakonu sicer dobro opredeljena, kar pa ne velja za področje
dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč;
• v pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO bi bilo potrebno natančno
opredeliti katere humanitarne organizacije glede na vsebino izvajanja programov in
glede na teritorialno vključenost uporabnikov zadovoljujejo programsko pokrivanje
uporabnikov s celotnega območja republike;
• potrebno je izpostaviti tudi ugotovitev, da se pojavljajo nova društva, ki so se zaradi
notranjih konfliktov od starega društva odcepila - nova društva izvajajo podobne ali pa
celo enake programe, za fundacijo pa to posledično pomeni drobitev sredstev ter
povečevanje stroškov za delovanje posameznih organizacij;
• vse več organizacij posega v področje skrbi za starejše, vendar med seboj te organizacije
ne, oz. slabo sodelujejo, kar pomanjša učinkovitost;
• določene skupine so s strani proračunskih sredstev zelo dobro podprte (ženske stiske,
odvisniki).
Komisija ugotavlja, da bo za realizacijo programov humanitarnih organizacij, potrebno zagotoviti
vsa načrtovana finančna sredstva, saj je to edini še stabilen finančni vir za uresničevanje
poslanstva humanitarnih organizacij.
Številka: 1200/2010
Datum: 20.12.2010

Predsednik sveta FIHO
Miran KRAJNC
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