SKLEP O RAZPOREDITVI SREDSTEV FIHO INVALIDSKIM IN HUMANITARNIM
ORGANIZACIJAM V LETU 2015
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na svoji 13. seji 11.
septembra 2014 na podlagi 6. in 8. člena Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2015.
Finančni načrt temelji na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 2014, 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.
Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (v
nadaljevanju: Pravilnik) določil, da se za leto 2015 za invalidske organizacije razpišejo
sredstva v skupni višini 11.538.150,00 €, za humanitarne organizacije pa 6.212.850,00 €. Na
podlagi 13. in 14. člena pravilnika je določil tudi vsebino javnega razpisa za leto 2015, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 67 dne 19.09.2014 in pozval obe komisiji za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO, da pripravita predlog razporeditve
sredstev in ga posredujeta Svetu FIHO v obravnavo in sprejem.
Organizacije, ki so izpolnjevale pogoje za prijavo na razpis FIHO za leto 2015, so skladno s 5.
točko besedila javnega razpisa, svojo vlogo izpolnile v spletnem programu »Razpisi«, ki je bil
na voljo na spletni strani FIHO www.fiho.si. Vlogo s statusom »zaključena« so izpisano na
papirju, podpisano s strani zakonitega zastopnika ter žigosano s priloženimi prilogami,
posredovale s priporočeno pošiljko na naslov fundacije v predpisanem roku.
I.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
organizacijam (v nadaljevanju: Komisija) je v skladu s 15. členom na 62. seji dne 22.10.2014
pričela z odpiranje vlog. Pregledala je, če so vloge pripravljene v skladu s Pravilnikom ter ali
vsebujejo vso zahtevano dokumentacijo.
Strokovna služba je komisiji predala 27 (sedemindvajset) zaprtih ovojnic ter izpis zbirnika
vseh prijavljenih invalidskih organizacij z datumi zaključka vlog v spletni aplikaciji.
Komisija je ugotovila, da so vse organizacije pravočasno zaključile spletno prijavo, ter, da so
bile vse ovojnice označene skladno z besedilom Javnega razpisa FIHO za leto 2015.
Na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2015 so se prijavile sledeče invalidske
organizacije:
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Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 LJUBLJANA,
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 LJUBLJANA,
Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 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, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA,
Združenje invalidov - FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 LJUBLJANA,
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,
Vizija - društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije, 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,
Kulturno prosvetno in športno rekreativno društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj,
Jamova 5, 1000 LJUBLJANA,
Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova c. 13, 1000 LJUBLJANA,
Združenje vojnih invalidov 91, Luznarjeva 3a, 4000 KRANJ,
Društvo Downov sindrom Slovenije, Samova 9, 1000 LJUBLJANA.

II.
V nadaljevanju je Komisija vse vloge pregledala z vidika izpolnjevanja pogojev za financiranje
iz sredstev FIHO, opredeljenih v 8. členu Pravilnika in v javnem razpisu za razporeditev
sredstev FIHO v letu 2015 ter ugotovila, da so vse prispele vloge organizacij izpolnjevale
formalne pogoje za financiranje iz sredstev FIHO. Komisija je o odpiranju vlog izdelala
zapisnik skladno s 15. členom Pravilnika ter ga posredovala vsem prijavljenim organizacijam.
Komisija se je v skladu s finančnim načrtom in besedilom javnega razpisa seznanila z
razpoložljivimi sredstvi. Invalidskim organizacijam se ob odštetju 1% obvezne rezerve, ki
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znaša 115.381,50 €, za izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje ter za naložbe v
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje razporedijo sredstva v skupni višini 11.422.768,50 €.
Iz zbirnika sredstev vseh prijavljenih invalidskih organizacij, ki izpolnjujejo formalne pogoje za
financiranje določene v 8. členu Pravilnika je razvidno, da invalidske organizacije za leto 2015
zaprošajo za sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov v višini 12.790.493,20 €, za
delovanje v višini 3.881.517,66 € ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje v
višini 5.205.924,34 € kar skupaj znaša 21.877.935,20 €. Zaprošena sredstva za leto 2015 so za
dva odstotka nižja kot za leto 2014.
Komisija je odločila, da bo za posebne socialne programe na državni in lokalni ravni
razporedila sredstva v višini 8.517.260,32 €, za delovanje na državni in lokalni ravni v višini
2.214.705,99 € ter za naložbe v višini 690.586,47 €, kar v skupni višini predstavlja za redno
dejavnost (programi in delovanje) 93,95 % in 6,05 % za naložbe. Razmerje med posebnimi
socialnimi programi in delovanjem v okviru redne dejavnosti je 79,36 : 20,63 v korist
posebnih socialnih programov. Razlika v višini 215,72 €, ki izhaja iz ocenjevanja delovanja, je
prenesena v rezervni sklad za invalidske organizacije v letu 2015.
III.
Skladno z 9. členom Pravilnika je Komisija najprej pregledala strukturo organizacije, članstvo,
kadrovske podatke ter finančni načrt, ki na državni in lokalni ravni izkazuje vse načrtovane
vire prihodkov ter načrtovane odhodke za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje
ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje.
Nadaljevala je z ocenjevanjem razčlenitev posameznih posebnih socialnih programov
organizacij, iz katerih so morali biti razvidni nameni in cilji, upravičenost programa za
financiranje, časovni obseg oz. trajanje programa, lokacija izvajanja programa, vsebina in
aktivnosti po posameznih sklopih, izvajalci oz. strokovni nosilci programa in njihov obseg
dela, kriteriji za koriščenje programa, tip, število in vrednost po uporabnikih oziroma
storitvah, finančna vrednost z razvidno višino sredstev iz drugih virov ter način ugotavljanja
učinkovitosti in uspešnosti. Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev
upoštevala tudi doseženo realizacijo programov v poročilu za leto 2013 in obseg financiranja
programov in delovanja glede na sklep FIHO 2014.
Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, ki so izhajali iz oddane vloge za leto 2015
in poročila za leto 2013 ter ob upoštevanju podatkov o povprečju celotnih stroškov in FIHO
stroškov na uporabnika na ravni primerljivih uporabnikov znotraj posameznih skupin ter
primerljivosti stroškov z zadnjim poročilom oz. zadnjim sklepom ocenjevane organizacije, je
Komisija pri vsakem prijavljenem posebnem socialnem programu ocenila in določila stopnjo
prioritete, skupno oceno učinkovitosti, ekonomičnosti in racionalnosti ter oceno vzajemnosti
in solidarnosti. Razpoložljiva sredstva za programe so se ob koncu ocenjevanja delila s
skupnim številom zbranih točk ovrednotenih posebnih socialnih programov, s čimer se je
določila vrednost točke in končna višina sofinanciranja prijavljenih programov.
Komisija je v skladu s šestim odstavkom 19. člena Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju
finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij (v
nadaljevanju: Navodilo) v nadaljevanju ocenila delovanje posameznih organizacij
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Z vidika prednostnega zagotavljanja delovanja organizacijske strukture je komisija določila,
da se pri izračunu dodatnih točk za posamezno organizacijo upošteva:
- fiksni strošek pravne osebe dodatnih 200 točk,
- zaposlenega v programih ali delovanju 100 točk,
- aktivnega člana v organih mednarodne organizacije (nivo upravljanja in
strokovnega sveta) 2000 točk.
Komisija za opravljene prostovoljne ure ni dodelila dodatnih točk, saj podatki o opravljenih
prostovoljnih urah iz poročil o porabi sredstev FIHO 2013 niso bili skladni z Letnimi poročili, ki so jih
organizacije predložile na Ajpes.

Na osnovi 3. odstavka 19. člena Navodila je Komisija opredelila 15 % pričakovani delež na
celotno dejavnost, ki vključuje realizacijo programov posamezne organizacije iz vseh virov
izkazanih v poročilu za leto 2013.
Zbrane točke za delovanje so se v zadnjem delu ocenjevanja dodatno indeksirale zaradi
kakovosti prijave celotne vloge (+3%) in nizke kakovosti letnega poročila (-5%). V primeru
slabe urejenosti obveščanja članstva in javnosti pa je komisija zbrane točke dodatno
indeksirala z – 5%.
Razpoložljiva sredstva za delovanje so se ob koncu ocenjevanja delila s skupnim številom
zbranih točk za delovanje, s čimer se je določila vrednost točke in končna višina financiranja
delovanja posameznih organizacij. Ker je skupna vrednost točk preračunana v sredstva
presegla pri nekaterih organizacijah v vlogah zaprošena sredstva za delovanje, je komisija
naknadno korigirala sredstva za delovanje v višino zaprošenih sredstev, ostanek v višini
215,72 € pa prenesla v rezervni sklad za invalidske organizacije.
Pri ocenjevanju prijavljenih naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje je najprej
pregledala izpolnjevanje pogojev iz 3. točke 14. člena Pravilnika ter iz ocenjevanja izločila vse
tiste naložbe, ki niso imele priložene zahtevane dokumentacije. Iz povprečja financiranja
FIHO za naložbe glede na sofinanciranje redne dejavnosti v zadnjih petih letih je Komisija
najprej določila odstotek sredstev, ki jih je za leto 2015 namenila za sofinanciranje naložb v
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje. Glede na razpoložljive podatke je znesek v višini
690.586,47 € Komisija namenila sofinanciranju naložb v osnovna sredstva in njihovo
vzdrževanje.
Pri ocenjevanju posameznih prijavljenih naložb je komisija upoštevala merila v skladu z 9. f.
členom Pravilnika ter v skladu z 20., 21. in 22. členom Navodila.
Komisija je zaradi primerljivosti in objektivnosti pristopa predlagala najvišji možni znesek za
nakup:
- osebnega računalnika do 700,00 €,
- tabličnega računalnika do 250,00 €,
- fotokopirnega stroja do 1.200,00 €,
- klimatske naprave do 1.200,00 €,
- prilagojenega kombiniranega vozila do 27.000,00 €,
- kombiniranega vozila do 23.000,00 €,
- osebnega vozila do 15.000,00 €,
- projektorja in platna do 500,00 €,
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-

multifunkcijske naprave do 300,00 €,
fotoaparata do 400,00 €,
ognjevarne omare do 600,00 €,
arhivske omare do 400,00 €,
TV sprejemnika do 650,00 €.

Ocenjevanje posebnih socialnih programov in delovanja organizacij v skladu z 23. členom
Navodila je potekalo na nivoju točk, medtem ko je ocenjevanje naložb potekalo na ravni
absolutnih zneskov.
Komisija predlaga, da organizacije pri prijavi delovanja pri navajanju članov v organe
odločanja v mednarodnih organizacijah predložijo tudi sklep oz. dokazilo o imenovanju.
Komisija ocenjuje, da je potrebno sproti, glede na ugotovljene pomanjkljivosti, dopolnjevati
Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih
programov.
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Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
organizacijam predlaga svetu fundacije v sprejem razporeditev sredstev na posamezne
invalidske organizacije za leto 2015 v višinah in namenih kot sledi in sicer:

I01 - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Groharjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Založniška dejavnost slepih in slabovidnih
2. Informativna dejavnost slepih in slabovidnih
3. Tehnični pripomočki za slepe in slabovidne
4. Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in
slabovidnih
5. Program za aktivno ohranjevanje zdravja slepih in slabovidnih
6. Program za slepe in slabovidne otroke, mladostnike in svojce
7. Športna in šahovska tekmovanja slepih in slabovidnih
8. Vseživljenjsko učenje slepih in slabovidnih
9. Kulturno udejstvovanje in ustvarjalnost slepih in slabovidnih

EUR
1.459.741,02
1.098.125,17
518.913,00
137.848,97
97.921,80
32.521,45
58.670,43
114.269,10
32.471,19
23.069,13
13.218,13
8.922,80

Programe na lokalni ravni
1. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida
2. Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih oseb
3. Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih
pripomočkov
4. Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti slepih in
slabovidnih oseb
5. Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih oseb
6. Osebna asistenca za slepe in slabovidne osebe

579.212,17
67.427,89
199.195,27

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

279.670,38
139.835,19
139.835,19

73.825,43
77.037,27
67.724,39
94.001,92

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Strojna in programska oprema za tehnično infrastrukturo za medijsko
informacijsko dejavnost ZDSSS
2. Investicijsko vzdrževalna dela na objektih za ohranjevanje zdravja

81.945,47
41.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Izolacija ostrešja MDSS Maribor
2. Pleskanje prostorov MDSS Murska Sobota
3. Vzdrževalna dela v poslovnih prostorih društva - brušenje parketa - MDSS Ptuj

40.945,47
6.000,00
1.800,00

6.000,00
35.000,00

1.456,68
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4.
5.
6.
7.

Zamenjava iztrošenih osnovnih sredstev in vzdrževalna dela v bivalni skupnosti
MDSS Koper
Nakup kombiniranega vozila MDSS Ljubljana
Nakup multi funkcijske naprave MDSS Novo mesto
Investicijsko vzdrževanje objekta - bivalna enota, MDSS Celje

5.000,00
23.000,00
503,60
3.185,19

I02 - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Drenikova 24, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo oseb z okvaro sluha
2. Psihosocialna in fizična pomoč ter nega gluhih, naglušnih in gluhoslepih
3. Razvoj slovenskega znakovnega jezika
4. Dostopnost do informacij v znakovnem jeziku
5. Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija oseb z okvaro sluha
6. Tiskani mediji - glasilo Iz sveta tišine, založništvo
7. Elektronski mediji - Informiranje oseb z okvaro sluha, Spletna TV
8. TV oddaja - Prisluhnimo tišini na TV Slovenija
9. Kultura gluhih
10. Šport in rekreacija gluhih

EUR
1.372.061,62
1.028.952,83
649.599,56
84.498,99
29.483,13
67.762,37
26.835,08
146.241,08
71.263,19
77.668,36
50.365,61
48.267,01
47.214,74

Programe na lokalni ravni
1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne
izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih
2. Informativna dejavnost
3. Psihosocialna pomoč - osebna asistenca
4. Dnevni centri, klubi
5. Kultura gluhih
6. Rekreacija in šport

379.353,27

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

263.144,43
165.363,67
97.780,76

228.769,40
41.359,49
15.831,93
12.137,24
33.831,39
47.423,82

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nadgradnja slovarja slovenskega znakovnega jezika
2. Nadgradnja klicnega centra za osebe z okvaro sluha - ZZTSZJ
3. Obrtniška pleskarska dela-Kranjska Gora
4. Prenova apartmaja 4 v Piranu
5. Profesionalna HD TV kamera s pripadajočim priborom - studio

79.964,36
42.994,40
15.000,00
13.329,57
3.925,80
3.452,03
7.287,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Fotokopirni stroj CANON iR2520 - DGN Posavja Krško

36.969,96
1.200,00
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zunanje okenske žaluzije KRPAN C-80 mm - DGN Posavja Krško
Pisarniško pohištvo-MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
Ognjevarna omara-MDGN Slovenske Konjice občin Slovenske Konjice, Vitanje
in Zreče
Viseča vitrina po naročilu-MDGN Velenje
prenosnik- MDGN Velenje
Multimedijska oprema, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
akup računalnika-DGN Koroške
Računalniška oprema za delovanje in izvajanje programov: prenosni računalnik
z ustreznim programskim paketom (MS Office) ter brezžično tipkovnico.
AURIS Kranj – betonska ograja
AURIS Kranj – fotokopirni stroj
Nakup arhivske omare -DGN Severne Primorske
Arhivski regal za ureditev kletnega prostora - DGN Severne Primorske
Nakup večfunkcijske naprave - DGN Severne Primorske
Tehnična oprema - DGN Koper
Zamenjava pisarniških omar in kuhinjskega bloka v DGN Dolenjske in Bele
krajine
Televizijski sprejemnik UE 32H6400 za DGN Dolenjske in Bele krajine
Monitor LED LCD za DGN Dolenjske in Bele krajine
Nakup sistema za ogrevanje
Vzdrževanje hiše v lasti društva: zamenjava strešnih oken (društvo gluhih in naglušnih
celje)

21. Ognjevarna omara FIRE 1950/1200ANTR - DGN Pomurja
22. Računalnik FSC ESPRIMO P920 - DGN Pomurja

1.987,74
1.456,00
600,00
1.363,15
700,00
1.600,00
700,00

700,00
8.876,13
915,95
400,00
400,00
532,00
1.992,73
1.400,00
300,00
131,00
2.854,80
7.560,46
600,00
700,00

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 distrofikov
4. Neodvisno življenje distrofikov
5. Ohranjevanje zdravja
6. Podpora pri izobraževanju
7. Informativna dejavnost
8. Individualne pomoči
9. Oskrba s tehničnimi pripomočki
10. Kultura
11. Prva socialna pomoč
12. Šport
Delovanje na državni ravni

EUR
974.581,63
716.820,60
219.690,39
236.795,06
84.469,89
27.366,50
49.927,16
7.986,55
19.435,80
24.574,00
13.404,00
7.539,75
12.339,20
13.292,30
187.384,07
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Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalniška oprema
2. Ognjevarni vertikalni predalniki
3. Zamenjava dveh prilagojenih vozil za prevoz distrofikov
4. Pralna stroja za bivalno enoto na Peričevi in prostore v Plavi laguni
5. Tuš stena za bivalno enoto na Peričevi
6. Montaža klimatskih naprav na Zdravkovi v Mariboru
7. Pohištvena oprema jedilnice
8. Protidrsna sanacija sanitarij na prilagojeni plaži
9. Zamenjava dotrajane ograje na prilagojeni plaži
10. Dve stropni dvigali

70.376,96
1.900,00
2.400,00
27.000,00
839,80
990,64
1.200,00
13.535,90
13.257,64
5.940,38
3.312,60

I04 - Zveza paraplegikov Slovenije
Štihova 14, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Obnovitvena in socialna rehabilitacija
2. Osebna asistenca
3. Prilagajanje grajenega okolja in kompenziranje invalidnosti
4. Izobraževalna in kulturna dejavnost
5. Šport paraplegikov

EUR
995.514,64
728.796,75
465.944,32
139.900,56
191.500,49
61.867,85
43.664,68
29.010,74

Programe na lokalni ravni
1. Prevozi paraplegikov
2. Šport in rekreacija
3. Kompenziranje invalidnosti
4. Interesne dejavnosti
5. Osebna asistenca in fizična pomoč na domu

262.852,43
81.956,97
47.628,65
76.420,31
34.938,60
21.907,90

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

191.717,89
127.228,51
64.489,38

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Dom Paraplegikov v Pacugu-nastanitveni objekt-III.faza gradnje

75.000,00
36.000,00
36.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Kombinirano vozilo Ljubljana
2. Delovni prostori društva paraplegikov severne Primorske

39.000,00
27.000,00
12.000,00
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I05 - Združenje multiple skleroze Slovenije
Maroltova 14, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč za doseganje 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 ohranjanje zdravja v lastnih prilagojenih
objektih
6. Usposabljanje za kvalitetno življ. ob bistveno zmanjšanih fizičnih sposobnostih
posameznika.(Pridobivanje novih znanj potrebnih za življenje ob bistveno
zmanjšanih fizičnih sposobnosti)
7. Skupinsko ohranjanje zdravja za težke invalide v Centru MS Ankaranu
8. Izdaja glasil in publikacij
9. Pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov.
10. Prilagojeni prevozi invalidov
11. Pomoč pri specifičnih oblikah bivanja invalidnih oseb z MS
12. Šport in rekreacija (plavanje, balinanje, pikado, šah , športni ribolov, itd.)
13. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic
14. Preprečevanje socialne izključenosti
15. Osebna asistenca

EUR
473.438,93
345.977,79

32.717,49
14.822,81
9.762,58
33.578,63
60.182,84

51.884,65
29.275,62
13.993,05
14.431,64
20.330,18
8.581,35
15.490,70
8.098,25
7.075,30
25.752,70

Delovanje na državni ravni

86.961,14

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Investicijska in vzdrževalna dela v COR Ankaran
2. Popravilo in predelava ogrevalnega sistema v COR Ankaran
3. Popravilo bazenske tehnike na objektu COR Ankaran

40.500,00
21.000,00
13.000,00
6.500,00

I06 - Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem
razvoju Slovenije, Samova 9/II, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Usposabljanje za samostojno in aktivno življenje oseb z motnjami v duševnem
razvoju - vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju VŽU)
2. Programi za usposabljanje družin in oseb z motnjami v duševnem razvoju

EUR
1.375.859,49
1.045.809,55
639.867,11
332.995,57
202.318,19
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3.
4.
5.
6.
7.

Posebne strokovne pomoči otrokom in odraslim osebam z zmerno, težjo, težko
in kombinirano MDR in njihovim družinam
Informativna in založniška dejavnost
Zagotavljanje prilagojenih prevozov osebam z motnjami v duševnem razvoju
Rekreacija in šport oseb z zmerno, težjo, težko in kombinirano motnjo v
duševnem razvoju.
Spodbujanje kulturnih dejavnosti oseb z zmerno, težjo, težko in kombinirano
motnjo v duševnem razvoju.

28.701,11
30.159,00
10.991,40
25.151,49
9.550,35

Programe na lokalni ravni
1. Izvajanje oblik samopomoči na lokalni ravni
2. Vseživljenjsko učenje oseb z zmernimi, težjimi, težkimi in kombiniranimi
motnjami v duševnem razvoju na lokalni ravni
3. Programi za usposabljanje in razbremenitev družin na lokalni ravni
4. Rehabilitacijski programi na lokalni ravni
5. Organizacija in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti na lokalni ravni

405.942,44
20.276,90

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

272.782,45
192.914,44
79.868,01

49.617,21
174.413,29
101.470,63
60.164,41

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Dobava in montaža hidravličnega hišnega dvigala z aluminijastim jaškom

57.267,49
17.500,00
17.500,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Prenosna klima VIVAX ACP-09PT25A - DS Ajdovščina Vipava
2. Vzdrževanje objektov - DS Krško, Tolmin in Postojna
3. Kombinirana vozila - Maribor
4. Snežna freza - DS Ptuj

39.767,49
359,99
11.407,50
27.000,00
1.000,00

I07 - Zveza delovnih invalidov Slovenije
Dunajska c. 101, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
2. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
3. Zagotavljanje zagovorništva
4. Informativna dejavnost
5. Oskrba s tehničnimi pripomočki
6. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju
7. Rekreacija in šport
8. Dnevni centri, klubi
9. Kulturna dejavnost

EUR
1.446.072,99
1.085.547,98
580.628,33
338.048,88
62.998,80
26.070,78
22.451,70
12.901,35
13.546,42
73.107,65
9.570,46
21.932,29
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Programe na lokalni ravni
1. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti
2. Zagotavljanje zagovorništva
3. Informativna dejavnost
4. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
5. Ohranjevanje zdravja
6. Rekreacija in šport
7. Dnevni centri, klubi
8. Kulturna dejavnost

504.919,65
154.686,13
20.343,92
36.669,47
26.629,51
137.172,81
66.875,49
28.669,23
33.873,09

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

285.954,31
134.389,90
151.564,41

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

74.570,70
59.500,00
31.000,00
28.500,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Prilagoditev kombija za prevoz invalidov na vozičku za MDI Goriške
2. Prenosni računalnik za DI Pivka
3. Računalnik za DI Vrhnika
4. Prenosni računalnik za DI Ljubljana - Center
5. Projektor s projekcijskim platnom za DIO Bežice
6. Fotokopirni stroj za DI Hrastnik
7. Klimatska naprava za MDI občin Litija in Šmartno pri Litiji
8. Tiskalnik za MDDI Celje
9. Multifunkcijska naprava za MDDI Šentjur
10. Računalnik za Zgornjesavinjsko MDI Mozirje
11. Prenosni računalnik za DI Črešnjevec
12. Prenosni računalnik za MDI Ptuj
13. Prenosni računalnik za Društvo invalidov Tržič
14. Računalnik za DI Žiri
15. Projektor za DI Črnomelj
16. Menjava oken in vhodnih vrat v prostorih DI Grosuplje

15.070,70
810,00
700,00
700,00
624,98
500,00
1.200,00
1.200,00
300,00
1.200,00
349,00
700,00
700,00
700,00
700,00
500,00
4.186,72

I08 - SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Rožanska 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Celovita obnovitvena rehabilitacija
2. Informiranje in izobraževanje

EUR
477.141,68
343.558,78
290.220,17
70.069,41
37.419,50
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3.
4.
5.
6.
7.

Socialno vključevanje - samostojno bivanje, pomoč z umetnostjo in aktivno
preživljanje prostega časa
Ohranjanje zdravja - počitnice za otroke in odrasle
Podpora družini z invalidnim članom v vseh starostnih obdobjih.
Šport in rekreacija
Prevozi invalidov s prilagojenimi vozili za gibalno ovirane osebe

49.631,10
92.806,62
10.991,28
4.253,54
25.048,72

Programe na lokalni ravni
1. Celovita obnovitvena rehabilitacija - terapevtske kolonije
2. Terapevtsko jahanje
3. Terapevtsko plavanje
4. Terapevtsko smučanje
5. Prilagojeno dvoransko balinanje - boccia

53.338,61
26.389,18
9.232,85
8.187,89
5.912,12
3.616,57

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

93.582,90
68.900,09
24.682,81

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Gradnja večnamenskega objekta na mestu nekdanjega hleva v Centru Sonček
Vrtiče

40.000,00
40.000,00

I09 - Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
Dunajska c. 129, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Skrb za ohranjevanje zdravja - preventiva
2. Informativna in svetovalna dejavnost
3. Športne in šahovske aktivnosti v funkciji socialne izključenosti na državni ravni
4. Specifični tehnični pripomočki in prilagajanje okolja
5. Kultura - soustvarjanje dneva CIV in spodbujanje ustvarjalnosti invalidov
6. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
Programe na lokalni ravni
1. Skrb za ohranjevanje zdravja
2. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti
3. Rekreacija in šport
4. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
5. Kulturna dejavnost
6. Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za življenje
in delo z invalidi
7. Prevozi invalidov
8. Dnevni centri in klubi
9. Informativna dejavnost
10. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju

EUR
352.492,31
265.168,41
147.489,47
93.373,83
12.722,43
11.573,66
1.898,90
15.626,89
12.293,76
117.678,94
28.260,33
27.267,69
13.208,77
23.143,00
11.253,37
2.419,42
6.647,04
1.323,99
3.090,38
1.064,95
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Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

71.448,68
39.508,55
31.940,13

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Delna obnova enote v Moravskih toplicah
2. Beljenje poslovnih prostorov Zveze
3. Obnova izolacije na podstrehi doma Pri mejašu - Korensko sedlo
4. Nakup vgradnega hladilnika za apartma v domu Pri Mejašu
5. Nakup vklopnega modula - Korensko sedlo
6. Izdelava nadstreška - dom na Korenskem sedlu

15.875,22
11.216,44
6.500,00
842,80
1.309,84
500,00
597,80
1.466,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Računalnik HP 400PD in monitor Samsung
2. Namizni računalnik HP 800EO AiO NT 23 58,4cmIPSi54570S 500G 4G W7/8 (vse
v enem)
3. Prenosni računalnik Dell
4. Vzdrževanje opreme - zamenjava peči za ogrevanje

4.658,78
700,00
700,00
700,00
2.558,78

I10 – Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
Hacquetova 4, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojnih invalidov v
kulturno in družbeno življenje
2. Posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov ter informiranje
javnosti o položaju vojnih invalidov
3. Šport in rekreacija vojnih invalidov
4. Usposabljanje članov društev za delo z vojnimi invalidi
Programe na lokalni ravni
1. Ohranjevanje zdravja vojnih invalidov v naravnih in klimatskih zdraviliščih in
terapije
2. Kompenziranje invalidnosti in ohranjanje socialnih stikov
3. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju ter oskrba
vojnih invalidov s tehničnimi pripomočki
4. Skrb za zdravje vojnih invalidov z rekreacijo
5. Usposabljanje vojnih invaidov za premagovanje življenjskih težav in članov
društev za delo z vojnimi invalidi
6. Posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov ter informiranje
javnosti o položaju vojnih invalidov

EUR
423.144,68
319.426,43
71.836,50
26.791,24
24.661,13
11.336,43
9.047,70
247.589,93
90.383,17
67.143,94
32.604,56
28.519,36
12.987,36
15.951,54

14

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

82.760,33
53.853,81
28.906,52

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Adaptacija stranišča - DVI Celje
2. Vzdrževalna dela v poslovnih prostorih - DVI Celje
3. Namizni računalnik - DVI Dolenjske
4. Prenosno ozvočenje z mikofonom _ DVI Gorenjske Kranj
5. Namizni računalnik z monitorjem
6. Delna sanacija opečne kritine na objektu - DVI Ljubljana
7. Projekcijsko platno - DVI Maribor
8. Projektor - DVI Maribor
9. Oprema kuhinje - DVI Ptuj

20.957,92
5.500,00
3.000,00
700,00
269,00
700,00
9.500,00
139,99
285,00
863,93

I11 - Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite
Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Paraolimpijski športi in športi olimpijskih iger gluhih
2. Neparaolimpijski športi in drugi športi
3. Specialna Olimpiada - Športi oseb z motnjami v duševnem razvoju
4. Doma izvedena tekmovanja
5. Rekreacija in vključevanje v športne aktivnosti
6. Obveščanje in informiranje
7. Svetovanje in izobraževanje

EUR
478.818,16
358.598,89
191.868,77
62.013,61
21.362,63
48.360,24
9.114,72
23.396,95
2.481,97

Delovanje na državni ravni

89.519,27

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup prilagojenega kombi vozila
2. Športni rekviziti in oprema
3. Računalniška oprema

30.700,00
27.000,00
3.000,00
700,00

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. Ohranjevanje zdravja

EUR
170.295,54
131.199,38
38.060,27
19.797,17
28.276,74
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informiranje, publicistika in izdajanje glasila
Spodbujanje in podpora kulturni dejavnosti
Izvajanje programov za preprečevanje socialne izkluljčenosti
Pomoč prostovoljcev laringektomiranim na domu
Pomoč pred in po operaciji
Zagovorništvo pravic in socialne pomoči

Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Zamenjava talne obloge (itisona) s tlakom v skupni sejni sobi
2. Zamenjava tlaka na skupnem hodniku
3. Obnovitvena dela na stenah skupnega hodnika

11.270,25
1.379,49
22.813,89
7.273,01
1.491,19
837,37
36.549,50
2.546,66
1.138,50
583,60
824,56

I13 - Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
Trubarjeva ulica 15, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti
2. Ohranjanje zdravja - zdraviliška dejavnost
3. Usposabljanje invalidov za samopomoč in drugih oseb za delo z invalidi
4. Programi za invalide otroke in mladostnike
5. Rekreacija in šport
6. Kulturna dejavnost
7. Informativna dejavnost

EUR
159.569,54
124.390,39
58.907,20
25.458,08
17.604,01
1.977,58
1.647,89
4.735,03
3.564,39
3.920,22

Programe na lokalni ravni
1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
2. Usposabljanje invalidov za samopomoč in drugih oseb za delo z invalidi
3. Programi za starše in svojce
4. Oskrba s tehničnimi pripomočki
5. Ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
6. Dnevni centri

65.483,19
46.566,34
3.884,37
5.602,06
2.300,71
4.020,65
3.109,06

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

32.332,49
17.855,48
14.477,01

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Tikalnik Kyocera Ecosys p6026cdn

2.846,66
300,00
300,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Zamenjava poda- tlaka v skupnih prostorih

2.546,66
1.138,50

16

2.
3.

Zamenjava poda tlaka skupni hodnik
Barvanje sten v skupnem hodniku

583,60
824,56

I14 - Društvo revmatikov Slovenije
Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Rehabilitacija in ohranjanje psihofizičnega zdravja revmatikov/invalidov
2. Izobraževanje in usposabljanje za aktivno življenje in delo odraslih revmatikov
in njihovih družinskih članov
3. Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z juvenilnim idiopatskim
artrtisom (JIA)ter njihovih družin
4. Svetovanje za aktivno in neodvisno življenje ter delo revmatikov/invalidov
5. Obiski na domu,nega, fizična in druga pomoč za starejše in težje obolele
revmatike/invalide
6. Informativna in založniška dejavnost
7. Šport in rekreacija revmatikov
8. Kulturna in interesna dejavnost revmatikov
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Tiskalnik CANON PIXMA MX925 in kartuše
2. Dva monitorja, AOC i2470pWQU 23,8 IPS
3. Zamenjava poda -tlaka v skupnem prostoru (sejna soba)
4. Obnovitven dela na skupnem hodniku -obnova in pleskanje obstoječih furnirnih
oblog in zamenjava tlaka na hodniku

EUR
240.149,48
189.734,00
74.033,11
39.917,60
12.032,86
10.537,83
9.353,31
22.132,98
13.308,42
8.417,89
47.347,82
3.067,66
300,00
220,00
1.138,50
1.409,16

I15 - Združenje invalidov - FORUM Slovenije
Linhartova 3a, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Veriga psihosocialne oskrbe in druženja
2. Odmev
3. Osebna asistenca
4. Socialna in materialna pomoč invalidom za odpravljanje ovir v fizičnem in
socialnem okolju
Delovanje na državni ravni

EUR
70.468,18
56.310,20
25.132,50
24.967,18
3.418,02
2.792,50
14.157,98
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I17 - Društvo paralitikov Slovenije PARAS
Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju
2. Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
3. Kultura, izobraževanje in informativna dejavnost
4. Šport in rekreacija
5. Prevozi
6. Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Set ozvočenja - Wharfedale PMX700 system

EUR
50.283,91
39.602,18
9.686,29
15.594,72
2.911,01
4.791,93
3.518,55
3.099,68
10.013,73
668,00
668,00

I18 - Društvo študentov invalidov Slovenije
Kardeljeva ploščad 5, 1000 LJUBLJANA
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
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Zamenjava dotrajane računalniške opreme
2. Izboljšanje funkcionalnosti pisarne v Mariboru

EUR
207.824,29
160.674,29
23.988,99
85.656,92
35.891,73
15.136,65
43.322,00
3.828,00
1.400,00
2.428,00

I19 - YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Neubergerjeva 7, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Neodvisno življenje hendikepiranih - osebna asistenca
2. Prevozi in mobilnost hendikepiranih oseb
3. Klub SOT 24,5
4. Bontonček, ali kako biti prijatelj z vsemi
5. Vrstniško svetovanje hendikepiranim

EUR
308.395,64
217.245,64
201.638,56
9.963,64
1.808,65
2.793,84
1.040,95
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Delovanje na državni ravni

51.150,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup prostorov za izvajanje in upravljanje programov

40.000,00
40.000,00

I20 - Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija
Slomškova 3c, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Posebni socialni program Nasilje nad invalidnimi osebami
2. Prevozi
3. Ohranjanje zdravja, zdravstvena preventiva in medicinski pripomočki
4. Zmanjšanje socialne izključenosti in aktivno staranje starejših invalidov
5. Spremstvo in fizična pomoč invalidom
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalniška oprema in mobilni telefon

EUR
33.127,73
26.150,55
8.846,64
6.685,46
6.523,28
2.955,83
1.139,34
6.677,18
300,00
300,00

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

EUR
41.122,19
28.025,86
7.927,03
7.862,29
2.617,35
4.454,24
2.170,49
2.994,46

Delovanje na državni ravni

8.096,33

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Obnova strehe na objektu domačije na Fijerogi

5.000,00
5.000,00
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I22 - Invalid - Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije
Trg mladosti 6, 3320 VELENJE
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih
zdraviliščih
2. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacije
3. Premagovanje socialnih ovir za polno sodelovanje v družbi gibalno oviranih
invalidov inoseb z invalidnostjo Slovenije
4. Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb

EUR
73.497,08
56.826,13
28.832,00
18.095,40
5.428,62
2.345,70
2.962,28

Programe na lokalni ravni
1. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija
2. Plavanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo ortopedskih invalidov
3. Usposabljanje ortopedsko gibalno oviranih invalidov za samostojno življenje
4. Pomoč Invalid - invalidu
5. Usposabljanje za aktivno življenje - delavnice ustvarjalnosti
6. Ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi

27.994,13
6.192,65
2.562,40
1.659,64
3.172,28
13.135,92
1.271,24

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

16.670,95
8.748,80
7.922,15

I23 - Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave
Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. KOM.-I. Usposabljanje za aktivno življenje
2. KOM -II. Prevozi
3. KOM - III. Oskrba s tehničnimi pripomočki
4. KOM - IV. Osebna asistenca
5. KOM - V. Nega in fizična pomoč
6. KOM - VI. Dnevni Centri
7. KOM - X. Ohranjanje zdravja in drugi reh. programi
8. KOM - XI. Informativna dejavnost
9. KOM. - XV. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju
10. KOM - XVI. Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice
invalidnosti
11. KOM. - XVII. Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in
prostovoljcev za življenje in delo z invalidi

EUR
111.599,99
53.490,63
5.770,42
4.710,17
1.071,56
21.639,08
4.439,85
4.365,12
4.273,08
1.259,98
1.368,33
1.130,40
3.462,64
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Delovanje na državni ravni

18.109,36

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

40.000,00
40.000,00

I25 - Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen
Ljubljanska ul. 5, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
2. Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
3. Založniška dejavnost
4. Rekreacija in šport
5. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju
6. Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalniška oprema

EUR
58.210,57
45.366,95
13.404,00
11.170,00
6.551,20
5.026,50
5.864,25
3.351,00
11.443,62
1.400,00
1.400,00

I27 - Kulturno prosvetno in športno rekreacijsko društvo slepih in slabovidnih Karel
Jeraj, Jamova 5, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Organizacija in izvedba tečajev za slepe in slabovidne uporabnike
Delovanje na državni ravni

EUR
3.599,29
2.731,07
2.731,07
868,22

I29 - Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN
Linhartova c. 13, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Osebna asistenca oseb z gluhoslepoto
2. Usposabljanje in socialna rehabiiltacija gluhoslepih
3. Spremljanje in tolmačenje osebam z gluhoslepoto
4. Usposabljanje prostovoljcev – članov društev za delo z gluhoslepimi in osebnih
asistentov za gluhoslepe

EUR
38.279,95
28.350,20
8.716,96
8.913,66
2.928,22
1.876,56
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5.
6.
7.

Zmanjševanje socialne izključenosti oseb z gluhoslepoto
Posebna informativna in založniška dejavnost oseb z gluhoslepoto in njihovih
svojcevter informiranje javnosti o socialnem položaju oseb z gluhoslepoto
Oskrba s tehničnimi pripomočki za osebe z gluhoslepoto

3.156,92
2.037,41
720,47

Delovanje na državni ravni

7.604,38

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Prenosni računalnik HP EliteBook 840 i7-4600U
2. Prenosni računalnik HP Pro x2 612 G1 i3
3. Večfunkcijska naprava Canon iRC1028iF

2.325,37
700,00
700,00
925,37

I30 - Združenje vojnih invalidov 91
Luznarjeva 3a, 4000 KRANJ
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Integracija vojnih invalidov 91 v kulturno in družbeno življenje
2. Pomoč vojnim invalidom 91 v socialni ali psihični stiski in ohranjanje socialnih
stikov
3. Individualna rekreacija in športne igre vojnih invalidov 91
4. Informativna dejavnost in ozaveščanje javnosti
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup tabličnih računalnikov
2. Prenosno baterijsko ozvočenje z mikrofonom

EUR
11.688,04
8.796,38
2.457,40
1.954,75
3.127,60
1.256,63
2.372,66
519,00
250,00
269,00

I32 - Downov sindrom Slovenija, društvo za kakovostno življenje ljudi z
Downovim sindromom, Samova 9, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Vseživljenjsko učenje oseb z Downovim sindromom
2. Opolnomočenje družin z otroki z Downovim sindromom na državni ravni
3. Informiranje in ozaveščanje strokovne in splošne javnosti o Downovem
sindromu
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup računalnika, programske opreme in tiskalnika

EUR
15.574,21
11.583,29
2.569,10
5.864,25
3.149,94
3.063,92
927,00
927,00
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IV.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam (v nadaljevanju: komisija) je s strani strokovne službe na svoji 54. seji dne
22.10.2014 prejela 84 (štiriinosemdeset) ovojnic in pričela s postopkom odpiranja v roku
prispelih vlog.
Ugotovila je, da so vse organizacije pravočasno zaključile spletno prijavo, ter da so bile vse
ovojnice razen ene označene skladno z besedilom Javnega razpisa FIHO za leto 2015.
Na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2015 so se prijavile spodaj navedene
humanitarne organizacije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Društvo za fenilketonurijo Slovenije PKU, Rifnik 12b, 3230 Šentjur, 3230 ŠENTJUR PRI
CELJU
Kinološko društvo za reševalne pse Maribor-REPS, Bezjakova ulica 151, 2341 LIMBUŠ
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Koprska ulica 94, 1000 LJUBLJANA
Društvo na srcu operiranih Slovenije, Tbilisijska 81, 1000 LJUBLJANA
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Linhartova 51, 1000
LJUBLJANA
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, p.p. 2726, 1001 LJUBLJANA
Evangeličanska humanitarna organizacija- Podpornica, Slovenska 17, 9000 MURSKA
SOBOTA
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76a, 1000 LJUBLJANA
Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek, C. Maršala Tita 78/a, 427O JESENICE
Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica, Smrekarjeva 44, 1000 LJUBLJANA
Združenje BODI ZDRAV, Budanje 92a, 5271 VIPAVA
Društvo Tvoj telefon, Prečna 2, 6230 POSTOJNA
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ
Društvo za mentalno zdravje, Glavarjeva 47, 1000 LJUBLJANA
Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo in svojcev, Vrhovčeva cesta 13d, 1370
LOGATEC
Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper, Ljubljanska 6, 6000 KOPER
Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 1000 LJUBLJANA
Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 LJUBLJANA
Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja Muza, Kongresni trg 1, 1521 LJUBLJANA
Humanitarno društvo Adra Slovenije, Njegoševa 15, 1521 LJUBLJANA
Humanitarno društvo TOK-“TOK”, Jakopičeva 10, 1000 LJUBLJANA
Humanitarno društvo Hrana za življenje, Gornji trg 27, 1000 LJUBLJANA
Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjka, Zemljičeva ulica 22,1000
LJUBLJANA
Inkont - Humanitarna organizacija Maribor, Cesta XIV. divizije, 2000 MARIBOR
Romsko društvo Romani Union Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 13, 9000 MURSKA
SOBOTA
Društvo bolnikov po možganski kapi Podravja Maribor, Šubičeva ulica 11, 2000 MARIBOR
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, Povšetova 38, 1000 LJUBLJANA
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 MIREN
Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih, Letališka c.33, p.p. 2558,
1000 LJUBLJANA
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31. Slovensko društvo HOSPIC, Gosposvetska cesta 9, 1000 LJUBLJANA
32. Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog-STIGMA, Štihova 12, 1000 LJUBLJANA
33. Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI, Vojkova 74, 1000
LJUBLJANA
34. Društvo zaupni telefon Samarijan, p.p. 2008, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1001 LJUBLJANA
35. Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami - TREPETLIKA,
Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA
36. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Celovška 291, 1000 LJUBLJANA
37. Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt, Kardeljeva
ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
38. ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5k, 1000 LJUBLJANA
39. Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI, Štorje 26, 6210
SEŽANA
40. Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije UP, Miklošičeva 16, 1000
LJUBLJANA
41. Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4000 KRANJ
42. Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 MARIBOR
43. Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Zaloška 7, 1000 LJUBLJANA
44. Društvo obolelih zaradi azbesta, Srebrničeva 18. p.p. 12, Deskle, 5210 ANHOVO
45. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 NOVO
MESTO
46. Društvo varnega zavetja Pomurja, Babinci 61, 9240 LJUTOMER
47. HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje, Oldhamska 14, 4000 KRANJ
48. Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije UTRIP, Njegoševa 4, 1000
LJUBLJANA
49. Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 38, 1000 LJUBLJANA
50. Društvo Projekt Človek, Sketova 5, 1000 LJUBLJANA
51. Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 LJUBLJANA
52. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000 LJUBLJANA
53. Gerontološko društvo Slovenije, Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA
54. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 LJUBLJANA
55. Društvo hemofilikov Slovenije, Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
56. Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA
57. Društvo Regionalna Varna hiša Celje, p.p. 347, 3000 CELJE
58. Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 LJUBLJANA
59. Slovensko društvo za celiakijo, Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR
60. Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Zaloška cesta 5, 1000
LJUBLJANA
61. Društvo Življenje brez nasilja, Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 NOVO MESTO
62. Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000
LJUBLJANA
63. Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju, Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA
64. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska 14, 1000 LJUBLJANA
65. Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, Ulica Stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA
66. Slovensko društvo TRANSPLANT, Ljubljanska 45, 1240 KAMNIK
67. Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR
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68. OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR
69. Slovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA, Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA
70. MOZAIK - Društvo za socialno vključenost, Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 MURSKA
SOBOTA
71. NOVI PARADOKS -Slovensko društvo za kakovost življenja, Vrhovci c. XVII/40, 1000
LJUBLJANA
72. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE, Pražakova ulica 6, 1000
LJUBLJANA
73. Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA, Trubarjeva 76 a, 1000
LJUBLJANA
74. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske, Slovenski
trg 1, p.p. 575, 4000 KRANJ
75. Društvo Ženska svetovalnica, Cesta v Mestni log 55, 1000 LJUBLJANA
76. Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti ZDRAVA POT, Krekova 12 a,
2000 MARIBOR
77. Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, 1000 LJUBLJANA
78. RDEČI NOSKI - CLOWNDOCTORS, Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in
trpeče ljudi, Bohoričeva 17, 1000 LJUBLJANA
79. Društvo Mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco
in menopavzo, Frankolovska ulica 11, 2000 MARIBOR
80. Beli obroč Slovenije - Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, Cigaletova 7, 1000
LJUBLJANA
81. Slovensko združenje inštruktorjev center za šolanje psov spremljevalcev - Canis, Ob
Blažovnici 58, 2341 LIMBUŠ
82. Društvo KLJUČ - center za boj proti trgovini z ljudmi, p.p. 1646, 1001 LJUBLJANA
83. Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo, Motnica 3,
1236 TRZIN
84. Društvo za cistično fibrozo Slovenije, Troštova 5, 1292 IG (PRI LJUBLJANI)
V.
Komisija je nadalje vse prispele vloge humanitarnih organizacij najprej pregledala 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 skladno z besedilom javnega
razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2015 (Uradni list RS št. 67 z dne 19.9.2014)
Ugotovljeno je bilo, da štiri (4) izmed 84-ih prispelih vlog humanitarnih organizacij ne
izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2015 in sicer:
1.
2.
3.
4.

Humanitarno društvo hrana za življenje, Gornji trg 27, 1000 Ljubljana,
Romsko društvo Romani Union, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota,
Društvo bolnikov po možganski kapi Podravja Maribor, Šubičeva 11, 1000 Maribor in
Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke, Zemljičeva 22, 2000 Maribor.

VI.
Člani komisije so se skladno s Finančnim načrtom FIHO za leto 2015 in besedilom javnega
razpisa za prihodnje leto seznanili z višino razpoložljivih sredstev za humanitarne organizacije
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za leto 2015. Ob odštetju 1% obvezne rezerve, ki znaša 62.128,50 €, so za razporeditev
humanitarnim organizacijam za izvajanje socialnih programov in storitev, za izvajanje
delovanja ter naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, na razpolago sredstva v
skupni višini 6.150.721,50 €.
S predlogom razporeditve je komisija sredstva FIHO razporedila:
 4.624.456,88 € za izvajanje socialnih programov in storitev na državni in lokalni ravni, kar
predstavlja 75,2%,
 1.341.139,56 € za izvajanje delovanja na državni in lokalni ravni, kar predstavlja 21,8 % ter
 185.125,06 € za naložbe, kar predstavlja 3% skupnega razpoložljivega zneska.
Humanitarne organizacije – prijaviteljice na javni razpis za leto 2015 - so skupno zaprosile za
11.822.009,35 € za izvajanje socialnih programov in storitev, za 3.573.423,91 € za izvajanje
delovanja ter za 827.017,88 € naložb, skupaj v višini 16.222.451,14
Komisija je skladno s Pravilnikom in Navodili za uporabo meril pri ocenjevanju finančno
ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij (v
nadaljevanju: Navodilo) vsebinsko pregledala in ocenila razčlenitve posameznih prijavljenih
socialnih programov ter storitev organizacij iz katerih so morali biti razvidni nameni in cilji,
upravičenost programa za financiranje, časovni obseg oz. trajanje programa, vsebina in
aktivnosti po posameznih sklopih, izvajalci oz. strokovni nosilci programa in njihov obseg
dela, kriteriji za koriščenje programa, tip, število in vrednost po uporabnikih oziroma
storitvah, finančna vrednost z razvidno višino drugih virov ter način ugotavljanja
učinkovitosti in uspešnosti.
Pri ocenjevanju programov je komisija upoštevala tudi višino sredstev, pridobljenih iz drugih
virov in doseženo realizacijo programov v zadnjem poročilu (2013).
Glede na vse razpoložljive podatke o posamezni organizaciji, ki so izhajali iz oddane vloge,
poročila za leto 2013 in iz izvedenih rednih nadzorov, ter dodatnih podatkov o orientacijskih
povprečnih vrednostih in obsegu storitev znotraj primerljivih skupin, je komisija pri vsakem
prijavljenem socialnem programu ocenila in določila stopnjo prioritete, skupno oceno
učinkovitosti, ekonomičnosti in racionalnosti ter oceno vzajemnosti in solidarnosti.
Dobljena razpoložljiva sredstva za programe po posameznih organizacijah, ki so izpolnjevale
pogoje, so se ob koncu ocenjevanja sklopa programov delila s skupnim številom zbranih točk
ovrednotenih programov, s čimer je bila določena vrednost točke in končna višina
financiranja prijavljenih programov.
Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO za izvajanje delovanja, je komisija
upoštevala 6. odstavek 19. člena Navodil, pri čemer je izhajala iz temeljnega merila za
delovanje (število članstva in/ali uporabnikov ter obseg storitev). Na tej osnovi je za
izhodiščni obseg točk delovanja za posamezno organizacijo opredelila sorazmerni delež glede
na predvideno vrednost sofinanciranja njenih programov v letu 2015 s sredstvi FIHO.
Ob upoštevanju vidika prednostnega zagotavljanja delovanja organizacijske strukture, je
komisija določila, da se pri izračunu dodatnih točk za posamezno organizacijo upošteva za:
 fiksni strošek pravne osebe dodatnih 200 točk,
 zaposlenega v programih ali delovanju 100 točk,
 vsako prostovoljno uro v zadnjem poročilu 0,04 točke,
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aktivnega člana v organih mednarodne organizacije (članstvo v upravnem oziroma
izvršilnem odboru in druge vodstvene funkcije) 2000 točk.

Komisija se je v postopku ocenjevanja sklopa delovanja odločila, da bo v prihodnjem letu
ponovno ovrednotila vrednost dodatnega števila točk za članstvo v mednarodnih
organizacijah in v razpisnih pogojih zahtevala tudi potrdila o članstvu v organih odločanja.
Nadalje je določila, da se pri enovitih organizacijah, ki so v 8 do 12 regijah vsak teden vsaj 1
uro fizično na voljo uporabnikom, upošteva tudi kriterij pokritosti regij ter se izhodiščno in
dodatno število točk tem organizacijam poveča za 5%.
Ob upoštevanju 3. odstavka 19. člena Navodil, je komisija opredelila 11% pričakovani delež
delovanja v celotni dejavnosti, ki poleg delovanja vključuje celotno realizacijo programov
posamezne organizacije iz vseh virov, izkazanih v poročilu za leto 2013. Glede na velike
razlike v deležu sofinanciranja FIHO za posamezne organizacije v skupnem obsegu
programov realiziranih s celotnimi viri, so bili določeni naslednji dodatni pogoji:
 Če je izhodiščni obseg točk za delovanje z dodatnimi točkami ali brez njih večji od
pričakovane vrednosti, se dodatne točke skupaj z izhodiščnimi upoštevajo samo do višine
1,5 pričakovanega zneska za delovanje za ocenjevano organizacijo. Omejitev se ne
upošteva za dodatne točke, pridobljene za aktivnega člana v organih mednarodne
organizacije in pri prostovoljskih organizacijah, ki nimajo zaposlenih;
 Če je organizacija imela v letu 2013 delež sredstev FIHO v programih nižji od 20% in hkrati
izhodiščni obseg točk delovanja dosega:
 do 15% pričakovane vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg točk delovanja poveča
za 75%,
 med 15 % in 30 % pričakovane vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg točk
delovanja poveča za 50%,
 nad 30 % do 50 % pričakovane vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg točk
delovanja poveča za 25 %.
 Tako zbrane točke za delovanje so se v zadnjem delu dodatno indeksirale zaradi kakovosti
prijave celotne vloge (+5%), nizke kakovosti letnega poročila (-10%) in slabe ocene
zadnjega nadzora (od -10% do -20%).
Komisija je razpoložljiva sredstva za sklop delovanje ob koncu ocenjevanja delila s skupnim
številom zbranih točk za delovanje, in tako določila vrednost točke in končno višino
financiranja sklopa delovanja posameznih humanitarnih organizacij.
Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih programov ter delovanja je komisija ob
upoštevanju 20., 21. in 22. člena Navodila nadaljevala z vsebinsko obravnavo prijavljenih
naložb. Osnovni pogoj za obravnavo prijavljenih naložb je bila ustrezna priložena
dokumentacija, komisija pa je ocenila le tiste, pri katerih so organizacije izkazale dejansko
utemeljenost, dejanski vpliv naložbe na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti in
delež zagotovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naložbe. Pričakovano vrednost
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naložb je komisija oblikovala glede na obseg financiranja programov v letu 2015 in celotno
vrednost programov v letu 2013.
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.
V postopku priprave predloga razporeditve sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje za leto 2015, so bili upoštevani podatki o
višini sredstev namenjenih za naložbe v preteklih letih glede na celotno realizacijo
programov posamezne organizacije in glede na financiranje programov in delovanja iz
sredstev FIHO.
VII.
Komisija je v postopku ocenjevanja ugotovila, da štiri (4) prijavljene humanitarne
organizacije ne izpolnjujejo kriterijev iz Pravilnika in Navodil, zato je za njih iz vsebinskih
razlogov predlagala v celoti zavrnitev sofinanciranja iz sredstev FIHO za leto 2015 in sicer
1. Kinološko društvo za reševalne pse Maribor-REPS, Bezjakova ulica 151, 2341 LIMBUŠ;
2. Slovensko združenje inštruktorjev center za šolanje psov spremljevalcev - Canis, Ob
Blažovnici 58, 2341 LIMBUŠ;
3. Humanitarno društvo Adra Slovenije, Njegoševa 15, 1521 LJUBLJANA;
4. Društvo za mentalno zdravje, Glavarjeva 47, 1000 LJUBLJANA;
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VIII.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam predlaga Svetu FIHO v sprejem razporeditev sredstev FIHO za posamezne
humanitarne organizacije za leto 2015 za namene in v višinah kot sledi:

H01 - Društvo za fenilketonurijo Slovenije
Rifnik 12b, 3230 Šentjur, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Program obnovitvene rehabilitacije otrok s fenilketonurijo
2. Program obnovitvene rehabilitacije mladostnikov s fenilketonurijo
3. Program socialnih pomoči bolnikom s fenilketonurijo
4. Načrtovanje nosečnosti in rano starševstvo
5. Tečaj priprave dietne hrane za otroke s fenilketonurijo
6. Tečaj priprave dietna prehrane za odrasle s fenilketonurijo
7. Program kemijske analize vsebnosti fenilalanina v živilih
Delovanje na državni ravni

EUR
11.750,26
9.587,84
4.506,44
531,42
1.332,98
754,75
797,13
708,56
956,56
2.162,42

H04 - Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije
Koprska ulica 94, 1000 LJUBLJANA
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 projektno skupino za mladinsko aktivnost Društva pljučnih in
alergijskih bolnikov Slovenije
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup prenosnih dihalnih kisikovih jeklenk

EUR
26.413,56
21.209,68
20.078,82
1.130,86
4.753,88
450,00
450,00

H05 - Društvo na srcu operiranih Slovenije
Tbilisijska 81, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni

EUR
9.607,42
7.708,62
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1.
2.
3.

Publikacija revije z naslovom »Utrip srca«
Pomoč pri preprečevanju in zdravljenju post operativne depresije
Rehabilitacijska vadba in druge gibalne dejavnosti za člane pododbora CCSVI

Delovanje na državni ravni

4.134,71
1.119,08
2.454,83
1.898,80

H06 - Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije
Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Obnovitvena trajna rehabilitacija pri možganski kapi
2. Spodbujanje dejavnosti in sodelovanja v kroničnem obdobju po možganski
kapi
3. Prevozi
4. Založništvo
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup treh prenosnih računalnikov

EUR
86.368,01
68.394,15
31.987,23
22.339,57
6.096,05
7.971,30
16.468,91
1.504,95
1.504,95

H07 - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
p.p. 2726, 1001 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
2. SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja – preventivno delovanje
3. Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja
4. Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja II
5. Psihosocialna in psihoterapevtska pomoč ženskam in otrokom, žrtvam
nasilja v družini in žrtvam spolnih zlorab
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Beljenje sob za uporabnice/-ke v zatočišču

EUR
47.591,15
34.280,20
10.651,50
3.674,73
9.180,97
9.698,49
1.074,51
11.765,98
1.544,97
1.544,97
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H08 - Evangeličanska humanitarna organizacija - Podpornica
Slovenska 17, 9000 MURSKA SOBOTA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mobilna diakonija
2. Pomoč v stiski
3. Pomoč otrokom in mladostnikom

EUR
105.379,59
92.935,44
59.568,46
28.291,92
5.075,06

Delovanje na državni ravni
12.444,15

H09 - Zveza prijateljev mladine Slovenije
Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Letovanje otrok s posebnimi potrebami
2. Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin
3. Forum za pravice otrok v bolnišnici
4. Telefon za otroke in mladostnike TOM
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup arhivskih omar

EUR
61.016,03
44.841,96
22.784,63
19.896,36
1.275,27
885,70
13.526,24
2.647,83
2.647,83

H10 - Zveza slovenskih društev za boj proti raku
Trubarjeva 76a, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Program spodbujanja zdravega življenjskega sloga med mladimi
2. Program izobraževanja prebivalstva o preprečevanju raka in njegovem
zgodnjem odkrivanju
Programe na lokalni ravni
1. Kako zmanjšati umrljivost za rakom - Velenjsko društvo
2. Mladi za mlade - Velenjsko društvo
3. Kako zmanjšati umrljivost za rakom - Posavsko društvo
4. Preventiva raka v Koroški regiji

EUR
28.527,41
22.301,94
16.677,73
7.085,60
9.592,13
5.624,21
1.594,26
929,99
841,42
2.258,54
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Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

5.207,47
4.479,54
727,93

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Pisarniška oprema in projektor (Velenje)
2. Digitalni fotoaparat (Koroška)

1.018,00
699,00
319,00

H11 - Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Preventivno socialni program z zdraviliškim in fizioterapevtskim
zdravljenjem in organiziranim druženjem in izobraževanjem
2. Program Bolnik - Bolniku , psihološka podpora in svetovanje
3. Sofinanciranje posledic zdravljenja po presaditvi krvotvornih matičnih celic
4. Izdaja strokovne literature in drugih društvenih publikacij
5. Organizacija strokovnega srečanja ob evropskem dnevu redkih bolezni (28.
ali 29.2.)
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme za izvajanje programov društva - računalnik

EUR
24.409,17
19.421,55
12.345,24
3.155,31
1.023,16
2.002,57
895,27
4.287,62
700,00
700,00

H12 - Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije
Potrčeva 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Naj bo prvi zlom tudi zadnji
2. Sončnica in druge publikacije
3. V znanju je moč
4. Svetovni dan osteoporoze in osteotloni
Programe na lokalni ravni
1. Življenje z osteoporozo - kronični in drugi bolniki
2. Imejmo radi svoje kosti (preventiva, osveščanje, spodbujanje prostovoljstva)

EUR
32.384,75
21.617,61
13.058,23
1.809,04
7.077,54
2.550,82
1.620,83
8.559,38
4.838,14
3.721,24
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Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalnik

10.067,14
2.960,92
7.106,22
700,00
700,00

H14 - Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Miren 216, 5291 MIREN
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo
2. Družinski center Mirenski Grad
3. Šola prostovoljstva
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Vozilo

EUR
49.669,07
34.048,43
28.272,61
3.502,45
2.273,37
11.620,64
4.000,00
4.000,00

H15 - Društvo Žarek upanja- pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
Letališka c. 33, p.p. 2558, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Vzgoja in izkustveno učenje
2. Korak v pravo smer
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Pisarniška oprema
2. Projektor

EUR
26.593,07
21.210,03
13.995,12
7.214,91
4.733,44
649,60
250,00
399,60

H16 - Slovensko društvo HOSPIC
Gosposvetska cesta 9, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:

EUR
144.429,84
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Programe na državni ravni
1. Hospic - spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu
2. Celostna oskrba v Hiši hospica
3. Žalovanje otrok, mladostnikov in odraslih
4. Detabuizacija smrti
5. Prostovoljstvo

117.498,68
55.905,28
21.864,89
16.534,49
13.413,47
9.780,55

Delovanje na državni ravni
26.931,16

H17 - Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog - STIGMA
Štihova 12, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Program zmanjševanja škode zaradi drog
2. Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja

EUR
24.178,00
11.735,53
6.421,33
5.314,20

Delovanje na državni ravni

6.142,47

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Varnostna ognjevarna omara VOPM-0
2. Službeni avtomobil

6.300,00
300,00
6.000,00

H18 - Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI
Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
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 pod strokovnim vodstvom
4. Informiranje in osveščanje javnosti o naravi in problematiki oseb z govornojezikovno motnjo (GJM)
5. Mladinski tabor 2015

EUR
33.805,34
26.858,39
15.157,43
2.838,17
2.284,70
3.920,99
2.657,10

Delovanje na državni ravni

5.946,95

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup računalniške in pisarniške opreme

1.000,00
1.000,00
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H19 - Društvo zaupni telefon Samarijan
p.p. 2008, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1001 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Zaupni telefon za klic v duševni stiski
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Prenosnik Toshiba Satellite C55-A-1PX i5-4200/8GB/1TB/710M/15,6

EUR
33.052,60
24.799,60
24.799,60
7.593,76
659,24
659,24

H20 - Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami
TREPETLIKA
Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Dnevni centri
2. Tabori
3. Življenje s parkinsonovo boleznijo je življenje, v katerem je vsak dan izziv
4. Kako z zdravo prehrano omiliti učinke parkinsonove bolezni - pravilna
priprava zdravega jedilnika za bolnika s parkinsonovo bolezen
5.
6.

Hidroterapija - program prilagojenih vaj v vodi za izboljšanje gibljivosti
bolnikov z ekstrapiramidalnimi motnjami
Osveščanje in izobraževanje

Delovanje na državni ravni

EUR
22.792,92
18.732,56
3.099,95
6.022,76
885,70
752,85

5.314,20
2.657,10
4.060,36

H21 - Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije
Celovška 291, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Usposabljanje strokovnih in laičnih izvajalcev programa vseživljenjske
rehabilitacije koronarnih bolnikov (VRKB) za delo v koronarnih društvih in
klubih (KDK)
Programe na lokalni ravni

EUR
103.194,67
83.190,80
4.832,84

4.832,84
78.357,96
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1.
2.

Vseživljenjska rehabilitacijska vadba in druge gibalne dejavnosti v skupinah
KB
Zdravstvena vzgoja članstva in ozaveščanje javnosti

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

75.853,62
2.504,34
20.003,87
4.822,80
15.181,07

H22 - Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt
Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Zmanjševanje škodljivih posledic klubskih drog in kokaina med mladimi in
mlajšimi odraslimi - Pleši z glavo
2. Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi - Izberi sam
3. DrogArt Svetovalnica - Center za svetovanje in psihoterapijo

EUR
15.597,78
10.164,09
4.123,62
4.446,21
1.594,26

Delovanje na državni ravni

4.227,74

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Zofa Lyngby za program DrogArt Svetovalnica.
2. 2 klubski mizi Rolo 1 za program DrogArt Svetovalnica
3. Sedežna garnitura Holsterbro za program DrogArt svetovalnica
4. 2 pisalni mizi Karup 1 za program DrogArt svetovalnica
5. 2 računalniški mizi Erslev za program DrogArt svetovalnica
6. Predalnik Kokkedal za program DrogArt svetovalnica
7. Pisarniški stol Nimtofte za program DrogArt svetovalnica
8. 3 pisarniški stoli Skamby za program DrogArt svetovalnica
9. Omarica Kokkedal za program DrogArt svetovalnica
10. Kolesarska prikolica za delo v programu Izberi sam

1.205,95
229,00
98,00
125,00
50,00
179,98
59,99
44,99
60,00
89,99
269,00

H23 - ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje
Cigaletova 5k, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti za osebe s težavami v duševnem
zdravju
2. Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti za uporabnike prepovedanih drog
3. Destigmatizacija in izobraževanje na področju duševnega zdravja
4. Varovanje človekovih pravic - socialno zagovorništvo
5. Mreža programov socialnega vključevanja in aktivnega pristopa do dela in
zaposlitve

EUR
581.953,14
453.704,28
232.306,27
44.544,63
58.613,18
31.253,39
86.986,81
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Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Oprema za izvajanje programov stanovanjskih skupin in DC

110.248,86
18.000,00
18.000,00

H25 - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI
Štorje 26, 6210 SEŽANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mreža stanovanjskih skupin
2. Mreža dnevnih centrov
3. Likovna kolonija 2015 z mednarodnim sodelovanjem
5. Psihosocialna rehabilitacija in promocija duševnega zdravja
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup projektorja

EUR
55.040,91
40.371,03
20.668,77
12.349,40
5.526,56
1.826,30
13.892,01
777,87
777,87

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

EUR
21.408,67
15.924,12
15.924,12
5.484,55

H27 - Gorska reševalna zveza Slovenije
Bleiweisova 34, p.p. 245, 4000 KRANJ
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Reševanje v gorah in težko dostopnih terenih, opremljanje gorskih
reševalcev za reševalno delo, zdravniški pregledi in cepljenje gorskih
reševalcev
2. Usposabljanje gorskih reševalcev, reševalcev letalcev, zdravnikov in
medicinskih tehnikov, vodnikov reševalnih psov, za izvajanje programov
usposabljanja v GRZS. Tečaj dodatnih znanj iz PP za letalce reševalce,
seminar iz PP ter dopolnilni tečaj iz PP in NMP za gorske reševalce

EUR
248.449,67
199.776,33

156.886,88

25.421,67
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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

Delovanje na državni ravni

17.467,78
48.673,34

H28 - Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije
Partizanska cesta 12, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah Usposabljanje in izobraževanje prostovoljk in prostovoljcev za vodenje
skupin starih ljudi za samopomoč
2. Aktivna priprava na starost - aktivacija starejših brezposelnih, oseb starejših
od 55 let in drugih ranljivih skupin
3. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah - Revija
Prepletanja

EUR
54.418,27
34.938,54
12.236,22

7.021,69
3.936,88
1.277,65

Programe na lokalni ravni
1. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah - Skupine
starih ljudi za samopomoč
2. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah Strokovna podpora prostovoljcem: intervizija, supervizija, izkustvene
delavnice
3. Medgeneracijski tabor - most med generacijami

22.702,32

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

18.265,71
6.124,61
12.141,10

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

16.146,34

2.977,11
3.578,87

1.214,02
1.214,02

H29 - Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije
Zaloška 7, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Počitniška dializa
2. Aktivnosti za ohranjanje zdravja kroničnih ledvičnih bolnikov
3. Ohranjanje psihofizične sposobnosti kroničnih ledvičnih bolnikov skozi

EUR
63.576,38
46.013,29
23.619,86
2.355,96
7.269,83
7.572,74
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4.
5.

rekreacijo in šport
Svetovni dan ledvic in evropski dan transplantacije
Informativna in založniška dejavnost kronični ledvičnih bolnikov

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.

Zdravstveni program za zaščito kroničnih ledvičnih bolnikov
Otroci in mladostniki čuvajte svoje ledvice
Izobraževanje in delavnice za dvig kvalitete nadomestnega zdravljenja in
izobraževanje prostovoljcev
Izvajanje socialne rehabilitacije
Vključevanje kroničnih bolnikov v kulturno in družabno življenje

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. DLB VIVA Vojnik - prenosni računalnik
2. DLB Celje - MF naprava Canon
3. DLB Ptuj - prenosni računalnik
4. DLB Celje - projektor in kamera

841,42
5.579,91
22.393,43
7.741,02
3.155,31
3.365,66
5.607,19
2.524,25
14.429,82
7.426,32
7.003,50
3.133,27
625,30
800,00
699,99
1.007,98

H30 - Društvo obolelih zaradi azbesta OZA
Srebrničeva 18, p.p. 12, Deskle, 5210 ANHOVO
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč bolnikom in svojcem ob soočanju z mezoteliomom in pljučnim
rakom,Družinska obremenjenost z mezoteliomom - zgodnje odrivanje
bolezni.
2. Rekreacija obolelih zaradi azbesta
3. Informiranje in druženje bolnikov obolelih zaradi azbesta
Delovanje na državni ravni

EUR
5.156,60
4.021,08

1.169,12
2.258,54
593,42
1.135,52

H32 - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto
Rozmanova ulica 30, 8000 NOVO MESTO
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Socialno vključevanje migrantov
2. Socialno vključevanje Romov - Dnevni center za romske otroke in mlade
Delovanje na državni ravni

EUR
12.470,20
9.017,01
6.002,26
3.014,75
2.653,19
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Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Prenosnega računalnika

800,00
800,00

H33 - Društvo varnega zavetja Pomurja
Babinci 61, 9240 LJUTOMER
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Varna hiša Pomurja - Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Namestitev videonadzora

EUR
9.464,20
8.625,20
8.625,20
839,00
839,00

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

EUR
15.845,55
11.814,34
11.814,34
4.031,21

H35 - Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije UTRIP
Njegoševa 4, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Izobraževanje
2. Rehabilitacija
3. Preventivna dejavnost
4. Posredovanje informacij preko publikacije Naš utrip in spletne strani
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Osebni računalnik

EUR
13.639,20
10.489,08
1.029,89
3.846,11
904,52
4.708,56
2.350,12
800,00
800,00

40

H36 - Društvo za nenasilno komunikacijo-DNK
Miklošičeva 38, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Stop! Nasilju
2. Trening socialnih veščin
3. Varne hiše in varne namestitve za ženske in otroke, žrtve nasilja
4. Trening socialnih veščin - osveščanje in preventiva
5. Stop! Nasilju - osveščanje in preventiva
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Naložba v nakup opreme (posteljnina, rjuhe, vzglavniki, steklo-keramična
plošča, pralno-sušilni stroj)

EUR
67.275,76
46.211,63
18.450,55
13.228,22
9.927,05
2.932,46
1.673,35
17.848,34
3.215,79
3.215,79

H37 - Društvo Projekt Človek
Sketova 5, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Program Projekt Človek
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme

EUR
71.001,83
47.843,92
47.843,92
20.377,70
2.780,21
2.780,21

H38 - Rdeči križ Slovenije
Mirje 19, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam
2. Letovanje socialno ogroženih otrok v MZL RKS Debeli rtič
3. Letovanje socialno ogroženih starejših oseb v MZL RKS Debeli rtič
Programe na lokalni ravni
1. Skrb za kvaliteto življenja starejših ljudi

EUR
1.140.017,06
851.101,39
681.572,73
512.598,88
139.497,75
29.476,10
169.528,66
123.188,59
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2.
3.

Skrb za razvoj otrok in mladostnikov
Oskrbovanje socialno ogroženih otrok s šolskimi potrebščinami

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Sanacija medetažne konstrukcije med pritličjem in kletjo kuhinje natura v
MZL

11.647,87
34.692,20
248.915,67
180.922,43
67.993,24
40.000,00
40.000,00

H39 - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Dunajska 65, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Preventivni nacionalni program Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na
področju bolezni srca in ožilja
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme za izvedbo dejavnosti programa (EKG, defibrilator)

EUR
25.624,20
15.458,30
15.458,30
7.767,73
2.398,17
2.398,17

H40 - Gerontološko društvo Slovenije
Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Starejši človek z demenco in njegova družina
2. Svetovanje starejšim ljudem o starostnem varstvu in problematiki v starosti
3. Informiranje starejših ljudi
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalnik - strojna in programska oprema

EUR
11.919,90
9.864,13
3.537,66
2.870,78
3.455,69
1.455,77
600,00
600,00

H42 - Zveza društev upokojencev Slovenije
Kebetova 9, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni

EUR
143.281,57
95.205,84
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1.

Starejši za starejše - vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim, ki
živijo v lastnih gospodinjstvih

Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Vzdrževanje stavbe DU Bled
2. Sanacija strehe DU Kočevje

95.205,84
43.675,73
4.400,00
1.400,00
3.000,00

H43 - Društvo hemofilikov Slovenije DHS
Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Izobraževanje
2. Programirana rekreacija in vzdrževalno obnovitvena rehabilitacija
3. Psihološka pomoč pri soočanju z oviranostjo
4. Socialna pomoč ogroženim
5. Subvencioniranje prevozov
6. Informiranje za skupnostno celostno obravnavo
Delovanje na državni ravni

EUR
52.094,58
43.080,45
12.621,23
15.145,47
1.682,83
6.058,19
4.207,07
3.365,66
9.014,13

H44 - Slovenska Karitas
Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč in skrb za starejše in bolne
2. Pomoč ženskam v stiski in ob nasilju ter možnosti namestitve v šestih
materinskih domovih in varni hiši
3. Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
4. Strokovno vodeni terapevtski tedni socialno ogroženih otrok
5. Strokovno vodeni terapevtski tedni socialno ogroženih družin
6. Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi
7. Strokovna izobraževanja prostovoljcev Karitas in izobraževalno glasilo Žarek
dobrote
8. Preventiva, osveščanje, spodbujanje in promocija prostovoljstva (40 dni
brez alkohola, Mlada Karitas, Teden Karitas)
9. Pomoč svojcem in socialna rehabilitacija oseb s težavami z odvisnostjo od
alkohola - Vrtnica
Programe na lokalni ravni

EUR
1.277.664,68
943.245,48
419.328,98
78.686,07
55.168,26
77.132,61
14.933,86
25.017,89
29.506,15
77.064,10
40.592,96
21.227,08
523.916,50
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1.
2.
3.

Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom
Pomoč socialno ogroženim otrokom in mladostnikom
Pomoč brezdomcem, ljudska kuhinja in ambulanta za osebe brez
zdravstvenega zavarovanja

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Vozilo za prevoz tovora in oseb
2. Čelni trikolesni elektro viličar
3. Hladilna skladiščna komora

366.216,35
110.996,76
46.703,39
287.732,00
124.578,47
163.153,53
46.687,20
15.568,20
15.686,00
15.433,00

H45 - Društvo Regionalna Varna hiša Celje
p.p. 347, 3000 CELJE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Varne hiše za ženske in otroke - žrtve nasilja
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Pralni stroj
2. Televizijski sprejemnik

EUR
27.701,54
20.043,39
20.043,39
6.848,26
809,89
429,90
379,99

H47 - Zveza društev diabetikov Slovenije
Kamniška ulica 25, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Ozaveščanje ljudi s sladkorno boleznijo preko glasila sladkorna bolezen,
spletne strani in drugih medijev
2. 17. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni v osnovnih in srednjih šolah
3. Organizacija in izvedba 20. športno rekreativnega srečanja sladkornih
bolnikov Slovenije
4. 23. let aktivnosti ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni 14. novembru
5. strokovno usposabljanje vodstev društev
Programe na lokalni ravni
1. Preventivni programi za ohranjanje zdravja

EUR
233.183,40
176.902,06
57.670,59
46.508,11
6.217,61
1.446,35
1.505,69
1.992,83
119.231,47
82.351,94
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2.
3.
4.

Socialna pomoč posameznikom
Spodbujanje redne telesne aktivnosti za preprečevanje zapletov
Organizirano druženje

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

7.359,46
20.348,98
9.171,09
54.004,34
39.522,43
14.481,91

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup računalnika s programsko opremo

2.277,00
900,00
900,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Računalniška oprema

1.377,00
1.377,00

H49 - Slovensko društvo za celiakijo
Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Ozaveščanje in usposabljanje v pripravi jedi brez glutena
2. Preverimo izdelke na trgovskih policah, ki so primerni za bolnike s celiakijo
3. Pomoč socialno šibkejšim bolnikom s celiakijo
4. Rehabilitacija otrok in mladostnikov
5. Rehabilitacija odraslih bolnikov s celiakijo
6. Informiranje o celiakiji in brezglutenski prehrani
7. Ohranjanje zdravja bolnikov s celiakijo
8. Mednarodni dan celiakije

EUR
42.529,36
33.623,92
9.047,32
3.432,97
10.985,51
4.242,94
1.355,12
2.246,16
1.430,41
883,49

Delovanje na državni ravni

7.498,39

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalnik - Koroška
2. Računalnik - Podružnica za Gorenjsko

1.407,05
800,00
607,05

H51 - Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk
Zaloška cesta 5, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Novice Europa Donna za članice in člane in druge, kot priloga reviji Nika
2. Predavanja po Sloveniji in svetovanja - osebna, telefonska, elektronska,
obiski bolnikov v bolnišnicah
Delovanje na državni ravni

EUR
18.744,81
14.181,83
10.849,83
3.332,00
4.562,98
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H52 - Društvo Življenje brez nasilja
Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 NOVO MESTO
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Varna hiša
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup delovne kuhinjske plošče

EUR
19.089,38
14.128,69
14.128,69
4.732,21
228,48
228,48

H53 - Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska cesta 12, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Razvijanje, promocija in širjenje prostovoljstva v Sloveniji
2. Pomoč in podpora prosilcem za azil, beguncem in drugim migrantom v
Sloveniji
3. Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja
4. Medgeneracijski skupnostni centri Hiše Sadeži družbe
Delovanje na državni ravni

EUR
104.186,25
76.655,72
40.505,87
23.218,63
4.428,50
8.502,72
27.530,53

H54 - Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju
Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju
2. Svetovalnica Altra
3. Dnevni center Ljubljana
4. Center za duševno zdravje Prevalje
5. Taborniška dejavnost
6. Organizirana druženja,rekreativno-športna, izletniško-pohodniška in
kulturna dejavnost
7. Promocija in preventiva duševnega zdravja
Delovanje na državni ravni

EUR
63.113,47
45.795,03
16.088,40
6.211,25
9.217,00
5.808,44
5.372,04
919,89
2.178,01
14.318,44

46

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Zamenjava dotrajane opreme in nakup nove v programih

3.000,00
3.000,00

H55 - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Poljanska 14, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pot k okrevanju – organizirana samopomoč bolnikov z rakom
2. Publikacije
3. Svetovalnica na spletnih straneh: http://www.onkologija.org
4. Ozaveščanje o raku za zdrav življenjski slog
Delovanje na državni ravni

EUR
41.455,33
34.037,45
11.425,53
16.961,16
1.735,97
3.914,79
7.417,88

H57 - Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije
Ulica Stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Spremljanje oseb z epilepsijo pri napotitvah na zdravljenje v tujino
2. Svetovalni telefon EPITEL
3. Predavanja o epilepsiji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, zavodih,
varstveno delovnih centrih, domovih za upokojence, nevladnih
organizacijah, osebam z epilepsijo in drugi zainteresirani javnosti
4. Informiranje, izobraževanje in osveščanje javnosti o epilepsiji
5. Pomoč skupinam za samopomoč
Delovanje na državni ravni

EUR
32.572,75
27.185,64
15.287,89
1.736,81

2.165,37
4.460,09
3.535,48
5.387,11

H58 - Slovensko društvo TRANSPLANT
Ljubljanska 45, 1240 KAMNIK
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Glasilo Transplant
2. Gibanje kot zdravilo
3. Socialna pomoč
4. Božično novoletno srečanje otrok
5. Srečanje bolnikov v okviru sekcij

EUR
17.518,49
14.011,77
5.314,20
3.985,65
2.657,10
885,70
1.169,12
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Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Fotoaparat

3.206,72
300,00
300,00

H59 - Društvo psoriatikov Slovenije- DPS
Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Rehabilitacija v zdraviliških objektih
2. Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na domu
3. Zdraviliško zdravljenje v tujini
4. Športno-rekreacijske dejavnosti
5. Zagovorništvo in ozaveščanje o problematiki luskavice
Delovanje na državni ravni

EUR
38.338,13
28.498,10
9.986,27
8.550,80
5.096,32
2.577,39
2.287,32
9.840,03

H60 - OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja
Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju
2. Mreža pisarn za informiranje in 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. Programi preventive, ozaveščanja in založništva
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme za delovanje programov društva Ozara Slovenija

EUR
480.470,85
361.644,81
97.489,73
130.131,30
94.132,96
12.473,98
27.416,84
103.826,04
15.000,00
15.000,00

H61 - Slovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA
Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Strokovni izobraževalni tečaj Ne pozabi me

EUR
14.506,13
11.912,45
921,57
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alzheimer cafe
Program »Skupina za samopomoč svojcev«
Svetovalni telefon o demenci
Glasilo Spominčica
September, svetovni mesec in dan Alzheimerjeve bolezni
Izobraževanje za javne uslužbence, strokovne delavce in sodelavce

Delovanje na državni ravni

3.985,65
850,27
795,14
3.634,91
883,49
841,42
2.593,68

H62 – MOZAIK - Društvo za socialno vključenost
Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 MURSKA SOBOTA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Zavetišče za brezdomce
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Hladilnik

EUR
5.704,52
3.412,78
3.412,78
1.892,54
399,20
399,20

H66 - NOVI PARADOKS -Slovensko društvo za kakovost življenja
Vrhovci c. XVII/40, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mreža stanovanjskih skupin DNP
2. Mreža dnevnih centrov DNP
3. Informiranje in založništvo
4. Letovanje in planinarjenje uporabnikov
5. Izobraževanje, uporabnikov, svojcev, javnih delavcev in prostovoljcev
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup računalnikov in printerjev

EUR
80.363,37
54.257,99
27.899,55
14.702,62
3.905,94
5.314,20
2.435,68
22.214,84
3.890,54
3.890,54

H67 - Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE
Pražakova ulica 6, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni

EUR
13.912,66
8.205,34
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1.
2.
3.

Kralji ulice - cestni časopis in njegova nacionalna pokritost
Dnevni center za brezdomce Kralji ulice
Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim ljudem - pot
do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene

3.573,80
3.156,78
1.474,76

Delovanje na državni ravni

4.140,06

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Invalidska klančina
2. Pisarniški stoli
3. Centralni strežnik za shranjevanje podatkov NAS

1.567,26
600,00
500,00
467,26

H68 - Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA
Trubarjeva 76 a, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene
2. Svetovalno preventivni program HIV/aids preventive
3. Za LGBT mlade!
Delovanje na državni ravni

EUR
11.168,62
6.824,31
1.731,54
3.011,38
2.081,39
4.344,31

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

EUR
13.830,90
9.530,13
6.164,47
3.365,66
4.300,77

H71 - Društvo Ženska svetovalnica
Cesta v Mestni log 55, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja (KC)
2. Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja (PS)
3. Pomoč pri motnjah hranjenja (MH)

EUR
7.372,46
6.672,46
3.374,48
659,92
2.638,06
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Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Strojna in programska oprema v programu Krizni center za ženske in otroke,
žrtve nasilja (KC)

700,00
700,00

H73 - Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti ZDRAVA POT
Krekova 12 a, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Dnevni center za odvisnike od nedovoljenih drog in terensko delo z odvisniki

EUR
10.550,89
6.509,90
6.509,90

Delovanje na državni ravni

2.976,32

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme za dnevni center (pralni stroj in pomivalni stroj)

1.064,67
1.064,67

H74 - Združenje proti spolnemu zlorabljanju
Masarykova 23, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja
Delovanje na državni ravni

EUR
7.044,53
5.154,77
5.154,77
1.889,76

H75 - RDEČI NOSKI - CLOWNDOCTORS, Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne
in trpeče ljudi
Bohoričeva 17, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Vizite klovnov zdravnikov na pediatričnih oddelkih slovenskih bolnišnic
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Pisarniška oprema (pisalne mize, omare za fascikle, ognjevarna omara, stoli)

EUR
12.334,86
8.834,86
8.834,86
3.500,00
3.500,00
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H76 - Društvo Mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z
inkontinenco in menopavzo
Frankolovska ulica 11, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Strokovna predavanja s svetovanji
2. Individualna psihološka in zdravniška svetovanja
3. Glasilo Društva Mena
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Osnovna sredstva (dvosed za čakalnico)

EUR
11.489,01
8.893,14
6.386,34
1.421,82
1.084,98
2.020,35
575,52
575,52

H82 - Beli obroč Slovenije - Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Cigaletova 7, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč žrtvam kaznivih dejanj z elementi nasilja
2. Pomoč otrokom žrtvam kaznivih dejanj
3. Promocija društva ter preventivne dejavnosti v boju proti nasilju
Delovanje na državni ravni

EUR
11.182,14
7.351,31
1.328,55
4.251,36
1.771,40
3.830,83

H93 - Društvo KLJUČ - center za boj proti trgovini z ljudmi
p.p. 1646, 1001 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Celostna oskrba žrtev trgovanja z ljudmi
2. Preprečevanje trgovanja z ljudmi preko preventivnih aktivnosti
Delovanje na državni ravni

EUR
8.649,37
7.657,10
5.557,99
2.099,11
992,27
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H96 - Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo
Motnica 3, 1236 TRZIN
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Izboljšanje kakovosti življenja z bulozno epidermolizo
2. Pomoč pri kritju stroškov zdravljenja in nabavi hiperkaloričnih napitkov ter
sodobnih oblog za nego ran
Delovanje na državni ravni

EUR
4.250,05
3.392,23
2.063,68
1.328,55
857,82

H97 - Društvo za cistično fibrozo Slovenije
Troštova 5, 1292 IG (PRI LJUBLJANI)
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Organiziranje izobraževanj in izdajanje publikacij
2. Svetovanje in podpora uporabnikom pri bolezni
3. Ohranjanje telesne zmogljivosti bolnikov
Delovanje na državni ravni

EUR
10.190,65
8.333,56
1.127,50
1.147,87
6.058,19
1.857,09

H102 - Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek
C. Maršala Tita 78/a, 427O JESENICE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Komuna: Skupnost Žarek
2. Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica

EUR
9.484,12
9.484,12
5.060,67
4.423,45

H103 - Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica
Smrekarjeva 44, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč ščitničnim bolnikom, organizacija delavnic in predavanj ter skupin za
samopomoč, individualno svetovanje in informiranje
Delovanje na državni ravni

EUR
5.177,50
4.240,70
4.240,70
936,80
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H107 - Združenje BODI ZDRAV
Budanje 92a, 5271 VIPAVA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Rehabilitacija in ohranjevanje psihofizičnega zdravja
2. Strokovna pomoč, preiskave, terapije, svetovanje, delavnice
Delovanje na državni ravni

EUR
5.592,06
4.472,79
2.701,39
1.771,40
1.119,27

H109 - Društvo Tvoj telefon
Prečna 2, 6230 POSTOJNA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Klic v stiski

EUR
5.997,17
4.871,35
4.605,64
4.605,64

Programe na lokalni ravni
1. Nasilni odnosi-pomoč in samopomoč

265,71
265,71

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

425,82
283,88
141,94

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

700,00
700,00

H114 - Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo in svojcev
Vrhovčeva cesta 13d, 1370 LOGATEC
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Celostna pomoč bolnikom s Huntingtonovo boleznijo v razviti fazi bolezni
Delovanje na državni ravni

EUR
4.025,79
3.220,94
3.220,94
804,85

H117 - Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper
Ljubljanska 6, 6000 KOPER
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni

EUR
6.278,12
5.578,12
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1.

Delo z uporabniki nedovoljenih drog in njihovimi svojci

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Redna menjava obrabljene računalniške opreme

5.578,12
700,00
700,00

H118 - Društvo za fibromialgijo
Celovška cesta 160, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Dnevi zdravja
Delovanje na državni ravni

EUR
1.511,63
1.135,91
1.135,91
375,72

H121 - Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja Muza
Kongresni trg 1, 1521 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalnik
2. Pisarniški stol
3. Pisarniška miza z enim predalnikom

EUR
979,38
979,38
700,00
100,00
179,38

H123 - Humanitarno društvo TOK-“TOK”
Jakopičeva 10, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Asistenca in spremstvo za otroke s posebnimi potrebami
Delovanje na državni ravni

EUR
5.495,12
4.439,48
4.439,48
1.055,64

H127 - Inkont - Humanitarna organizacija Maribor
Cesta XIV. divizije, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni

EUR
1.701,21
1.293,13
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1.
2.
3.

»Z inkontinenco zaživimo polnovredno življenje z ostalo populacijo ljudi«
Urološke težave moških - stigma današnjega časa
»Pomembnost gibanja in redne tedenske vadbe za zdravje oseb z urinsko
inkontinenco, ginekološkimi in urološkimi težavami«

Delovanje na državni ravni

425,14
425,14
442,85
408,08

H131 - Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo,
Povšetova 37, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Informativno - družabna srečanja bolnikov s hemato-onkološkimi boleznimi
in njihovih svojcev, za informiranje o boleznih in zdravljenju, ter za izdelavo
motivacijskih daril za hospitalizirane hemato-onkološke bolnike, ter
simbolična obdaritev teh bolnikov v bolnišnicah po Sloveniji
2. Osveščevalna kampanja o zgodnjem odkrivanju in zdravljenju hematoonkoloških bolezni z nazivom Ne čakajte - pravočasno prepoznajte
simptome
3. Priprava, izdaja in distribucija informativnih gradiv za hemato-onkološke
bolnike, o posameznih boleznih in zdravljenju, o napotkih za premagovanje
neželenih učinkov in za spremljanje zdravljenja, pripravljeno v sodelovanju s
slovenskimi zdravniki ter drugimi zdravstvenimi strokovnjaki
Delovanje na državni ravni

EUR
5.962,47
4.827,06

1.496,83

1.461,40

1.868,83
1.135,41

Svet fundacije je na 15. seji dne 11.12.2014 sprejel Sklep o razporeditvi sredstev FIHO
invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2015 v višinah in po namenih, kot sta ga
pripravili komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO
invalidskim in humanitarnim organizacijam.
Številka: 868/2014
Datum: 11.12.2014

Predsednik Sveta FIHO:
Gregor KOBAL
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