ČISTOPIS

SKLEP
O RAZPOREDITVI SREDSTEV FIHO INVALIDSKIM ORGANIZACIJAM ZA LETO 2021
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na 14. Korespondenčni seji
dne 7. oktobra 2020 na podlagi 6. in 8. člena Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2021. Priprava
Finančnega načrta je temeljila na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 2020, oceni
poslovanjaLoterije Slovenije d. d. v 2020 in 2021, 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 2021 za invalidske organizacije razpišejo sredstva v
skupni višini 12.155.000,00 €, od tega za nerazporejena rezervna sredstva 121.550,00 €, za
financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanja
organizacij 11.498.450,00 € ter zanaložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje 535.000,00 €.
Na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika je določil tudi vsebino javnega razpisa za leto 2021, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 139/2020 dne 9.10.2020 in pozval Komisijo za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, da pripravi predlog
razporeditve sredstev in ga posreduje Svetu FIHO v obravnavo in sprejem.
Organizacije, ki so izpolnjevale pogoje za prijavo na razpis FIHO za leto 2021, so skladno s 6. točko
besedila javnega razpisa, svojo vlogo izpolnile v spletnem programu »Razpisi«, ki je bil na voljo na
spletnistrani FIHO www.fiho.si. Izpis vloge s statusom »zaključena« so IO izpisale na papir ter ga s
podpisom zakonitega zastopnika in žigosanega, s prilogami, posredovale s priporočeno pošiljko na
naslov fundacijev predpisanem roku.
Strokovna služba FIHO je komisiji posredovala 30 zaprtih ovojnic invalidskih organizacij, ki so prispele
napodlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021 (v nadaljevanju: Javni razpis),
objavljenega v Uradnem listu RS št. 139 dne 9.10.2020.

I.
Na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021 se je prijavilo 30 invalidskih organizacij, ki
so vsvojih vlogah zaprosile za sredstva FIHO v skupni višini 22.774.325,31 €, od tega za izvajanje
posebnih socialnih programov 15.769.538,67 € za delovanje 4.884.449,77 € ter za naložbe v osnovna
sredstva in njihovo vzdrževanje v višini 2.090.336,87 €.
Upoštevajoč razmerja, določena v zadnji alineji 5. člena Pravilnika in v 3. odstavku 23. člena Navodila
zauporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov (v nadaljevanju:
Navodilo) je komisija pripravila predlog razporeditve sredstev FIHO za leto 2021 tako, da bo za
izvajanjeposebnih socialnih programov na državni in lokalni ravni razporejenih 9.125.967,56 €, za
delovanje na državni in lokalni ravni 2.372.590,60 € sredstev, ter za naložbe v osnovna sredstva ter
njihovo vzdrževanje 534.891,84 € sredstev, kar skupaj znaša 12.033.450,00 €.

II.
Pri ocenjevanju vlog posameznih invalidskih organizacij se je komisija najprej seznanila s strukturo
organizacije, članstvom, kadrovskimi podatki ter finančnim načrtom, s katerim organizacija 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.
Komisija je privsaki organizaciji pregledala tudi razpoložljive podatke, ki jih je pridobila iz poročila za
leto 2019 ter vlogein sklepa za leto 2020 ter jih primerjala s podatki iz vloge za leto 2021. Komisija se
je seznanila s posameznimi pojasnili, ki so jih nekatere organizacije priložile k vlogam. V primeru
nejasnosti je Komisijapridobila dodatne podatke tudi iz spletnih strani IO in ostalih gradiv oz. virov.
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,
strokovnih nosilcih programa, izvajalcih in njihov obseg dela, načrtovano delo in število
prostovoljcev, kriteriji za koriščenje programa, tip, število in vrednost po uporabnikih, primerjalno
tudi po storitvah, finančna vrednost z razvidno višino sredstev iz drugih virov ter način ugotavljanja
učinkovitosti in uspešnosti.
Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, ki so izhajali iz oddane vloge za leto 2021 in
poročilaza leto 2019 ter ob upoštevanju podatkov o povprečju celotnih stroškov in FIHO stroškov na
uporabnikana ravni primerljivih uporabnikov znotraj posameznih skupin ali na ravni vseh primerljivih
uporabnikov ter primerljivosti stroškov z zadnjim poročilom in zadnjim sklepom ocenjevane
organizacije, je Komisijapri vsakem prijavljenem posebnem socialnem programu ocenila in določila
stopnjo prioritete, skupno oceno učinkovitosti, ekonomičnosti in racionalnosti ter oceno vzajemnosti
in solidarnosti. Še posebej seje pri posameznih programih odločala glede na stopnjo potrebnosti in
nepokritosti, s čimer je preverjala vse dodatne vire, s katerimi organizacija sofinancira posamezni
program. Pri določanju deleža je komisijaupoštevala tudi odklone zaradi specifičnosti posameznih
organizacij.
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 v nadaljevanju ocenila delovanje
posameznihorganizacij.
Najprej je na podlagi 1. odstavka 19. člena Navodila komisija določila osnovno število točk za
delovanjev višini 26% vrednosti razporejenih sredstev FIHO za posebne socialne programe za leto
2021. Podoben odstotek je določila na podlagi dodeljenega števila točk v preteklih letih, saj je
ocenila, da ta odstotek glede na dosedanje izkaze iz poročil omogoča zadovoljiv delež sredstev za
financiranje delovanja.
Na podlagi ugotovljenih potreb za delovanje manjših organizacij ter upoštevajoč sklep št. 17, sprejet
na 89. seji Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
organizacijam, je komisija s ciljem zagotavljanja minimalnih pogojev za njihovo delovanje skladno s 1.
odstavkom 19. člena Navodila oblikovala pet razredov glede na osnovno število točk, ki so bile dodeljene
v višini 26% vrednosti razporejenih sredstev FIHO za posebne socialne programe za leto 2021. Na osnovi
teh razredov je organizacijam z različnimi faktorji oblikovala novo osnovno število točk, in sicer:

•
•
•
•
•

do 5.000 točk
od 5.001 do 10.000 točk
od 10.001 do 15.000 točk
od 15.001 do 20.000 točk
nad 20.001 točk

- faktor 2
- faktor 1,8
- faktor 1,6
- faktor 1,4
- faktor 1

V nadaljevanju je komisija na osnovi 3. odstavka 19. člena Navodila opredelila delež v višini 15%, ki
določa pričakovani obseg delovanja glede na realizacijo dejavnosti posamezne organizacije iz vseh
virovizkazanih v poročilu za leto 2019.
Z vidika prednostnega zagotavljanja delovanja organizacijske strukture je v skladu z 2. točko 19.
člena Navodil komisija določila, da se pri izračunu dodatnih točk za posamezno organizacijo upošteva:
-

fiksni strošek posamezne pravne osebe dodatnih: 200 točk,
zaposlenega v programih in delovanju iz zadnjega poročila: 100 točk,
aktivnega člana v organih mednarodne organizacije (nivo upravljanja in strokovnega
sveta): 2000 točk.

Komisija prostovoljnega števila ur, urejenosti obveščanja članstva in javnosti ter števila statističnih
regijni upoštevala, saj pri ocenjevanju ni razpolagala s preverljivimi podatki, prav tako pa komisija
tudi ne razpolaga z ustreznimi kriteriji oz. merili, na podlagi katerih bi bilo ocenjevanje mogoče.
Na podlagi 4. točke 19. člena Navodil je komisija določila višino pozitivnega indeksiranja glede na
kakovost prijave celotne vloge (+4%) in negativnega indeksiranja zaradi nizke kakovosti letnega
poročila(-4%). Pri oceni nadzora »še ustrezno« je komisija zbrane točke indeksirala z –5 %, pri oceni
nadzora »spridržkom« in »neustrezno« pa je komisija zbrane točke indeksirala z –10 %. Komisija
ocen nadzora ni mogla upoštevati, ker v aplikaciji ni bilo vnesenih podatkov o nadzorih s strani
strokovne službe.
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 sofinanciranja delovanja
posameznihorganizacij.
Pri ocenjevanju prijavljenih naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje je komisija najprej
pregledala izpolnjevanje pogojev iz 3. točke 14. člena Pravilnika ter iz ocenjevanja izločila vse tiste
naložbe, ki niso imele priložene zahtevane dokumentacije. Upoštevaje 18., 20., 21. in 22. člen
Navodilaje nadaljevala z vsebinsko obravnavo prijavljenih naložb.
Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO invalidskim organizacijam za naložbe v osnovna
sredstva in njihovo vzdrževanje za leto 2021, so člani Komisije v skladu z merili iz 20. člena Navodil
pričakovan obseg financiranja posameznih naložb za obravnavano organizacijo določili primerjalno
z drugimi organizacijami na osnovi obsega programov v zadnjem poročilu, obsega financiranja
programovin delovanja ter na osnovi skupnega obsega financiranja naložb ocenjevane organizacije
v zadnjih petihletih.
Komisija je glede na razpoložljiva sredstva prednostno upoštevala investicijsko vzdrževanje, opremo
za izvajanje programov in storitev invalidskih organizacij in naložbe za zagotavljanje osnovnih
prostorskih pogojev.
Ocenjevanje je nadaljevala v skladu z določbami IV. poglavja Navodila pri čemer je upoštevala že

začetenaložbe iz preteklih let.
Komisija je pri ocenjevanju naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje upoštevala tudi
normative za najbolj pogosto prijavljene naložbe, ki jih je določila že pred pričetkom ocenjevanja:
-

prilagojeno kombinirano vozilo – do 27.000,00€,
kombinirano vozilo – do 23.000,00€,
osebni avtomobil – do 15.000,00€,
računalnik – do 700,00€,
tablica – 300€,
mobilni telefon – 300€
fotoaparat – do 400,00€,
televizijski sprejemnik – do 500,00€,
ognjevarna arhivska omara – do 600,00€,
projektor in platno – do 500,00€,
multifunkcijska naprava – enostavna do 300,00€,
multifunkcijska naprava - zahtevnejša do 700,00€,
klimatska naprava – do 1.000,00€,
pisarniška oprema (pisarniški stol – 200,00€, konferenčni stol – 150,00€, pisalna miza –
150,00€,
omara – 150,00€).
III.

Ugotovitve in predlogi Komisije:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

komisija je ugotovila, da je potrebno vzpodbujati aktivnosti organizacij za pridobivanje
drugihjavnih sredstev za izvajanje svoje dejavnosti,
komisija ugotavlja, da pri določenih programih nekaterih IO ni prispevka uporabnikov
oziromaje ta minimalen,
finančne vrednosti vlog nekaterih organizacij močno odstopajo glede na pretekla leta,
nekatere organizacije v svojih vlogah niso pojasnile razlogov za porast ali upad števila
uporabnikov in/ali povečanja stroškov na uporabnika glede na poročilo 2019,
komisija je pri nekaterih organizacijah ugotovila večja odstopanja pri stroških na
uporabnika
glede na povprečje v njihovi skupini,
nekatere vsebinsko podobne programe znotraj posamezne invalidske organizacije bi bilo
v prihodnje smiselno združiti, medtem ko so nekateri programi združeni v tolikšni meri, da
ne predstavljajo več smiselne vsebinske celote,
iste klasifikacije uporabnikov se pri isti organizaciji pojavljajo v različnih programih, kar
otežuje primerljivost oz. preglednost s primerljivimi organizacijami, medtem ko nekatere
organizacije v posameznem programu navajajo vrsto različnih uporabnikov, ki se težko
razberejo iz vsebine in primerjajo med seboj. Nekatere organizacije pa iz leta v leto v
enakem programu spreminjajo tipe uporabnikov,
pojavljajo se nove organizacije, katerim MDDSZ dodeli, morda, premalo preučene pogoje
za dodelitev statusa invalidske organizacije na državni ravni, kar jim omogoča, po aktih
FIHO, sofinanciranje posebnih socialnih programov, delovanja in naložb. Komisija zato
predlaga Svetu FIHO da prouči potrebo po spremembi členov v aktih, vezanih na pogoje
za sofinanciranje iz sredstev FIHO,
da Komisija za akte v sodelovanju z obema komisijama preuči kriterije in način ugotavljanja
pokritosti izvajanja programa po regijah, da bo ta kriterij pri ocenjevanju delovanja lahko

•
•

•
•
•
•

tudi dejansko upoštevan,
da Komisija za akte v sodelovanju z obema komisijama preuči kriterije in način
obveščanja
javnosti, da bodo le- ti pri ocenjevanju delovanja lahko tudi dejansko upoštevani,
da Komisija za akte v sodelovanju z obema komisijama preuči kriterije in način vključevanja
prostovoljcev v programe in delovanje, da bodo dodatne točke za vključevanje
prostovoljcev pri ocenjevanju delovanja lahko tudi dejansko upravičene in temeljile na
preverljivih podatkih,
predlagamo, da se dodelajo kriteriji in merila za ocenjevanje pri vsebinsko podobnih
programihinvalidskih organizacij (npr. prevozi, izdajanje glasila, …),
predlagamo, da se dodelajo kriteriji in načini preverjanja morebitnega podvajanja
uporabnikov
med državno in lokalno ravnjo.
komisija tekom ocenjevanja ni razpolagala s poročilom o opravljenih nadzorih v letu 2020
za
leto 2019, kar je oteževalo ocenjevanje programov in delovanja,
komisija predlaga Svetu FIHO, da pri objavi naslednjih javnih razpisov omogoči
potencialnim prijaviteljem pojasnila na vsebinska vprašanja, vezana na razpis na
organiziranem informativnem srečanju.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam predlaga Svetu FIHO v sprejem razporeditev sredstev FIHO za posamezne invalidske
organizacije za leto 2021 za namene in v višinah kot sledi:
I01 - ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE
Groharjeva cesta 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 slepih in slabovidnih
6.
Program za aktivno ohranjevanje zdravja slepih in slabovidnih
7.
Program za slepe in slabovidne otroke, mladostnike in svojce
8.
Športna in šahovska tekmovanja slepih in slabovidnih
9.
Vseživljenjsko učenje slepih in slabovidnih
10.
Kulturno udejstvovanje in ustvarjalnost slepih in slabovidnih
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

EUR
1.596.656,42
1.226.459,05
632.955,35
197.157,95
119.239,92
14.978,25
31.933,80
169.722,91
36.330,82
40.510,86
15.457,49
7.623,35
593.503,70
90.920,21
207.760,06
53.930,87

4.

Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti slepih in
slabovidnih oseb

5.
6.

Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih oseb
Osebna asistenca za slepe in slabovidne osebe

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni
Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.

Strojna, programska in druga oprema za tehnično infrastrukturo za medijsko
informacijsko in knjižnično-založniško dejavnost ZDSSS

2.

Sanacija temelja na app. objektu za izvajanje programa Ohranjevanja zdravja –
Dom oddiha slepih in slabovidnih Piran Vrtna ulica

66.185,26
65.037,54
109.669,76
303.374,01
151.687,01
151.687,00
66.823,36
38.457,06
8.000,00
30.457,06

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
2.
Oprema novo zgrajenih prostorov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih
Murska Sobota
5.
6.
7.
9.

Zamenjava jogi ležišč v bivalni skupnosti slepih in slabovidnih Koper
Prenosni računalnik MDSS Ljubljana
Brajev tiskalnik MDSS Ljubljana
Računalniški strežnik NAŠ STREŽNIK SYNOLOGY DS218 MDSS Nova Gorica

28.366,30
19.808,41
3.000,00
700,00
4.517,90
339,99

I02 - ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE
Drenikova ulica 24, 1000 LJUBLJANA

Skupni znesek
Programi skupaj

EUR
1.639.619,97
1.256.587,67

od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Usposabljanje za aktivno življenje in delo oseb z okvaro sluha (gluhih,
naglušnih, gluhoslepi in osebe s polževim vsadkom)

739.436,34

2.
3.
4.

Razvoj slovenskega znakovnega jezika in usposabljanje
Dostopnost do informacij v slovenskem znakovnem jeziku
Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija oseb z okvaro sluha (gluhih, naglušnih,
gluhoslepi in osebe s polževim vsadkom)

5.
6.

Tiskani mediji - glasilo Iz sveta tišine, založništvo
Elektronski mediji - Informiranje oseb z okvaro sluha ((gluhih, naglušnih,
gluhoslepi in osebe s polževim vsadkom), Spletna TV

7.
8.
9.

TV oddaja - Prisluhnimo tišini na TV Slovenija
Kultura gluhih
Šport in rekreacija gluhih

Programe na lokalni ravni

101.223,98
91.512,93
15.526,42
216.357,58
75.981,02
85.516,31
44.700,73
69.284,45
39.332,92
517.151,33

1.

Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne
izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih ter oseb z polžkovim vsadkom

2.
3.
4.
5.
6.

Informativna dejavnost
Psihosocialna pomoč osebam z okvaro sluha in njihovim družinam
Dnevni center
Kultura gluhih
Rekreacija in šport

343.716,15
31.009,31
30.517,70
2.040,11
57.704,10
52.163,96

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

319.572,91

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

63.459,39
30.282,06
2.944,00
1.472,00
2.662,50
2.200,00
4.000,00
4.941,09

1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.

Nabava slušnih zank
Nabava svetlobnih zvoncev
Nabava FM sistemov
Nabava pisarniških stolov
Nabava miz za sejno sobo
Obnova keramike v preddverju ZDGNS
Obnova keramike na stopnišču, klančine in terasi Apartmajske hiše Kranjska
Gora

12.

Nabava avdio-video opreme za Studio Spletne TV ZDGNS

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Ognjevarna omara
3.
Prenosnik HP
6.
Ognjevarna omara - MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
7.
Hladilnik in zamrzovalnik Liebherr
8.
Radiatorji
9.
Stopniščni vzpenjalnik za gibalno ovirane osebe, Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
10.
11.
12.

Fotoaparat, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Klimatska naprava, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
Ognjevarna arhivska omara, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.

Nakup prezračevalnega sistema E2-DGN Koroške
Prenova celotnega ogrevalnega sistema- DGN Koroške
Sanacija fasade na društvenem objektu DGN Ljubljana
Pleskanje notranjih prostorov društva DGN Ljubljana
Računalnika
Mobilni telefon
Fotoaparat - DGN Severne Primorske
Slikopleskarska dela-DGN Južne Primorske
Nakup opreme: konferenčne mize in stoli
Epson projektor EH - TW650
Slikopleskarska dela-DOZIS Dolenjske in BK

178.773,73
140.799,18

4.468,86
7.593,61
33.177,33
600,00
600,00
600,00
299,00
1.944,74
2.500,00
400,00
750,00
600,00
4.445,00
2.121,75
2.107,88
2.340,35
1.400,00
300,00
400,00
4.930,92
1.905,15
500,00
1.632,54

25.
27.
28.
29.

Pisarniška oprema
Nakup fotokopirnega stroja za Društvo oseb z okvaro sluha celjske regije
Notesnik Lenovo ThinkBook 15 - Murska Sobota
Tiskalnik Konica Minolta Bizhub C220 - Murska Sobota

700,00
700,00
700,00
700,00

I03 - DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE
Linhartova cesta 1, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Prevozi
2.
Celovita obnovitvena rehabilitacija
3.
Neodvisno življenje distrofikov
4.
Ohranjevanje zdravja
5.
Informativna dejavnost
6.
Individualne pomoči
7.
Fizična pomoč in življenjska oskrba
8.
Služba za pomoč distrofikom
9.
Medgeneracijski center in izobraževanje
10.
Oskrba s tehničnimi pripomočki
11.
Šport
12.
Kultura
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
3.
4.
5.
6.

Zamenjava prilagojenega kombi vozila za prevoz distrofikov
Multifunkcijska naprava
Računalniška oprema v MB
Projektor s platnom
Zamenjava oken in vrat v III. nadstropju na Linhartovi 1

EUR
706.245,39
531.061,07
288.248,80
80.104,15
24.478,13
29.235,65
17.218,50
16.158,73
11.669,83
9.727,31
16.014,81
4.869,07
16.905,40
16.430,69
131.902,06
43.282,26
27.000,00
700,00
700,00
500,00
14.382,26

I04 - ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
Štihova ulica 14, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Obnovitvena rehabilitacija
2.
Osebna asistenca do 30 ur
3.
Prilagajanje grajenega okolja
4.
Izobraževalna in kulturna dejavnost
5.
Šport paraplegikov
6.
Spodbujanje socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov
Programe na lokalni ravni

EUR
820.681,85
614.110,69
270.669,61
75.929,60
7.293,45
20.339,01
32.890,68
32.224,37
101.992,50
343.441,08

1.
2.
3.
4.

Prevozi paraplegikov
Šport in rekreacija
Kompenziranje invalidnosti
Interesne dejavnosti

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni
Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
2.

Obnova bivalnega dela – Dom Pineta
Sanacija fasade, stavbnega pohištva in dveh kopalnic – Dom Semič

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Samooskrbna naprava - Elektrarna

185.885,08
51.650,58
63.375,78
42.529,64
154.687,25
107.555,22
47.132,03
51.883,91
35.576,45
25.726,72
9.849,73
16.307,46
16.307,46

I05 - ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE
Maroltova ulica 14
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Rehabilitacijski programi
2.
Živeti z multiplo sklerozo
3.
Zmanjševanje socialne stigme oseb z multiplo sklerozo
4.
Premagovanje ovir invalidnosti oseb z multiplo sklerozo
5.
Prilagojeni prevozi invalidnih oseb z multiplo sklerozo
6.
Glasilo in publikacije
7.
Šport in rekreacija članov z multiplo sklerozo (plavanje, streljanje, šah, tarok,
balinanje, športni ribolov, pikado, namizni tenis)

EUR
477.280,19
355.789,06
192.935,69
22.537,64
77.542,49
4.341,28
27.250,29
12.889,75
18.291,92

Delovanje na državni ravni

88.828,05

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Investicijsko vzdrževalna dela v Apartmajskem naselju Barbariga

32.663,08
32.663,08

I06 - ZVEZA SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
SLOVENIJE
Samova ulica 9, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.

Vseživljenjsko učenje oseb z zmernimi, težjimi, težkimi in kombiniranimi
motnjami v duševnem razvoju.

EUR
1.646.010,63
1.265.786,05
712.153,89
361.005,65

2.

Programi za izobraževanje in usposabljanje družin z družinskim članom, ki je
oseba z motnjami v duševnem razvoju

3.
4.
5.
6.

Dnevni center za osebe z motnjami v duševnem razvoju
Pravna in strokovna pomoč
Informativna in založniška dejavnost.
Šport in rekreacija oseb z zmerno, težjo, težko in kombinirano motnjo v
duševnem razvoju.

7.

Spodbujanje kulturnih dejavnosti oseb z zmerno, težjo, težko in kombinirano
motnjo v duševnem razvoju.

257.853,01
13.765,22
10.593,91
24.730,87
29.952,14
14.253,09

Programe na lokalni ravni
1.
Izvajanje oblik samopomoči na lokalni ravni
2.
Vseživljenjsko učenje OMDR na lokalni ravni
3.
Program za usposabljanje in razbremenitev družin na lokalni ravni
4.
Rehabilitacija na lokalni ravni
5.
Organizacija in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti na lokalni ravni

553.632,16

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

320.139,40
219.886,56
100.252,84

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Konferenčni stoli - 20
2.
Nadstrešek za vozila
3.
Prenosni računalniki - 3
5.
Adaptacija kopalnice v garsonjeri in sanitarij medetaži
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Prenosni računalnik ThinkBook 15 i3-1005G1 8/256
2.
Prenosni računalnik
4.
Prenosni računalnik - HP-17-by.3049 nm + Microsoft Office Home and Business

21.809,00
78.400,45
236.662,31
143.397,87
73.362,53

60.085,18
25.205,18
1.226,59
7.747,80
2.100,00
14.130,79
34.880,00
700,00
700,00
700,00

5.

Nakup kombiniranega vozila transporter za prevoz oseb z motnjami v
duševnem razvoju

7.
8.
9.
11.
13.

1. Prenosni računalnik HP ProBook 640 GS
PRENOSNI RAČUNALNIK HP
Prenosni računalnik Lenovo
Prenosni račununalnik
Računalnik HP ProBook 450G7, Microsoft Windows 10PRO 64 bit Slovenija

16.
18.
19.
21.
22.
24.
29.

Prenosnik Lenovo ideapad3 17,3 /i3- 101 10u/4gb/ssd256/w10
Računalnik z monitorjem in programsko opremo - Sožitje Murska sobota
Računalnik prenosni LENOVO ideapad 5
Nakup prenosnega računalnika DELL Alienware 17R4
prenosni računalnik+ MS Office + MS Windows
Nakup prenosnega računalnika
Prenosni računalnik

23.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
680,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00

30.
33.

Nakup računalniške opreme - Prenosni računalnik
Nakup prenosnega računalnika

700,00
700,00

I07 - ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE
Dunajska cesta 101, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
Usposabljanje za aktivno življenje in delo
Zagotavljanje zagovorništva
Informativna dejavnost
Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju
Rekreacija in šport
Dnevni centri, klubi
Kulturna dejavnost

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti
Zagotavljanje zagovorništva
Informativna dejavnost
Usposabljanje za aktivno življenje in delo
Ohranjevanje zdravja
Rekreacija in šport
Dnevni centri, klubi
Kulturna dejavnost

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

EUR
1.731.137,98
1.322.471,81
573.434,02
358.044,43
59.037,89
34.213,31
15.905,62
8.852,85
71.168,10
10.232,62
15.979,20
749.037,79
255.246,14
21.615,96
46.023,82
37.934,97
199.286,94
95.940,28
43.274,28
49.715,40
336.150,46
158.199,12
177.951,34

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Vzdrževanje v objektih ZDIS za ohranjevanje zdravja-Čatež
2.
Vzdrževanje v objektih ZDIS za ohranjevanje zdravja - Ptuj
4.
Nakup računalnika

72.515,71
53.200,68
42.500,68
10.000,00
700,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
2.
Računalnik za DI Izola
3.
Multifunkcijska naprava za DI Izola
4.
Prenosni računalnik za MDI Sežana
6.
Nakup poslovnih prostorov za DIO Brežice
8.
Prezračevalni sistem LUNOS za DI Krško
9.
Računalnik za MDIO Litija in Šmartno pri Litiji
13.
Prenosni računalnik za DI Rimske Toplice
14.
Prenosni računalnik za ZMDI Mozirje

19.315,03
700,00
179,00
700,00
4.179,60
2.000,00
700,00
700,00
700,00

15.
16.
21.
22.
25.
26.
30.

Večfunkcijska barvna laserska naprava za ZMDI Mozirje
Računalnik za MDI Žalec
Prenosni računalnik za MDI Gornja Radgona
Fotokopirni stroj za MDI Jesenice
Nakup poslovnih prostorov za MDI Kranj
Nakup poslovnih prostorov za MDDI Radovljica
Prenosni računalnik za DI Metlika

300,00
700,00
700,00
139,99
4.330,44
2.586,00
700,00

I08 - SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P.
Rožanska ulica 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Celovita obnovitvena rehabilitacija
2.
Informiranje in izobraževanje
3.
Socialno vključevanje - samostojno bivanje, pomoč z umetnostjo in aktivno
preživljanje prostega časa
4.
5.
6.
7.
8.

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
Prilagojeno bivanje invalidov v skupnosti

Programe na lokalni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Celovita obnovitvena rehabilitacija - terapevtske kolonije
Terapevtsko jahanje
Terapevtsko plavanje
Terapevtsko smučanje
Prilagojeno dvoransko balinanje - boccia
Osebna asistenca pri usposabljanju za neodvisno življenje, spremstvo in
prevoze

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Gradnja večnamenskega objekta Centra Vrtiče (na mestu nekdanjega hleva) v
Centru Sonček Vrtiče

EUR
546.089,21
403.813,74
321.310,79
58.133,72
43.437,98
68.058,74
62.206,03
28.220,43
3.563,21
55.084,40
2.606,28
82.502,95
35.404,38
13.831,14
11.665,79
4.386,27
6.859,50
10.355,87
104.308,75
79.671,62
24.637,13
37.966,72
37.966,72

I09 - ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE
Dunajska cesta 129, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:

EUR
375.143,48
287.994,24

Programe na državni ravni
1.
Skrb za ohranjevanje zdravja - preventiva in kurativa
2.
Usposabljanje za aktivno življenje
3.
Informativna in svetovalna dejavnost
4.
Športno rekreativne in šahovske dejavnosti
5.
Integracija CIV v kulturnem in družbenem življenju

149.880,95

Programe na lokalni ravni
1.
Skrb za ohranjevanje zdravja za DCIV
2.
Preprečevanje in blaženje posledic invalidnosti za DCIV
3.
Rekreacija in šport za DCIV
4.
Integracija CIV v kulturnem in družbenem življenju za DCIV

138.113,29
54.404,40
42.986,74
20.995,50
19.726,65

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni
Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Obnova infrastrukture v naselju Bučanje, Nerezine
2.
Trosedi, raztegljivi v ležišče za enote za ohranjevanje zdravja Terme Čatež,
Moravske toplice
3.

Sedežna garnitura, raztegljiva v ležišče Červar

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
2.
Zamenjava oken na sedežu društva

79.009,76
35.018,37
9.168,92
17.123,18
9.560,72

74.032,59
40.020,04
34.012,55
13.116,65
8.972,59
4.088,44
3.042,28
1.841,87
4.144,06
4.144,06

I10 - ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE
Hacquetova ulica 4, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Ohranjevanje zdravja vojnih invalidov
2.
Integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojnih invalidov v
kulturno in družbeno življenje
3.

Usposabljanje vojnih invalidov za samopomoč in članov društev za delo z
vojnimi invalidi

4.
5.

Šport in rekreacija vojnih invalidov
Posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov ter informiranje
javnosti o položaju vojnih invalidov

Programe na lokalni ravni
1.

Ohranjevanje zdravja vojnih invalidov v naravnih in klimatskih zdraviliščih ter
terapije

2.

Kompenziranje invalidnosti in ohranjanje socialnih stikov

EUR
455.209,33
355.071,82
87.885,65
7.365,57
32.715,41
11.902,17
15.335,56
20.566,94
267.186,17
65.027,37
100.543,94

3.

Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju ter oskrba s
tehničnimi pripomočki

4.
5.

Skrb za zdravje vojnih invalidov z rekreacijo
Usposabljanje vojnih invalidov 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

21.388,47
43.860,40
19.613,78
16.752,21

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

86.683,36

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

13.454,15
717,11
300
417,11

1.
2.

Tiskalnik laserski
Balinarske krogle B12

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Fotokopirni stroj - DVI Celje
2.
Zračne puške 3 x s torbo 1 x - DVI Celje
3.
Prenosni računalnik - DVI Dolenjske
4.
Zračna puška - DVI Dolenjske
5.
Stacionarni telefon - DVI Dolenjske
6.
Vitrina omara za pokale - DVI Dolenjske
7.
Pisarniški stol - DVI Gorenjske Kranj
8.
Telefon s fotoaparatom - DVI Gorenjske Kranj
9.
Klubska miza in 8 stolov - DVI Gorenjske Kranj
10.
Namizni računalnik 2 x - DVI Ljubljana
11.
Popravilo vhodnih vrat - DVI Maribor
12.
Generalno čiščenje žaluzij in oken - DVI Maribor
13.
Namizni računalnik - DVI Pomurja
14.
Prenosni računalnik - DVI Ptuj
15.
Prenosni telefon - DVI Ptuj
16.
Zračna puška 2 x - DVI SežanaEtui za puške 2 x
17.
Namizni računalnik z opremo - DVI Slovenske Istre Koper
18.
Prenosni računalnik - DVI Slovenske Istre Koper
19.
Prenosni računalnik - DVI Zasavje

55.837,31
30.846,05

12.737,04
700,00
833,20
700,00
744,00
52,70
600,00
200,00
300,00
1.168,20
1.400,00
1.008,94
695,40
700,00
700,00
300,00
534,60
700,00
700,00
700,00

I11 - ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE - SLOVENSKI PARALIMPIJSKI KOMITE
Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Paralimpijski športi in športi olimpijade gluhih
2.
Neparalimpijski športi in drugi športi
3.
Šport oseb z motnjami v duševnem razvoju

EUR
558.589,37
418.137,48
253.339,06
64.104,47
9.753,87

4.
5.
6.
7.

Doma izvedena tekmovanja
Rekreacija in vključevanje v športne dejavnosti
Obveščanje in informiranje
Svetovanje in izobraževanje

Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Športni rekviziti, pripomočki za vadbo in oprema

52.401,18
3.511,63
30.163,12
4.864,15
112.176,09
28.275,80
28.275,80

I12 - DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE
Parmova ulica 53, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Govorna rehabilitacija - učenje nadomestnega govora
Psihosocialna rehabilitacija
Programi ohranjevanja zdravja
Informiranje, publicistika in izdajanje glasila
Spodbujanje in podpora kulturni dejavnosti
Preprečevanje socialne izključenosti
Pomoč prostovoljcev laringektomiranim na domu

Delovanje na državni ravni

EUR
159.739,22
128.530,27
53.753,09
16.513,54
23.367,79
4.921,16
2.739,47
19.703,06
7.532,16
31.208,95

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.
Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski program
3.
Usposabljanje invalidov, svojcev in prostovoljcev za življenje in delo
4.
Program za invalide otroke in mladostnike
5.
Rekreacija in šport
6.
Kulturna dejavnost
7.
Informativna dejavnost
Programe na lokalni ravni
1.
Usposabljanje za aktivno življenje in delo
2.
Usposabljanje prostovoljcev za življenje in delo z invalidi
3.
Program za starše in svojce
5.
Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski program
6.
Dnevni centri

EUR
201.680,23
160.612,21
83.724,68
36.472,17
20.461,99
3.694,51
2.979,97
7.147,34
6.879,12
6.089,58
76.887,53
53.051,22
6.027,41
8.134,53
6.833,06
2.841,31

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1.
Namizni računalnik LenovoThinkCentre M720t i7-9400 8/256 W10P TWR
2.
Canon multifunkcijska naprava Pixma TR8550

40.166,26
21.306,86
18.859,40
901,76
700,00
201,76

I14 - DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE
Parmova ulica 53, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek

EUR
321.301,96

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

258.302,36
93.697,09

3.

Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z juvenilnim idiopatskim
artritisom (JIA) in njihovih družin

4.

Svetovanje za aktivno in neodvisno življenje ter delo revmatikov/invalidov

5.

Obiski na domu, fizična in druga pomoč starejšim in težje telesno oviranim
revmatikom

6.
7.
8.

Informativna dejavnost
Šport in rekreacija revmatikov
Kulturna in interesna dejavnost revmatikov

56.814,05
21.802,11
13.646,87

Delovanje na državni ravni

13.411,58
28.551,03
17.238,64
13.140,99
62.999,60

I15 - ZDRUŽENJE INVALIDOV - FORUM SLOVENIJE
Linhartova cesta 3, 1000 LJUBLJANA

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Veriga psihosocialne oskrbe in druženja
2.
Odmev
5.
Sporočevalec - Spletna in tiskana verzija časopisa slovenskih invalidov
Delovanje na državni ravni

EUR
97.174,64
72.451,96
29.150,66
23.529,93
19.771,37
24.722,68

I17 - DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE
Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
EUR

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 program
3.
Kulturna in informativno založniška dejavnost
4.
Šport in rekreacija
5.
Prevozi
6.
Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti

54.451,19

Delovanje na državni ravni

10.350,54

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Konferenčni stol z roko naslonom

42.627,44
4.503,44
23.164,96
2.798,29
4.370,24
3.452,61
4.337,90

1.473,21
1.473,21

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.
Nega in fizična pomoč za študente invalide
3.
Prevozi študentov invalidov
4.
Obštudijske dejavnosti za študente invalide
5.
Neodvisno življenje študentov invalidov - Bivalna skupnost

EUR
102.928,01
64.607,85
25.193,26
2.790,04
24.345,34
10.200,80
2.078,41

Delovanje na državni ravni

26.725,66

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Ureditev pisarniških prostorov društva v Ljubljani

11.594,50
11.594,50

I19 - YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA
Železna cesta 14, 1000 LJUBLJANA

Skupni znesek

EUR
44.160,23

od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Neodvisno življenje hendikepiranih
2.
Prevozi in mobilnost hendikepiranih oseb
3.
Klub SOT 24,5
4.
Bontonček ali kako biti prijatelj z vsemi
5.
Vrstniško svetovanje hendikipiranim
6.
Informiranje in podpora hendikepiranih oseb

30.565,04
7.957,14
12.542,44
2.832,91
3.693,41
2.862,68
676,46

Delovanje na državni ravni

13.595,19

I20 - DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH INVALIDOV SLOVENIJE VIZIJA
Slomškova ulica 3C, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.

Nasilje nad invalidi
Prevozi
Ohranjanje zdravja, zdravstvena preventiva in medicinski pripomočki
Posebni socialni program za zmanjšanje socialne izključenosti in aktivno
staranje invalidov

5.

Fizična pomoč invalidom z gibalno oviro

Delovanje na državni ravni

EUR
36.985,62
25.671,93
3.913,94
9.066,99
6.159,62
3.707,32
2.824,06
11.313,69

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 nastavitve oseb s posebnimi potrebami
3.
Individualno spremljanje, podpora in pomoč na domu ljudem s posebnimi
potrebami
4.
5.
6.

Prevozi ljudi s posebnimi potrebami
Izkustveni in doživljajski dnevi v različnih okoljih
Informiranje in spodbujanje samopomoči in samoorganizacije staršev, svojcev
in skrbnikov ljudi s posebnimi potrebami

Delovanje na državni ravni

EUR
50.018,74
34.206,35
13.534,61
6.812,52
2.155,91
5.804,93
2.507,56
3.390,82
15.812,39

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.
3.

Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija
Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb

EUR
91.253,11
67.126,65
37.708,85
31.457,13
2.241,58
4.010,14

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.
5.

Pomoč Invalid – invalidu
Usposabljanje za aktivno življenje - delavnice ustvarjalnosti

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

29.417,80
5.947,82
4.225,76
2.081,40
3.649,34
13.513,48
24.126,46
15.106,54
9.019,92

I23 - DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE
Dunajska cesta 106, 1000 LJUBLJANA

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Usposabljanje za aktivno življenje in kulturne aktivnosti
2.
Prevozi invalidov
5.
Dnevni Centri
6.
Programi za invalidne otroke in mladostnike
7.
Programi za starše in svojce
8.
Ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
9.
Informativna dejavnost
10.
Založniška dejavnost
11.
Rekreacija in šport
12.
Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti
13.
Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za življenje
in delo z invalidi
Delovanje na državni ravni
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
15.
VINIL

EUR
57.676,92
38.634,34
6.484,22
7.160,97
2.862,42
2.711,51
2.430,64
4.826,22
2.122,97
2.501,46
944,3
3.630,22
2.959,41
17.158,44
1.884,14
1.884,14

I25 - DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.

Usposabljanje za aktivno življenje in delo
Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi

EUR
97.689,75
70.521,87
31.221,05
11.594,54

3.
4.
5.
6.

Založniška dejavnost
Rekreacija in šport
Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju
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, oprema za fotografiranje in pametni telefoni

12.541,54
4.524,79
5.311,71
5.328,24
24.234,61
2.933,27
2.933,27

I27 - KULTURNO - PROSVETNO IN ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH
"KAREL JERAJ"
Jamova cesta 5, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Šport in rekreacija ter šah za ohranjanje zdravja slepih in slabovidnih
uporabnikov
2.

Organizacija in izvedba tečajev za slepe in slabovidne uporabnike

Delovanje na državni ravni

EUR
10.017,77
6.743,12
2.729,16
4.013,96
3.274,65

I29 - ZDRUŽENJE GLUHOSLEPIH SLOVENIJE DLAN
Trebinjska ulica 7, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
2.
3.
4.

Osebna asistenca osebam z gluhoslepoto
Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih
Spremljanje in tolmačenje osebam z gluhoslepoto
Usposabljanje gluhoslepih za samopomoč in usposabljanje prostovoljcev članov združenja za delo z gluhoslepimi

5.

Zmanjševanje socialne izključenosti oseb z gluhoslepoto, večdnevni tabori

6.

Posebna informativna in založniška dejavnost oseb z gluhoslepoto in njihovih
svojcev ter informiranje javnosti o socialnem položaju oseb z gluhoslepoto

7.
8.
9.
10.

Skupina za samopomoč svojcev oseb z gluhoslepoto
Strokovno svetovanje gluhoslepim in zagovorništvo
Ohranjevanje zdravja gluhoslepih
Razvijanje načinov sporazumevanja za gluhoslepe in usposabljanje.

EUR
86.789,11
38.869,73
8.323,76
9.237,65
2.786,92
1.692,72
6.306,06

2.378,03
1.861,03
1.947,63
3.417,20
918,73

Delovanje na državni ravni

16.490,63

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Poplačilo nakup prostora za izvajanje posebnih socialnih programov za osebe z
gluhoslepoto in dejavnosti društva - obrok kredita

31.428,75
31.428,75

I30 - ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV PADLIH 1991
Kardeljeva cesta 60, 2000 MARIBOR

Skupni znesek

EUR
19.642,06

od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Zagovorništvo, ozaveščanje, usposabljanje in integracija vojnih invalidov
2.
Informacijska dejavnost in založništvo
3.
Ohranjanje psihofizičnega zdravja.
4.
Šport in rekreacija

12.321,58
6.547,17
1.503,80
2.337,15
1.933,46

Delovanje na državni ravni

6.170,48

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1.
Interaktivni projektor BENQ MW809ST
2.
Huawei MateBook D 15 AMD prenosnik (53010UAJ=

1.150,00
500,00
650,00

I32 - DOWNOV SINDROM SLOVENIJA, DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE LJUDI Z DOWNOVIM
SINDROMOM
Samova ulica 9, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Vseživljenjsko učenje oseb z DS
2.
Opolnomočenje družin z otroki z downovim sindromom
3.
Informiranje in ozaveščanje strokovne in splošne javnosti o downovem
sindromu
Delovanje na državni ravni

EUR
28.306,84
22.776,41
8.995,48
11.567,72
2.213,21
5.530,43

I33 - DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO INVALIDOV SLOVENIJE - TOP POWER STUDIO MARIBOR
Ulica Staneta Severja 7, 2000 MARIBOR
Skupni znesek

EUR
3.510,71

od tega za:
Programe na državni ravni

2.363,12

1.

Program socialne vključenosti, krepitev zdravja ter vaje za grobo motoriko in
moč

Delovanje na državni ravni

2.363,12
1.147,59

I35 - DRUŠTVO AMPUTIRANCEV SLOVENIJE
Šmihel 8A, 8000 NOVO MESTO

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1.
Usposabljanje za aktivno življenje in delo
2.
Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti
3.
Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
4.
Rekreacija in šport
Delovanje na državni ravni

EUR
10.761,30
7.243,60
1.799,10
1.956,48
2.189,60
1.298,42
3.517,70

I37 - KRVNI BRATJE - DRUŠTVO BOLNIKOV Z MOTNJO STRJEVANJA KRVI SLOVENIJE
Čevljarska ulica 25A, 9224 TURNIŠČE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
2.
Ohranjanje zdravja
4.
Uveljavljanje in varovanje pravic hemofilikov okuženim s hepatitisom C
Delovanje na državni ravni

EUR
6.698,77
4.509,05
3.423,10
1.085,95
2.189,72

Svet FIHO je na 5. izredni seji dne 8.6.2021 sprejel predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 2021 v predlaganih
višinah za posamezne namene.

