SKLEP
o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2008 invalidskim in
humanitarnim organizacijam

I.
Svet fundacije je pri obravnavi zaključnega računa za leto 2008 sprejel sklep, da se presežek
prihodkov nad odhodki v višini 738.280,00 € razporedi za pokrivanje odhodkov v naslednjih
obračunskih obdobjih in sicer za razporeditev invalidskim in humanitarnim organizacijam.
Svet fundacije je tudi sprejel stališče, da ta sredstva v skladu s 5. členom Pravilnika FIHO obe
komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in
humanitarnim organizacijam prednostno namenita za socialno najbolj ogrožene skupine in
posameznike (Rdeči križ Slovenije, Karitas, Evangeličanska humanitarna organizacija – za
prehrambene pakete in tople obroke).
Svet fundacije je na 9. seji dne 20.4.2009 zadolžil obe komisiji za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam, da
upoštevajoč 5. člen pravilnika za naslednjo sejo sveta pripravita predlog razporeditve
presežka prihodkov nad odhodki v višini 738.280,00 € (65 % - 479.882,00 €, 35 % 258.398,00 €). Sredstva naj prednostno namenita za socialno najbolj ogrožene skupine in
posameznike.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim
organizacijam se je v ta namen sestala 21.8.2009 in 17.9.2009 ter pripravila predlog
razporeditve za dofinanciranje programov 19 invalidskih organizacij ki zajema sredstva v
skupni višini 479.882,00 €.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim
organizacijam se je v ta namen sestala 31.8.2009 in 16.9.2009. Komisija je upoštevala
usmeritev sveta fundacije in pripravila predlog za dofinanciranje programov humanitarnih
organizacij in sicer za nakup prehrambenih paketov, pripravo toplih obrokov, plačilo
najnujnejših položnic ter dofinanciranje programov, ki so namenjeni skrbi za duševno zdravje
in boju proti nasilju v družini v skupni višini 258.398,00 €.

II.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim
organizacijam predlaga svetu FIHO, da sprejme predlog razporeditve sredstev v skupni višini
479.882,00 € med 19 navedenih invalidskih organizacij. Komisija predlaga naj invalidske
organizacije sredstva prioritetno namenijo za izvajanje posebnih socialnih programov, oz. za
namene, ki so skladni s poslanstvom posamezne invalidske organizacije:
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I1 Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

46.172,69

Program na državni ravni:
1. Organiziranje in izvedba programov za aktivno ohranjanje zdravja v lastnih prilagojenih
kapacitetah

22.424,94

Programi na lokalni ravni:
1. Prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam in nudenje finančne pomoči
socialno ogroženim slepim in slabovidnim osebam (MDSS Celje)
2.
Pomoč kasneje oslepelim in slabovidnim osebam in prva socialna in osebna pomoč slepim
in slabovidnim osebam (MDSS Kranj)
3. Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za uporabo sodobne informacijske tehnologije,
nudenje finančne pomoči socialno ogroženim slepim in slabovidnim osebam in
organiziranje in izvedba športno rekreativnih aktivnosti (MDSS Murska Sobota)

20.862,34

22.424,94

2.539,85
2.539,91
1.812,56

4. Nudenje finančne in materialne pomoči socialno ogroženim slepim in slabovidnim in
organizacija in izvedba športno rekreativnih aktivnosti (MDSS Novo mesto)

1.777,54

5.

3.967,74

6.

Nudenje finančne in materialne pomoči socialno ogroženim slepim in slabovidnim osebam
(MDSS Ljubljana)
Osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb in organiziranje tečaja mobilnosti in
orientacije (MDSS Maribor)

7. Pomoč starejšim osebam z okvaro vida (MDSS Nova Gorica)
8. Osebna asistenca slepih in slabovidnih oseb (MDSS Ptuj)
Delovanje na lokalni ravni:
za sofinanciranje delovanja MDSS Koper
I2 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Programi na državni ravni:
1. Organiziranje in izvedba programa za ohranjevanje zdravja
2. Program informativne dejavnosti – spletna televizija
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni:

3.907,65
2.012,87
2.304,22
2.885,41
2.885,41
43.338,45
16.340,25
6.170,12
10.170,13
26.998,20

1. Obnova prostorov za izvajanje programa informativne dejavnosti

26.998,20

I3 Društvo distrofikov Slovenije

35.259,55

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni:
1. Dofinanciranje ureditve prostorov za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih
tehničnih pripomočkov za distrofike

35.259,55

I4 Zveza paraplegikov Slovenije

34.173,54

Program na državni ravni:

34.173,54

35.259,55

1. Rehabilitacijski program

34.173,54

I5 Združenje multiple skleroze Slovenije

25.962,19

Program na državni ravni:
1. Organizacija in ohranjevanje zdravja v lastnih prilagojenih objektih

25.962,19

I6 SOŽITJE - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije

44.292,03

Programi na lokalni ravni:
1. Programi za usposabljanje in razbremenitev družin

44.292,03

25.962,19

13.677,00
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2. Vseživljenjsko učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju
3. Rehabilitacijski programi v lokalnih društvih
I7 Zveza delovnih invalidov Slovenije
Program na državni ravni:
1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo (aktivni delovni invalidi - vzpodbujanje
osebnostne rasti - obvladovanje invalidnosti
Program na lokalni ravni:

26.000,00
4.615,03
45.139,65
5.137,65
5.137,65
40.002,00

1. Skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov

40.002,00

I8 SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

27.472,02

Programa na državni ravni:

27.472,02

1. Obnovitvena rehabilitacija

13.212,02

2. Stanovanjske skupine

14.260,00

I9 Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
Programa na državni ravni:

7.930,00
3.930,00

1. Ohranjevanje zdravja - preventivna dejavnost

2.000,00

2. Kompenziranje invalidnosti in preprečevanje socialne izključenosti

1.930,00

Programi na lokalni ravni:

4.000,00

1. Kompenziranje invalidnosti
2. Skrb za ohranjevanje zdravja - preventiva
3. Usposabljanje za aktivno življenje in
4. Športna rekreacija
5. Kulturno udejstvovanje in ustvarjanje
6. Prevozi invalidov
7. Obveščanje civilnih invalidov vojn
8. Dnevni centri - skupine za samopomoč
9. Izobraževanje
I10 Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
Programa na lokalni ravni:
1. Ohranjevanje zdravja vojnih invalidov v naravnih klimatskih zdraviliščih in terapije
2. Integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojnih invalidov v kulturno in
družbeno življenje

I11 Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite
Program na državni ravni:
1. Sofinanciranje udeležbe na Deaflympic v Tajpeju
I12 Društvo laringektomiranih Slovenije

7.930,00
7.930,00
3.000,00
4.930,00

12.930,00
12.930,00
12.930,00
7.930,00

Programa na državni ravni:

6.680,00

1. Pomoč pred in po operaciji grla

1.000,00

2. Preprečevanje socialne izključenosti

5.680,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje

1.250,00
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Nakup računalnika
I13 Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
Program na državni ravni
1. Izvajanje socialnega programa v okviru zdraviliške dejavnosti
Program na lokalni ravni
1. Delovanje oseb s stomo (po društvih Ilco MB, LJ, NM, Koroška

1.250,00
7.930,00
3.930,00
3.930,00
4.000,00
4.000,00

I14 Društvo revmatikov Slovenije

7.930,00

Program na državni ravni

7.930,00

1. Rehabilitacijski program za vnetske revmatske bolezni
I18 Društvo študentov invalidov Slovenije
Program na državni ravni:
1. Osebna asistenca za študente invalide
I19 YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Program na državni ravni
1. Neodvisno življenje hendikepiranih
I20 Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme za varno stanovanje"Hiša zaupanja" za gibalno ovirane ženske - žrtve
nasilja
I21 Sklad SILVA - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami
Program na državni ravni
1. Prevoz oseb s posebnimi potrebami
Delovanje na državni ravni

7.930,00
19.366,63
19.366,63
19.366,63
16.823,77
16.823,77
16.823,77
7.930,00
7.930,00
7.930,00

7.930,00
3.000,00
3.000,00
1.930,00

Operativni odhodki
Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme za kuhinjo in pisarniške opreme

I23 Društvo VITA - za pomoč po nezgodni poškodbi glave
Program na državni ravni
1. Dnevni center
Delovanje na državni ravni
Operativni odhodki

3.000,00
3.000,00

7.930,00
4.000,00
4.000,00
3.930,00

Osebni prejemki
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
SKUPAJ

414.370,52
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Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih
organizacijam predlaga svetu fundacije, da se preostanek sredstev v višini 65.511,48 €
rezervira in nameni Zvezi paraplegikov Slovenije za sofinanciranje dokončanja investicije
Doma paraplegikov v Pacugu.

III.
Dodatna sredstva FIHO za leto 2009 je svet FIHO na 9. seji delno že razporedil humanitarnim
organizacijam za dofinanciranje socialno najbolj ogroženih skupin in posameznikov in sicer za
nakup prehrambenih paketov, pripravo toplih obrokov in plačilo najnujnejših položnic in
sicer:
Humanitarna organizacija
€
Slovenska Karitas
80.000,00
Rdeči križ Slovenije
80.000,00
Eho podpornica- Evangeličanska humanitarna organizacija- Eho podpornica
40.000,00
SKUPAJ
200.000,00
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim
organizacijam se je sestala 16.9.2009 in pripravila predlog za razporeditev preostanka
sredstev iz presežka prihodkov nad odhodki leta 2008. Sredstva je namenila humanitarnim
organizacijam, katerih primarna naloga je skrb za duševno zdravje in boj proti nasilju v
družini in predlaga svetu FIHO, da sprejme predlog razporeditve ostanka presežka prihodkov
nad odhodki v skupni višini 58.398,00€ med 3 navedene humanitarne organizacije:
Humanitarna organizacija
Novi paradoks
Društvo za nenasilno komunikacijo
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
SKUPAJ

€
24.398,00
30.000,00
4.000,00
58.398,00

Predlog sklepov:
1. Svet FIHO sprejema sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta
2008 v višini 414.370,52 € invalidskim organizacijam in sklep o razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2008 v višini 58.398,00 € humanitarnim
organizacijam za namene, kot je opredeljeno v posameznem predlogu v skupni
višini 472.768,52 €.
2. Svet fundacije podpira predlog invalidske komisije, da se sredstva v višini 65.511,48
€ rezervira in nameni Zvezi paraplegikov Slovenije za sofinanciranje dokončanja
investicije Doma paraplegikov v Pacugu. Ta predlog se pogojuje z izpolnitvijo
obveznosti Zveze paraplegikov v zvezi s predložitvijo ustrezne dokumentacije za
navedeno investicijo (prikaz finančne konstrukcije investicije, pogodba z izvajalcem
del, zagotovilo o participaciji sofinancerjev).

Ljubljana, 28.9.2009

Predsednik Sveta FIHO
Miran KRAJNC, l.r.
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