OBRAZLOŽITEV SKLEPA RAZPOREDITVE SREDSTEV FIHO
HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V LETU 2002
Svet FIHO je na 31. seji dne 8.10.2001 sprejel finančni načrt fundacije za leto 2002, v
katerem je namenil za financiranje dejavnosti humanitarnih organizacij (dobrodelne
organizacije in organizacije za samopomoč), 713.440.000 SIT.
Dne 12. oktobra 2001 je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za razporeditev
sredstev FIHO v letu 2002. V razpisanem roku je na sedež fundacije prispelo 49 vlog
humanitarnih organizacij (13 več kot v letu 2001). Komisija za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je na seji dne 14.
novembra 2001 odprla prispele vloge na javni razpis in ugotovila sledeče:
- vse vloge za dodelitev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam so prispele v razpisanem
roku;
- po pregledu vlog je komisija ugotovila, da je 40 humanitarnih organizacij posredovalo
popolne vloge, 6 organizacij pa je posredovalo nepopolne vloge (pomanjkljiva
dokumentacija, nepopolni programi in nepravilni izračuni finančne vrednosti programov);
- 3 vloge za pridobitev sredstev FIHO v letu 2002 (TNT Slovenija, Društvo za izenačevanje
pravic Piran, Zavod za razvoj paliativne oskrbe Ljubljana in Društvo Tvoj telefon Ljubljana)
je komisija zavrnila, ker društva niso izpolnjevala razpisnih pogojev.
Komisija je o odpiranju vlog izdelala zapisnik in ga v predpisanem roku posredovala vsem
humanitarnim organizacijam. Organizacijam, ki so posredovale nepopolne vloge so bili
poslani pisni zahtevki za dopolnitev njihovih vlog. Vse organizacije so vloge dopolnile v
predpisanem roku.
Trem organizacijam, ki niso izpolnjevale razpisnih pogojev, so bile njihove vloge vrnjene s
podrobno obrazložitvijo. Ugovor zaradi zavrnitve vloge je nadzornemu odboru FIHO poslalo
TNT Slovenija Društvo za izenačevanje pravic Piran. Ugovor je nadzorni odbor obravnaval
dne 13.12.2001 in ga zavrnil. Sklep nadzornega odbora je bil društvu posredovan v zakonitem
roku.
Komisija je na seji dne 30.11 2001 pričela z vsebinsko obravnavo 46. vlog humanitarnih
organizacij, ki so izpolnjevale pravno formalne pogoje za pridobitev sredstev FIHO v letu
2002. Ti pogoji so določeni v 8. členu pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije (v nadaljevanju pravilnik).
Na podlagi 62 člena Zakona o socialnem varstvu, ki določa, da so dobrodelne organizacije
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti in 63.
člena zakona, ki določa, da so organizacije za samopomoč prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih
skupno reševali socialne potrebe svojih članov, je komisija 25 organizacij razvrstila v skupino
"dobrodelne organizacije" in 19 organizacij v skupino "organizacij za samopomoč".
Po proučitvi zahtevkov za financiranje dejavnosti humanitarnih organizacij v letu 2002
(programi, delovanje, naložbe), je komisija ugotovila, da je 25 dobrodelnih organizacij vložilo
zahtevke za financiranje njihovih dejavnosti v skupni višini 2.195.000.000 SIT, 19 organizacij
za samopomoč pa v višini 534.000.000 SIT, skupno torej 2.730.000.000 SIT, kar pomeni 3,5

krat več zahtevkov, kot je za leto 2002 razpoložljivih sredstev.
Komisija je v nadaljevanju vsebinske obravnave vlog dobrodelnih organizacij in organizacij
za samopomoč na sejah dne 7., 8., 9. in 10.1.2002 proučila prijavljene socialne programe teh
organizacij in njihove zahtevke za financiranje dejavnosti ter naložb. Na podlagi 8., 9., 10. in
11. člena pravilnika je komisija ugotovila, da 20 dobrodelnih organizacij in 19 organizacij za
samopomoč izpolnjuje vsebinske pogoje za pridobitev sredstev FIHO v letu 2002. Naslednje
organizacije pa vsebinskih pogojev za pridobitev sredstev FIHO ne izpolnjujejo:
1. Društvo svetovalcev Zaupni telefon Samarijan Ljubljana
Društvo izvaja socialno dejavnost po telefonu tistim občanom, ki se znajdejo v duševni stiski.
V letu 2001 so prejeli 23.000 klicev. Pretežni porabniki storitev po telefonu so psihiatrični
bolniki, invalidne osebe, mladi in starejši občani. Svetovalec klicatelja posluša, ničesar mu ne
svetuje ampak vodi pogovor tako, da klicalec sam odkriva nove možnosti, na katere še ni
pomislil. Skupaj se trudita razumeti obstoječe stanje in iščeta motive, ki bi klicalca lahko
vzpodbudilo k razreševanju svojih problemov.
Dejavnost društva financirata Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo
za zdravje, Telekom Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in različni
sponzorji, V letu 2001 so iz teh naslovov pridobili 14.819.000 SIT.
2. Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja
Društvo izvaja 6 socialnih programov za ženske, ki doživljajo nasilje v družini in otroke, ki
doživljajo kakršnokoli obliko nasilja s strani staršev in drugih oseb. Poleg svetovanja po
telefonu društvo organizira in izvaja zatočišče za ženske, ki so preživljale nasilje in njihove
otroke, vodijo skupine za samopomoč, usposabljajo prostovoljke za delo s to skupino
ogroženih oseb, izvajajo zagovorništvo in obveščajo javnost o družbenih razsežnostih ter
socialnih posledicah nasilja nad ženskami in otroki.
Dejavnost društva financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Rešubliški zavod
za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, nekatere občine in različni
donatorji. V letu 2001 so iz teh naslovov pridobili 34.800.000 sredstev.
3. Humanitarno društvo Adra Slovenija, Ljubljana
Društvo v okviru svoje dejavnosti materialno in finančno pomaga socialno ogroženim
posameznikom in družinam, organizira brezplačne tečaje odvajanja od kajenja, organizira
seminarje o zdravi prehrani in uporabe vode v zdravilne namene, nudi pomoč v primeru
naravnih nesreč, v sodelovanju z Adro internacional - mednarodno humanitarno organizacijo
pa zbira materialna in finančna sredstva za socialno ogrožene v nerazvitih državah in žrtve
vojn. Sredstva za svojo dejavnost pridobivajo iz članarin in sponzorjev.
Komisija ugotavlja, da društvo Adra izvaja enake programe, ki jih FIHO že financira v okviru
programov RKS, Karitasa, Zveze upokojencev Slovenije in nekaterih drugih humanitarnih
organizacij. Iz programov društva pa tudi ni razvidno, da bi društvo izvajalo svoje programe
za uporabnike na celotnem območju države. Zaradi navedenih razlogov komisija ne predlaga
financiranje Društva Adra v letu 2002 iz sredstev FIHO.

4. Mir sreče - Slovensko društvo za medsebojno pomoč Ljubljana
Društvo si je za svoj cilj izbralo nudenje pomoči ljudem v duševni stiski in to predvsem
uporabnikom psihiatričnih storitev, ki se po končani hospitalizaciji zaprejo v svoje okolje in
ne iščejo pomoči, ampak se predajo brezupu in apatiji. Z individualnim pristopom v domačem
okolju skuša društvo pomagati čim večjemu številu bolnikov s težavami v duševnem zdravju.
Društvo je v letu 1999 pridobilo sredstva za delovanje od Republiškega zavoda za
zaposlovanje, s prispevki donatorjev in lastnimi dohodki.
Komisija ugotavlja, da društvo Mir sreče izvaja enake programe kot društva Šent, Ozara in
Altra, ki jih FIHO že financira. Iz programa društev tudi ni razvidno, da bi društvo izvajalo
svojo dejavnost na območju celotne države. Zaradi navedenih razlogov komisija ne predlaga
financiranje Društva Mir sreče v letu 2002 iz sredstev FIHO.
5. Zveza HOBIS - Zveza humanitarnih organizacij bolnikov in bolnikov invalidov
Komisija je proučila vlogo zveze Hobis in ugotovila, da je njihov pravni status enak kot v letu
2001, ko je svet FIHO njihovo vlogo za financiranje dejavnosti iz sredstev FIHO zavrnil.
Zvezo Hobis so ustanovile Zveza ledvičnih bolnikov Slovenije, Društvo pljučnih bolnikov
Slovenije, Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Slovensko društvo za celiakijo in Društvo
UP. Navedena društva so vložila zahtevke za financiranje njihovih dejavnosti v letu 2002, v
njihovih zahtevkih pa ni postavke "sofinanciranje dejavnosti Zveze Hobis". To pa je edina
možna oblika financiranja dejavnosti Zveze Hobis, kot je določeno v 12. členu pravilnika,
zato komisija vlogo društva za financiranje njihove dejavnosti v letu 2002 iz sredstev FIHO
ne podpira.
Dve organizaciji (Društvo Vizija PZS iz Slovenskih Konjic in Društvo Barka iz Zbilj pri
Medvodah) glede na vrsto prizadetosti članic oz. članov obeh društev po mnenju komisije
sodita v skupino invalidskih organizacij, čeprav imata šifro dejavnosti 85.323 - dobrodelne
organizacije. Zaradi navedenih razlogov je komisija obe vlogi odstopila komisiji za
ocenjevanje in pripravo predlogov razporeditve sredstev FIHO invalidskim organizacijam.
Pri pregledu in ocenjevanju socialnih programov je komisija izločila nekatere programe
dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč, ki po svoji vsebini niso socialni
programi ali pa se na podlagi pravilnika ne morejo financirati iz sredstev FIHO (izdelava
zdravstvenega registra članstva, izdelava različnih proizvodov, planiranje in zagotavljanje
zdravega potomstva, zdravstvena rehabilitacija, genetska analiza dejavnikov tveganja za
koronarna srčna obolenja, odkrivanje prisotnosti protiteles v krvi, zdraviliško zdravljenje,
poizvedovalna dejavnost, programi s področja zaščite in reševanja ljudi, krvodajalske akcije,
itd.). Komisija je programe za najbolj ogrožene skupine občanov (starejši občani, socialno
ogroženi, brezdomci in osebe brez zdravstvenega zavarovanja), ki se pojavljajo pri različnih
organizacijah (RKS, Karitas, Slovenska filantropija, Zveza upokojencev Slovenije) finančno
ovrednotila le pri RKS in Karitasu, zato komisija predlaga, da se Zvezi društev upokojencev
Slovenije in Slovenski filantropiji sredstva za izvajanje socialnih programov v letu 2002
odobrijo v enaki višini kot v letu 2001.

Glede na to, da so zahtevki za financiranje dejavnosti dobrodelnih organizacij in organizacij
za samopomoč 3,5 krat presegli razpoložljiva sredstva za leto 2002, je komisija v skladu z 10.
členom pravilnika, socialne programe teh organizacij glede na vsebino in njihov pomen za
posamezne uporabnike storitev razvrstila v tri skupine:
- v I. skupino je razvrstila socialne programe, ki so v funkciji ohranjevanje zdravja
uporabnikov storitev, pomoči živeti z boleznijo in zagotavljanja tistih storitev, ki so v funkciji
neodvisnega življenja;
- v II. skupino je komisija razvrstila programe, ki so v funkciji preventivnega delovanja
društva, izobraževanja ter informativno-založniške dejavnosti;
- v III. skupino je komisija razvrstila programe, ki so v funkciji medsebojnega druženja,
športno rekreativne in kulturne dejavnosti.
Razvrščene programe je komisija finančno ovrednotila tako, da je I. skupno programov
ocenila s 100 %, II. s 73 % in II. s 30 % od zaprošenih sredstev za posamezne programe.
Zaradi velike razlike med zaprošenimi sredstvi in razpoložljivimi viri je komisija sprejela
dodatni kriterij, po katerem se posameznim organizacijam lahko dodeli za izvajanje njihovih
socialnih programov enak znesek, kot so ga prejele iz sredstev FIHO v letu 2001 oz.
praviloma do 40 % več sredstev, kot so bili ocenjeni njihovi socialni programi v letu 2001.
Komisija je na podlagi razvrstitve in vrednotenja socialnih programov obeh skupin
organizacij odločila, da naj bo strukturni delež razpoložljivih sredstev za dobrodelne
organizacije 68,5 % in za organizacije za samopomoč 31,5 % (enako kot v letu 2001).
Komisija se je tudi odločila, da se za financiranje socialnih programov nameni 70 %
razpoložljivih sredstev, za delovanje 25 % in naložbe 5 % sredstev. Pri naložbah so bili
upoštevani le tisti zahtevki za nakup najnujnejše opreme, ki so bili dokumentirani s
priloženimi predračuni. Zahtevke, ki niso imeli predračunov je komisija zavrnila.
V skladu s 5. členom pravilnika je komisija od razpoložljivih sredstev v višini
713.440.000.000 SIT namenila v obvezno rezervo 7.526.000 SIT. Podrobnejši predlog
razporeditve sredstev med obe skupini organizacij je prikazan v spodnji tabeli.

--Socialni programi
Delovanje
Naložbe
SKUPAJ

DOBRODELNE
ORGANIZACIJE
ORGANIZACIJE ZA SAMOPOMOČ
371.655.000 SIT
171.260.000 SIT
86.850.000 SIT
41.780.000 SIT
24.970.000 SIT
13.399.000 SIT
483.475.000 SIT
226.439.000 SIT

SKUPAJ
542.915.000 SIT
128.630.000 SIT
38.369.000 SIT
709.914.000 SIT

Na podlagi izdelanega predloga razporeditve sredstev FIHO dobrodelnim organizacijam in
organizacijam za samopomoč, je komisija navedene organizacije razvrstila glede na to, kdo so
uporabniki njihovih storitev (vsebinska razvrstitev) v dve skupini: v splošne dobrodelne
organizacije in organizacije, ki izvajajo svoje storitve za kronične bolnike. Po tej vsebinski
razvrstitvi (ki ni v skladu z 62. in 63. členom Zakona o socialnem varstvu, zato lahko služi
samo kot zanimiv analitičen prikaz, koliko sredstev FIHO namenja kroničnim bolnikom in

koliko ostalim ogroženim skupinam prebivalstva), je stanje sledeče:
- med splošne dobrodelne organizacije je komisija razvrstila 8 organizacij (RKS, Karitas,
EHO podpornica, Slovenska filantropija, Unicef, Zveza društev upokojencev Slovenije,
Združenje za gerontologijo, Društvo za nenasilno komunikacijo). Po predlogu komisije naj bi
navedene skupine organizacij iz sredstev FIHO v letu 2002 pridobile 45 % razpoložljivih
sredstev;
- v skupino humanitarnih organizacij, ki nudijo različne socialne storitve kroničnim bolnikom
s področja (bolezni srca in ožilja, pljučne bolezni, maligne bolezni, duševne bolezni, bolezni
presnove, bolezni ledvic, krvne bolezni, kožne bolezni, bolezni ušes, nosu in grla), je komisija
razvrstila 31 organizacij. Navedena skupina organizacij naj bi v letu 2002 prejela 55 %
razpoložljivih sredstev FIHO.
Komisija je dne 30.1.2002 sklicala usklajevalni sestanek s predstavniki dobrodelnih
organizacij in organizacij za samopomoč. Sestanek je bil organiziran ločeno za dobrodelne
organizacije in organizacije za samopomoč. Udeležilo se ga je 21 predstavnikov dobrodelnih
organizacij in 14 predstavnikov predstavnikov organizacij za samopomoč.
Uvodoma je predsednica komisije Marija Strojin podrobno predstavila delo komisije pri
pripravi predloga za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v letu 2002.
Obrazložila je tudi razloge za zavrnitev vlog petim humanitarnim organizacijam, ki po
mnenju komisije ne izpolnjujejo vsebinskih pogojev za dodelitev sredstev fundacije, ki so
opredeljeni v pravilniku. V nadaljevanju seje pa je obrazložila konkretne predloge za
dodelitev sredstev posameznim dobrodelnim organizacijam in organizacijam za samopomoč.
V razpravi sta predstavnika Zveza upokojencev Slovenije ponovno opozorila na problem
financiranja sanacije Doma upokojencev v Rogaški Slatini. Prav tako se nista strinjala s
predlogom za financiranje njihovih programov dejavnosti, saj so po predlogu komisije
sredstva določena v enaki višini kot jih je Zveza upokojencev prejela v letu 2001. Predsednica
komisije je pojasnila, da Zveza upokojencev Slovenije v svoji vlogi za financiranje dejavnosti
v letu 2002 ni podala zahtevka za sofinanciranje navedenega počitniškega doma, za ostale
zahtevke za naložbe pa Zveza upokojencev Slovenije ni predložila zahtevanih predračunov,
zato komisija teh zahtevkov ni mogla upoštevati.
Predstavnica društva SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja je povedala, da v njihovem
društvu ne izvajajo samo storitev preko telefona ampak izvajajo tudi druge socialne programe,
zato v društvu menijo, da so upravičeni do sredstev FIHO. Predstavnik Društva zaupni telefon
Samarijan je povedal, da gre pri njihovi socialni dejavnosti, ki se izvaja preko telefona za
reševanje krize v trenutku, ko ogrožena oseba pokliče, zato se ni strinjal, da se njihova
dejavnost ne šteje v skupino socialnih programov, ki se lahko financirajo iz sredstev FIHO.
Predstavnika društev Adra in Mir sreče sta prosila za podrobnejšo obrazložitev razlogov,
zaradi katerih je komisija njihovi vlogi zavrnila. Predsednica komisije jima je razloge za
zavrnitev njihove vloge dodatno obrazložila.
Ostali prisotni predstavniki dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč so se
strinjali s predlogi komisije za razporeditev sredstev FIHO v letu 2002.

Predsednica komisije je prisotne seznanila, da bo komisija ponovno proučila vlogi Društva
SOS telefon in Društva zaupni telefon Samarijan in ocenila ali izpolnjujejo vsebinske pogoje
za financiranje njihovih dejavnosti iz sredstev FIHO.
Komisija je na 26. seji dne 12.2.2002 ponovno proučila programe, ki jih izvajata Društvo SOS
telefon in Društvo zaupni telefon Samarijan in ocenila, da je svetovanje po telefonu samo del
širše socialne dejavnosti, ki jo Fiho že financira skozi programe invalidskih in humanitarnih
organizacij. Komisija SOS telefone pojmuje kot integriran del socialne mreže, ki jo izvajajo
invalidske in humanitarne organizacije, zato zaradi omejenih sredstev, s katerimi razpolaga
FIHO, teh posebnih oblik socialne dejavnosti po telefonu fundacija ne more financirati. Iz
predložene dokumentacije pa je razvidno, da obe društvi pridobivata precejšen del potrebnih
sredstev za delovanje iz javnih sredstev, tako da izvajanje njihove dejavnosti ni ogroženo.
Komisija je na 26. seji dne 12.2.2002 na podlagi pisnih in ustnih pripomb Marjana Bizilja v
zvezi s predlogom sklepa o razporeditvi sredstev humanitarnim organizacijam ponovno
proučila predlog razporeditve za ZDUS in odločila, da iz obveznega odstotka rezervnih
sredstev (1 % - 7.134.400 SIT) Zvezi društev upokojencev Slovenije razporedi 1.000.000 SIT
za delovanje in 3.000.000 SIT za izvajanje socialnih programov.
Na osnovi odločitve komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov razporeditve sredstev
FIHO humanitarnim organizacijam, da se Zvezi društev upokojencev Slovenije dodatno
razporedijo sredstva FIHO iz kvote namenjene za obvezno rezervo, izhaja, da znašajo
sredstva za rezervo 0,5 % in sicer 3.526.000 SIT
Ljubljana, 12.2.2002
------------------------------------------------------------------------------

SKLEP
o razporeditvi sredstev FIHO na posamezne humanitarne organizacije za leto 2002

Komisija je na 26. seji dne 12.2.2002 pripravila dokončen predlog razporeditve sredstev
FIHO humanitarnim organizacijam (dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč)
za leto 2002 in ga posreduje v razpravo ter odločanje svetu FIHO.

I. DOBRODELNE ORGANIZACIJE

1. Zvezi društev za boj proti raku se odobri 9.200.000 SIT, od tega za:

a) DELOVANJE 2.000.000 SIT
b) NALOŽBE /
c) PROGRAME 7.200.000 SIT
- usposabljanje predavateljev in izvajalcev zdravstvene vzgoje v zvezi z rakavimi obolenji,
- vzgoja in izobraževanje prebivalstva v zvezi z rakavimi obolenji.
2. EUROPA DONNA - Slovensko združenje za boj proti raku dojk se odobri 1.300.000
SIT - kot zagonska sredstva.
Prijavljen program:
- Osveščanje ciljne skupine o pomenu zgodnjega odkrivanja bolezni.
3. Gorski reševalni službi pri PZ Slovenije se odobri 40.700.000 SIT od tega za:
a) DELOVANJE 7.000.000 SIT
b) NALOŽBE nimajo zahtevka
c) PROGRAME 33.700.000 SIT
- usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov za izvajanje programov, in ostala izobraževanja,
- financiranja za opremo v višini.
4. Rdečemu križu Slovenije se odobri 141.250.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 26.000.000 SIT
b) NALOŽBE 3.000.000 SIT
c) PROGRAME 112.250.000 SIT
- letovanje otrok v mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič,
- oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin (70.000 družin),
- seminarji širjenja znanj in prostovoljce RK, (seminar za nove sodelavce za širjenje znanj,
obnovitveni seminar za sodelavce širjenja znanj),
- seminar za nove sodelavce za širjenje znanj+ obnovitveni,
- regijski seminarji,
- seminar za mentorje mladih,
- mednarodni tabor RKS,
- tabori "mladih za zdravje in mir",
- organizacija predavanj za mlade prostovoljce,
- program dela RKS na področju preventivne in zdravstveno vzgojne dejavnosti,
- srečanja starejših, osamljenih in invalidnih oseb,
- obiskovanje starejših, bolnih in invalidnih oseb ter nudenje konkretne pomoči,
- osveščanje, svetovanje in aktivnosti za romsko populacijo,
- krožki RK,
- pomoč brezdomcev - klošarjem.
5. Društvu za zdravje srca in ožilja se odobri 3.100.000 od tega za:
a) DELOVANJE 700.000 SIT
b) NALOŽBE ni zahtevka
c) PROGRAME 2.400.000 SIT

- izvajanje preventive programov za ohranjanje zdravja,
- temeljni postopki oživljanja,
- svetovanje bolnikom po infarktu, možganski kapi in drugih boleznih srca in ožilja,
- založniška dejavnost,
- mednarodno sodelovanje (še posebej kot stalni člani European Heart Network).
6. Paradoks - Slovenskemu društvu za pomoč v duševni stiski se odobri 5.700.000 SIT in
sicer:
a) DELOVANJE 800.000 SIT
b) NALOŽBE 2.000.000 SIT
c) PROGRAMI 2.900.000 SIT
7. OZARA Nacionalnemu združenju za kakovost življenja se odobri 59.000.000 SIT, od
tega za:
a) DELOVANJE 9.500.000 SIT
b) NALOŽBE 3.500.000 SIT
c) PROGRAME 46.000.000 SIT
- pisarne za informiranje in svetovanje,
- stanovanjske skupine,
- center za socialno in delovno integracijo zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih oseb,
- založništvo, informiranje, evalviranje,
- delo z mladimi v duševni stiski,
- srečanje članov uporabnikov in svojcev,
- dnevni centri,
- klubi prostovoljcev,
- izobraževanje,
- rehabilitacijski center Šober,
- skupine za samopomoč,
- klubi svojcev,
- prostočasne aktivnosti (PČA),
- mednarodne športne igre 2002,
- mednarodno sodelovanje,
- mednarodne konference,
- svetovni dan duševnega zdravja.
8. EHO Podpornici-evangeličanski humanitarni organizaciji se odobri 6.300.000 SIT od
tega za:
a) DELOVANJE 1.200.000
b) NALOŽBE 2.000.000 SIT
c) PROGRAME 3.100.000 SIT
- mobilna diakonija (pomoč na domu),
- pomoč v stiski,

9. ŠENT - Slovenskemu društvu za duševno zdravje se odobri 54.600.000 SIT od tega za:
a) DELOVANJE 9.400.000 SIT
b) NALOŽBE 4.000.000 SIT
c) PROGRAME 41.200.000 SIT
- Programi, ki jih izvajajo v dnevnih centrih:
- Programi stanovanjskih skupin:
- prostovoljno delo
- letovanja in tabori, Šent,
- delovno usposabljanje in zaposlovanje
- ozaveščanje skupnosti
- participacija v skupnosti
- programi….
- izobraževalni programi,
- športno-rekreativno program "Šola za zdravo življenje",
- založništvo , časopis Šent
- organizacija strokovnih srečanj, seminarjev in okroglih miz,
- socialna mreža Šent.
10. Slovenskemu društvu HOSPIC se odobri 26.225.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 5.000.000 SIT
b) NALOŽBE 1.225.000 SIT
c) PROGRAME 20.000.000 SIT
- spremljanje umirajočih bolnikov in svojcev,
- pomoč svojcem pri žalovanju,
- detabuizacija smrti
- šolanje prostovoljcev.

11. Društvu za nenasilno komunikacijo se odobri 3.600.000 SIT od tega za:
a) DELOVANJE 900.000 SIT
b) NALOŽBE ni zahtevka
c) PROGRAME 2.700.000 SIT
- individualno svetovanje in suportivno terapevtsko delo s povzročitelji in žrtvami nasilja in
telefonska informacijsko svetovalna pomoč,
- individualno in suportivno terapevtsko delo, vodena skupina in telefonsko svetovalno
informacijska pomoč za mlade ženske, ki imajo izkušnjo nasilja,
- uvodno in stalno dodatno usposabljanje za delo na področju socialnega varstva,
usposabljanje prostovoljk in prostovoljcev,
- preventivne delavnice za OŠ in SŠ ter program "Dialogi",
- individualna pomoč otrokom in mladostnikom, ki doživljajo nasilje, druženje prostovoljk in
prostovoljcev z otroki iz družin z izkušnjo nasilja.

12. ALTRA Odboru za novosti v duševnem zdravju se odobri 9.200.000 SIT,od tega za:
a) DELOVANJE 1.200.000 SIT
b) NALOŽBE 3.500.000 SIT
c) PROGRAME 4.500.000 SIT
- dnevni center, svetovanje….,
- Drop in center ,
- šiviljska delavnica za težje zaposljive,
- program mreže stanovanjskih skupin za osebe, ki imajo dolgotrajne psihosocialne težave in
potrebujejo rezidencialno oskrbo iz RS,
- svetovalnica ALTRA - celostna psihosocialna podpora v skupnosti za ljudi, ki imajo
dolgotrajne psihosocialne težave,
- usposabljanje prostovoljcev.
13. Slovenski KARITAS se odobri 93.800.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 18.300.000 SIT
b) NALOŽBE 2.000.000 SIT
c) PROGRAME 73.500.000 SIT
- pomoč družinam v najrazličnejših stiskah po vsej Sloveniji, + pomoč otrokom - škofijska
Karitas Koper, Ljubljana, Maribor
- pomoč starejšim, bolnikom, invalidom
- vzgoja in osveščanje sodelavcev Karitas in širše javnosti za solidarnost, + koordinacija
dekanijskih Karitas , usposabljanje prostovoljcev
- podpora zasvojencem pri socialni rehabilitaciji,
- pomoč brezdomcev,
- pomoč beguncem in azilantom,
- letovanje otrok in družin.
14. Gerontološkemu društvu Slovenije se odobri 3.900.000 od tega za:
a) DELOVANJE 900.000 SIT
b) NALOŽBE nima zahtevka
c) PROGRAME 3.000.000 SIT
- nasilje, zloraba in starejši ljudje,
- dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni pri starejših,
- aktualna zdravstvena vprašanja starejše populacije,
- priprava na upokojitev.
15. VILKO MAZI Društvu za pomoč osebam z govornimi motnjami se odobri 3.811.000
SIT, od tega za :
a) DELOVANJE 800.000 SIT
b) NALOŽBE 311.000 SIT

c) PROGRAME 2.700.000 SIT
- celovito vključevanje oseb z govorno-jezikovnimi motnjami v okolje - socialno, družbeno in
mentalno varstveni vidik.
16. Slovenski FILANTROPIJI se odobri 6.089.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 700.000 SIT
b) NALOŽBE 2.689.000 SIT
c) PROGRAME 2.700.000 SIT
- letovanje socialno ogroženih otrok,
- usposabljanje prostovoljcem in izvajalcem programov.
17. Društvu Projekt Človek se odobri 6.200.000 SIT od tega za:
a) DELOVANJE 1.200.000 SIT
b) NALOŽBE 745.000 SIT
c) PROGRAME 4.255.000 SIT
- projekt človek.
18. "UP" Društvu za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem se odobri 5.500.000 SIT,
od tega za:
a) DELOVANJE 1.250.000 SIT
b) NALOŽBE nima zahtevka
c) PROGRAM 4.250.000 SIT
- pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije.
19. UNICEF se odobri 2.000.000 SIT - kot zagonska sredstva
Programa:
- Delavnice v OŠ,
- Mednarodni UNICEF tabor.
20. Združenju za socialno gerontologiojo in gerantogogiko Slovenije se
odobri 2.000.000 SIT - kot zagonska sredstva
Programa:
- Medgeneracijske skupine za samopomoč na nacionalnih in lokalnih mrežah, Usposabljanje
za vodenje medgeneracijskih skupin starih za samopomoč, medgeneracijski tabori,
- Izdajanje revije.

II. ORGANIZACIJE ZA SAMOPOMOČ
1. Društvu srčnih bolnikov s spodbujevalnikom se odobri 5.700.000 SIT od tega za:
a) DELOVANJE 1.200.000 SIT
b) NALOŽBE /
c) PROGRAME 4.500.000 SIT
- Rekreacija, Izobraževanje; strokovna predavanja, strokovni nasveti,
- Preventivna dejavnost; glasilo, navodila, srečanja, prireditev.
2. Društvu pljučnih bolnikov Slovenije se odobri 15.700.000 SIT od tega za:
a) DELOVANJE 3.200.000 SIT
b) NALOŽBE /
c) PROGRAME 12.500.000 SIT
- Delo komisije za člane i nečlane bolnike za boljšo kvaliteto življenja oseb, ki so na trajnem
zdravljenju s kisikom,
- Delo komisije za cistično fibrozo za starše obolelih otrok in mladostnike s to boleznijo,
- Šola astme za bolnike,
- Odprt telefon - zdrav dih, svetovanje,
- Izdajanje glasila in strokovnih publikacij
- Srečanje in druženje članov ( vsakol. srečanje - v letu 2002 ogled Ljubljane),
- Organizacija in izvedba predavanj o najpogostejših pljučnih obolenjih pri nas /z vidika
prevencije in zdravljenja,
- Izvajanje respiratorne fizioterapije,
- Odvajanje kajenja.
3. Društvu psoriatikov Slovenije se odobri 8.250.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 1.250.000 SIT
b) NALOŽBE /
c) PROGRAME 7.000.000 SIT
- Socialna pomoč težje prizadetim bolnikom
4. Društvu phenilketonurikov PKU Slovenije se odobri 3.520.000 SIT od tega za:
a) DELOVANJE 720.000 SIT
b) NALOŽBE /
c) PROGRAME 2.800.000 SIT
- letno evropsko srečanje, letos tudi srečanje članov, otrok.
- socialne pomoči posameznim družinam,

- letovanje otrok,
- izdajanje strokovnih publikacij,
- tečaj zdrave prehrane.
5. Trepetlika - Društvu bolnikov s parkinsonom se odobri 3.960.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 560.000 SIT
b) NALOŽBE 300.000 SIT
c) PROGRAME 3.100.000 SIT
- fizioterapija pri obravnavi bolnikov s parkinsonovo boleznijo,
- izobraževanje in delavnice
- usposabljanje članov za vodenje manjšin skupin po regijah (animatorji),
- izdajanje lastnega glasila "trepetlika",
- odprti telefon,
- združenje bolnikov in skrbnikov na izletih in kulturnih prireditvah.

6. Zvezi koronarnih društev in klubov Slovenije se odobri 21.500.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 4.000.000 SIT
b) NALOŽBE 1.200.000 SIT
c) PROGRAME 16.300.000 SIT
- usposabljanje izvajalcev programa, vaditeljev, predavateljev in prostovoljcev ,
- promocija zveze in njenih članic,
- telovadba in druge fizične aktivnosti,
- šola in delavnice zdravega življenja,
- delavnica zdrave prehrane,
- druženje društev na skupnih družbenih srečanjih in športno rekreativnih manifestacijah,
organizirano druženje, rekreativna in kulturna dejavnost v društvih in klubih,
- zdravstvena vzgoja - vseživljenjsko učenje o zdravem načinu življenja, laična pomoč v
primeru srčnega zastoja, usposabljanje voditeljev - supervizija v društvih in klubih, psihološka
pomoč in samopomoč ter drugi nasveti zdravnikov.

7. Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi se odobri 5.080.000 SIT od tega za:
a) DELOVANJE 1.000.000 SIT
b) NALOŽBE /
c) PROGRAME 4.080.000 SIT
- socialni programi - socialne pomoči posameznikom in skupinam, (enkratne pomoči,
štipendije, pomoč pri šolanju),
- izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja in
preprečevanje negativnih pojavov: izobraževanje - predavanja o življenju z boleznijo,

samoedukacijski program, program zdraviliškega zdravljenja, nakup tehničnih pripomočkov
za izboljšanje kvalitete bivanja v bolnišnici,
- povečanje števila darovalcev kostnega mozga Slovenija Donor
- športna, rekreativna in kulturna dejavnost: ekskurzije po Sloveniji in tujini, pohodništvo,
organizirano druženje, obisk različnih kulturnih prireditev,
- izdajanje časopisov in strokovnih publikacij: informativno edukacijski program - zdravljenje
v tujini,
- druge dejavnosti: najem stanovanja v Ljubljani (za bolnike in njihove ožje družinske iz
oddaljenih krajev).

8. Društvu Liga proti epilepsiji se odobri 6.100.000 SIT od tega za:
a)DELOVANJE 1.100.000 SIT
b) NALOŽBE /
c) PROGRAME 5.000.000 SIT
- pomoč skupinam za samopomoč na lokalni ravni,
- EPITEL - svetovalni telefon,
- srečanje skupin za samopomoč,
- poletna šola za življenje z epilepsijo.
- šola za življenje z epilepsijo v družbi,
- izdaja glasila "Žarišče" in publikacije.

9. Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije se odobri 28.444.000 od tega za:
a) DELOVANJE 3.850.000 SIT
b) NALOŽBE 5.144.000 SIT
c) PROGRAME 19.450.000 SIT
- Izobraževanje, informiranje, založništvo,
- srečanja, kultura, šport,
- socialne pomoči.
10. Društvu onkoloških bolnikov Slovenije se odobri 13.260.000 od tega za:
a) DELOVANJE 3.000.000 SIT
b) NALOŽBE nima zahtevka
c) PROGRAME 10.260.000 SIT
- "Pot k okrevanju" - organiz. samopomoč žensk z rakom dojke,
- publikacije: revija OKNO, Mamografija - dobro je vedeti kaj pomeni, Rak na modih vodnik za bolnike na poti okrevanja

- "Nova pomlad življenja" - vseslovensko srečanje žensk z rakom dojke,
- pohod na Triglav.
11. Slovenskemu društvu za celiakijo se odobri 9.000.000 SIT , od tega
a) DELOVANJE 1.700.000 SIT
b) NALOŽBE /
c) PROGRAME 7.300.000 SIT
- pomoč socialno ogroženim posameznikom,
- izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja ter izboljšanje kvalitete življenje.
- izdajanje časopisov in strokovnih publikacij,
- specifične interesne dejavnosti, organizacija in izvedba tečajev kuhanja in priprave
brezglutenske prehrane po podružnicah,
- organizirano druženje, letovanje, športna in kulturna dejavnost,
- usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov za izvajanje programov.
12. Zvezi društev upokojencev Slovenije se odobri 23.200.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 5.200.000 SIT
b) NALOŽBE /
c) PROGRAME 18.000.000 SIT
- socialni program: starejši za starejše,
- varujmo lastno zdravje republiški akcijski program,
- svetovalna dejavnost,
- športno rekreativna dejavnost,
- kulturna dejavnost in ustvarjalnost; skupaj lahko naredimo več za boljšo kvaliteto življenja
starejših ljudi; izobraževanje kadrov prostovoljcev, mentorjev, usposabljanje članstva,
informiranje; mednarodno sodelovanje.
13. Društvu bolnikov z osteoporozo se odobri 4.800.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 800.000 SIT
b) NALOŽBE 1.300.000 SIT
c) PROGRAME 2.700.000 SIT
- izdajanje časopisov in strokovnih publikacij, sinhronizacija IOF kasete,
- izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja,
- uspos. prostovoljcev in uporabnikov za izvajanje programa,
- vzpodbujanje športnih in telesnih aktivnosti za izboljšanje kvalitete življenja organizirano
druženje in letovanje.
14. Društvu hemofilikov Slovenije se odobri 23.500.000 SIT, od tega za:

a) DELOVANJE 4.500.000 SIT
b) NALOŽBE 1.100.000 SIT
c) PROGRAMI 17.900.000 SIT
- štipendiranje izobraževanja,
- nadomestila med izobraževanjem
- subvencioniranje prevozov (zdravstvene in socialne indikacije)
- programirana rekreacija z mednarodno udeležbo,
- psihološka pomoč hemofilikom - priročnik
- osvežilni tečaj samoozdravljenih, sam sebi zdravnik,
- publikacije, informacijski sistem
- inštruktaža nepretrgane infuzije na domu,
- planiranje in zagotavljanje zdravega potomstva,
- Socialni vidik - register za hemofilijo,
15. Zvezi društev diabetikov Slovenije se odobri 34.555.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 6.400.000 SIT
b) NALOŽBE 2.555.000 SIT
c) PROGRAME 25.600.000 SIT
- izdaja časopisov in strokovnih publikacij,
- socialne pomoči,
- športna, rekreativna in kulturna dejavnost.
16. Društvu na srcu operiranih se odobri 3.100.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 700.000 SIT
b) NALOŽBE /
c) PROGRAME 2.400.000 SIT
- publikacije, izdajanje časopisov
- organizirano druženje
- zdravstvene delavnice
17. Društvu bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo se odobri 7.870.000 SIT od tega za:
a) DELOVANJE 1.500.000 SIT
b) NALOŽBE 500.000 SIT
c) PROGRAMI 5.870.000 SIT

- premagovanje socialnih stisk in ovir,
- izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja in
preprečevanje negativnih posledic,
- socialna pomoč, specifične interesne dejavnosti, usposabljanje prostovoljcev, preventivni

programi.

18. Slovenskemu društvu TRANSPLANT se odobri 6.700.000 SIT, od tega za:
a) DELOVANJE 1.100.000 SIT
b) NALOŽBE 1.300.000 SIT
c) PROGRAME 4.300.000 SIT
- rekreacija, kultura
- Usposabljanje prostovoljcev za izvajanje programov,
- socialna pomoč, šolanje, štipendije, enkratna pomoč ,
- ohranitev zdravja, svetovni model ohranjanja zdravja,
- ohranjevanje zdravja, edukacijski program,
- glasilo Transplant,
- organizirano druženje družabna srečanja.

19. Društvu VEZI se odobri 2.200.000 SIT - kot zagonska sredstva.
Programa:
- stanovanjska skupina - ni razčlenitve programa
- dnevni center - odprt mora biti cel dan
----------------------------------------------------------------------------------------------

S strani Komisije so svetu FIHO v sprejem predlagani naslednji
S K L E P I:

1.) Na podlagi sprejetega finančnega načrta sredstev FIHO v letu 2002, v katerem so za
financiranje dejavnosti humanitarnih organizacij namenjena sredstva v višini
709.914.000 SIT, se dobrodelnim organizacijam nameni 483.475.000 SIT, organizacijam
za samopomoč pa 226.439.000 SIT.
2.) V skladu s 5. členom pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, se za
nepredvidene potrebe humanitarnih organizacij v letu 2002 rezervira sredstva v višini
3.526.000 SIT.
3.) Sprejme se predlog komisije o razporeditvi sredstev FIHO v letu 2002 - 20
(dvajsetim) dobrodelnim organizacijam in 19 (devetnajstim) organizacijam za

samopomoč v predlagani višini.
4.) Ker ne izpolnjujejo pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in
zaradi pomanjkanja sredstev, komisija predlaga svetu FIHO, da se iz sredstev FIHO v
letu 2002 ne financirajo naslednja društva:
- Društvo svetovalcev Zaupni telefon Samarijan Ljubljana,
- Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja,
- Humanitarno društvo Adra Slovenija, Ljubljana,
- Mir sreče - Slovensko društvo za medsebojno pomoč Ljubljana
- Zveza HOBIS - Zveza humanitarnih organizacij bolnikov in bolnikov invalidov.
Podrobnejša obrazložitev razlogov, zaradi katerih se dejavnosti navedenih društev ne
morejo financirati iz sredstev FIHO, je navedena v obrazložitvi predloga.
Ljubljana, 12.2.2002
Predsednica komisije:
Marija STROJIN
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