SKLEP
o razporeditvi sredstev FIHO na posamezne invalidske
organizacije za leto 2003
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na
svoji 36. seji 23.9.2002 skladno s 6. in 8. členom Pravil FIHO sprejel finančni
načrt za leto 2003. Finančni načrt temelji na oceni realizacije finančnega načrta
FIHO za leto 2002, oceni poslovanja Loterije d.d., ki s plačili koncesijskih
dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino sredstev
FIHO ter na osnovi ocene gospodarskih gibanj v RS za leto 2003.
Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev FIHO določil tudi notranjo razporeditev sredstev za invalidske
organizacije,za humanitarne organizacije in sredstva za delovanje FIHO.
Svet FIHO je skladno s 13. in 14. členom Pravilnika FIHO določil tudi vsebino
javnega razpisa za leto 2003, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 83 dne
27.9.2002. Nadalje je sprejel terminski načrt v zvezi s postopkom za pripravo
predloga razporeditve sredstev za leto 2003 ter pozval obe komisiji, da opravita
prvo fazo postopka do 25. novembra 2002, drugo fazo z zaključkom postopka in
predlogom sklepa o razporeditvi pa predložita svetu FIHO do 9.12.2002.
I.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
invalidskih organizacij se je v ta namen sestala štirikrat in obravnavala vse
prispele vloge po formalni, vsebinski in finančni plati.
1. Pri odpiranju vlog dne 29.10.2002 je ugotovila:
- da je v predpisanem roku prispelo 25 (petindvajset) vlog;
- da je 13 (trinajst) invalidskih organizacij posredovalo popolne vloge z
ustrezno dokumentacijo;
- devet organizacij je komisija pozvala, da jih v roku 10 dni dopolnijo oz.
odpravijo pomanjkljivosti;
- 3 (tri) vloge pa je komisija zavrnila.
2. Vseh devet pozvanih invalidskih organizacij je v predpisanem roku svoje
vloge dopolnilo z obrazložitvami.

1

Od teh organizacij, ki jih je komisija zavrnila, sta se v predpisanem roku na
nadzorni odbor FIHO pritožili: Društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice
in Društvo malih ljudi Slovenije.
Nadzorni odbor je ugovor Društva gluhih in naglušnih Slovenske Konjice
zavrnil kot neutemeljen, ugovor Društva malih ljudi pa je sprejel, ker je društvo
predložilo potrebno dokumentacijo.
3. Na 48. seji 19.11.2002 je komisija pregledala dopolnitve vlog devetih
invalidskih organizacij in dokumentacijo Društva malih ljudi Slovenije.
V nadaljevanju je komisija obravnavala triindvajset Finančno – ovrednotenih
letnih delovnih programov invalidskih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev sredstev FIHO.
Obravnavala je tudi predloge invalidskih organizacij z dne 7., 8. in
15.11.2002, ki so se medsebojno usklajevale po načelih solidarnosti in
vzajemnosti v okviru razpoložljivih sredstev kot to določa 18. člen pravilnika
in jih po možnostih vključevala v oblikovanje predloga.
4. Na 49. seji dne 28.11.2002 je podrobno pregledala usklajenost zlasti posebnih
socialnih programov z načeli in merili za dodelitev sredstev, kot jih določata 9.
in 10. člen Pravilnika o pogojih in merilih za uporabo sredstev FIHO in javni
razpis.
Posebej je ugotavljala:
- kako se organizacija s posameznim programom odziva na specifične
socialne potrebe ciljne skupine
- ali zagotavlja v celoti ali delno program oz. storitve, ki jih ne zagotavljajo
drugi
- ali je program v tesni povezanosti s pravicami, ki jih zagotavljajo zakoni ali
drugi predpisi
- ali program predstavlja možnost izbire
- kakšen je odnos do drugih potencialnih financerjev
- ali se izenačuje položaj invalidov skozi celovito delovanje vseh dejavnikov
5. Komisija je ugotovila, da je bilo spremljanje konkretne realizacije posebnih
socialnih programov v invalidskih organizacijah, ki jih je v letu 2002 tudi
obiskala, zelo pomembno za njeno presojo o strokovni utemeljenosti in
vodenju posebnih socialnih programov. Pri tem je ugotovila bistven napredek
v praksi, ki je tudi rezultat usposabljanja za izvajalsko vlogo. Dobra praksa
leta 2002 je vgrajena v programe, s katerimi invalidske organizacije
kandidirajo za sredstva FIHO v letu 2003 in za določanje prioritetnih
programov glede na poslanstvo posamezne organizacije, načela in merila za
dodelitev sredstev FIHO.
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Invalidske organizacije so zlasti glede na Evropsko leto invalidov 2003
predvidele konkretne programe za večjo socialno vključenost invalidov, za
izenačevanje možnosti in za ozaveščanje javnosti za upoštevanje načela "
nikoli o invalidih brez invalidov "
Prenovljeni obrazec FIHO s katerim so se organizacije morale prijaviti na
razpis za leto 2003, je upošteval potrebo po še večji preglednosti glede na
dosežen nivo socialno – varstvenih in drugih pravic, glede na različne vire
financiranja in obveznosti drugih dejavnikov.
Invalidske organizacije so določile prioritetne programe, ki so jih povezale v
projekte z mnogimi tako imenovanimi podprojekti in na ta način razvile
celovit pristop k človeku, invalidu kot subjektu v ustvarjanju možnosti za
njihovo socialno vključenost.
6. Komisija je ugotovila, da so organizacije zaprosile za 41 % več sredstev od
dejansko razpoložljivih za leto 2003. Še posebej so izstopali predlogi za
financiranje naložb. Komisija se je odločila, da prednostno upošteva začete
(nedokončane) naložbe v objekte za izvajanje posebnih socialnih programov,
v opremo za izvajanje programov in storitev in za investicijsko vzdrževanje.
7. Na 50. seji dne 5.12.2002 je komisija preoblikovala osnutek v Predlog sklepa
o razporeditvi sredstev FIHO na posamezne invalidske organizacije za leto
2003.
Ob zaključku svojega dela je komisija ugotovila v kolikšni meri je dosežen
osnovni namen, ki ga je zakonodajalec želel doseči z ustanovitvijo FIHO
in opredelitvijo njenih nalog in sicer:
1.
- da sredstva FIHO prispevajo k izboljšanju socialnega položaja invalidov in
krepijo delovanje civilne družbe – invalidskih organizacij kot subjektov v
realizaciji državnih usmeritev na področju invalidskega varstva
- da se oblikuje izvajalska vloga invalidskih organizacij kot dopolnilo že
uveljavljenim pravicam invalidov in programom javne službe
- da je invalid v aktivnem odnosu do svojega položaja
- da se izenačuje položaj skozi povezano delovanje različnih subjektov in
virov
2.
- da se oblikuje izvajalska vloga invalidskih organizacij skozi posebne
socialne programe
- da se invalidske organizacije odzivajo na specifične in prioritetne socialne
potrebe posamezne skupine invalidov
- da se s posebnimi socialnimi programi zagotavljajo oz. morajo zagotoviti v
celoti ali delno storitve, ker jih nihče drug ne izvaja
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- da se invalidske organizacije usposabljajo za samopomoč in medsebojno
pomoč
- da se invalidske organizacije odzivajo na opredeljene namene FIHO za
financiranje oz. sofinanciranje
- da se ugotavlja učinkovitost programov in naložb
- de se primerja razmerje do drugih invalidov glede na njihov socialni položaj
in program
3. Komisija predlaga:
- de se 1 % nerazporejenih sredstev v višini 26.110.000,00 SIT ohrani kot
rezerva
- da se sredstva za delovanje invalidskih organizacij in za izvajanje
posebnih socialnih programov ter naložbe v osnovna sredstva in njihovo
vzdrževanje odobrijo naslednjim organizacijam:
- Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije
- Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije
- Društvu distrofikov Slovenije
- Zvezi paraplegikov Slovenije
- Društvu multiple skleroze Slovenije
- Sožitju – Zvezi društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije
- Zvezi delovnih invalidov Slovenije
- Sončku – Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije
- Zvezi društev invalidov vojn Slovenije
- Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije
- Zvezi za šport invalidov Slovenije
- Društvu laringektomiranih Slovenije
- Zvezi invalidskih društev Slovenije - ILCO
- Društvu za ankilozirajoči spondilotis Slovenije - DASS
- Društvu paralitikov Slovenije in
- Društvu študentov invalidov Slovenije
- da se sredstva za delovanje in za izvajanje posebnih socialnih programov
odobrijo:
- YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa
- Zvezi društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941 1945
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- da se sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov odobrijo:
- Društvu za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami –
Sklad Silva
- Društvu Vizija – Pomoč za samopomoč, društvo za pomoč
parapleginjam, tetrapleginjam ter drugim gibalno oviranim
ženskam
- Društvu malih ljudi Slovenije

- da se sredstva za delovanje odobrijo:
- Združenju invalidov Forum Slovenije
- Društvu invalidski forum Slovenije
Komisija predlaga svetu Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij, da sprejme predloženi predlog razporeditve
sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 2003 kot sledi:
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1. Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije,
Groharjeva 2, Ljubljana, z 9 medobčinskimi društvi se
odobri:

328.156.695,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

74.051.151,00 SIT

od tega za:
- izdelava iz izposoja leposlovnih knjižnih del v zvočni tehniki
- izdelava iz izposoja leposlovnih knjižnih del v brajevi pisavi
- izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v računalniškem zapisu
- izdelava in izdajanje zvočnih časopisov
- izdelava in izdajanje časopisov v brajevi pisavi
- izdelava in izdajanje časopisov v povečanem tisku
- izdelava in izdajanje časopisov v računalniškem zapisu
- nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne
- izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v zvočni

tehniki
- izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v brajevi

pisavi
- izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v

računalniškem zapisu

6.075.294,00 SIT
3.900.000,00 SIT
2.548.827,00 SIT
6.748.027,00 SIT
5.940.612,00 SIT
2.040.000,00 SIT
1.060.262,00 SIT
6.067.380,00 SIT
1.735.000,00 SIT
1.362.900,00 SIT
372.000,00 SIT

- organiziranje in izvajanje pomoči in samopomoči slepih in

slabovidnih pri premagovanju ovir in omogočanje neodvisnega
življenja
- pomoč družini s slepim oz. slabovidnim otrokom in mladostnikom z
dodatnimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
- pomoč družini s slepim in slabovidnim otrokom

1.250.000,00 SIT
831.162,00 SIT
795.025,00 SIT

- organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v

lastnih prilagojenih objektih (aktivnosti za krepitev psihofizičnega
stanja, socialne aktivnosti, medsebojna pomoč, samopomoč in
socialna integracija)
- organiziranje, vzdrževanje in razvoj mrežnega elektronskega
informacijskega sistema s tehnično infrastrukturo
- računalniško opismenjevanje slepih oseb-nadaljevalni tečaji
- računalniško opismenjevanje slabovidnih oseb – nadaljevalni tečaji
- izdelava in izdajanje računalniškega časopisa
- zagotavljanje programske opreme za slepe s sintezo govora

16.383.987,00 SIT
3.250.725,00 SIT
800.000,00 SIT
600.000,00 SIT
743.500,00 SIT
1.200.000,00 SIT
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- zagotavljanje programske opreme za povečavo za slabovidne
- organiziranje in izvedba tekmovanja v branju in pisanju brajeve

pisave

825.000,00 SIT
400.000,00 SIT

- pomoč slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom ter

njihovim staršem pri vključevanju v redne oblike vzgoje in
izobraževanja
- delavnice za krepitev duševnega zdravja slepe in slabovidne mladine
- socialna in emocionalna priprava mladih za življenje
- preizkus pridobljenih sposobnosti psov vodičev in uporabnikov
- usposabljanje slepih uporabnikov pri vzdrževanju in ohranjanju
pridobljenega znanja psov vodičev
- organiziranje in izvedba prilagojenih športnih tekmovanj
- organiziranje in izvedba prilagojenih šahovskih tekmovanj
- organiziranje in izvajanje študijskih krožkov
- organiziranje in izvedba kulturniškega vikenda in srečanj z znanimi
kulturnimi ustvarjalci
- organiziranje in izvajanje pomoči in samopomoči staršev slepih in
slabovidnih otrok in mladostnikov-skupina staršev za samopomoč
- izvajanje samopomoči slepih in slabovidnih intelektualcev pri
vključevanju v delovno in življenjsko okolje
- pomoč pri izvedbi programa gledališke skupine
- pomoč pri izvedbi programa slepih in slabovidnih vernikov
- organiziranje in izvedba drugih socialnih aktivnosti

b. programe na lokalni ravni

642.776,00 SIT
150.000,00 SIT
125.000,00 SIT
319.000,00 SIT
238.507,00 SIT
2.020.000,00 SIT
2.500.000,00 SIT
100.000,00 SIT
231.000,00 SIT
100.000,00 SIT
771.787,00 SIT
640.000,00 SIT
250.000,00 SIT
1.033.380,00 SIT
73.550.839,00 SIT

od tega za:
- prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam
- organiziranje tečajev mobilnosti in orientacije
- pomoč kasneje oslepelim slepim in slabovidnim osebam
- pomoč starejšim osebam z okvaro vida
- opismenjevanje odraslih v brajevi pisavi
- računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb – začetni

tečaji
- svetovanje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za uporabo

tehničnih pripomočkov
- pomoč družini s slepim ali slabovidnim članom z dodatnimi

motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
- nudenje finančne in materialne pomoči socialno ogroženimi slepim

in slabovidnim osebam
- pomoč pri zaposlovanju slepih in slabovidnih oseb
- osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb
- usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za

gospodinjstvo,

samourejanje in ročna dela
- organiziranje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za
življenje v bivalnih skupnostih

7.463.183,00 SIT
5.821.235,00 SIT
5.409.535,00 SIT
4.348.890,00 SIT
2.502.380,00 SIT
4.125.363,00 SIT
2.216.725,00 SIT
2.645.574,00 SIT
7.691.520,00 SIT
2.043.978,00 SIT
7.670.958,00 SIT
3.140.865,00 SIT
3.261.667,00 SIT
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- organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne

izključenosti
- organiziranje skupin za sosedsko pomoč
- organiziranje skupine in izvajanje dopolnilne pomoči pri šolanju
slepih in slabovidnih oseb
- usposabljanje svojcev in drugih oseb iz okolja življenje in delo s
slepo in slabovidno osebo
- organiziranje skupine za psiho-socialno svetovanje pri razreševanju
konfliktnih situacij
- usposabljanje in omogočanje uporabe sodobne inforamcijske
tehnologije
- ozaveščanje javnosti za lažje vključevanje slepih in slabovidnih v
okolje
- organiziranje in izvedba športno rekreativnih aktivnosti
- organiziranje in izvedba šahovskih aktivnosti
- organiziranje in izvedba kulturnih aktivnosti, tečajev in
radioamaterske dejavnosti

c. delovanje na državni ravni

1.099.302,00 SIT
193.284,00 SIT
525.490,00 SIT
1.002.660,00 SIT
277.845,00 SIT
1.691.235,00 SIT
3.029.726,00 SIT
4.200.240,00 SIT
2.069.346,00 SIT
1.119.838,00 SIT
82.046.840,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

d. delovanje na lokalni ravni

33.348.983,00 SIT
35.203.099,00 SIT
13.494.758,00 SIT
29.307.865,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

e. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni

17.425.178,00 SIT
9.193.380,00 SIT
2.689.307,00 SIT

35.000.000,00 SIT

od tega za:
- nadaljevanje projekta izgradnje informacijskega omrežja
- preureditev, obnova in oprema enot v Červarju
- zamenjava dotrajanih dvoriščnih vrat in ograje ob objektu sedeža
ZDSSS
- investicijsko vzdrževalna dela in nakup dotrajane opreme in
inventarja v objektih Zveze za ohranjevanje zdravja

1.282.950,00 SIT
25.766.238,00 SIT
1.065.000,00 SIT
6.885.812,00 SIT
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f. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
lokalni ravni

34.200.000,00 SIT

od tega za:
- sofinanciranje nakupa kombi vozila za MDSS Kranj
- nakup opreme za bivalno enoto MDSS Ptuj

- nakup službenega vozila za MDSS Ptuj
- nakup prostorov za delovanje in izvajanje programov MDSS Celje
- nakup parkirnega mesta za MDSS Koper
- poplačilo nadomestnih prostorov MDSS Nova Gorica
- sofinanciranje pleskanja fasade in zamenjava okenskih rolet z vodili
na objektu MDSS Kranj
- ureditev dvorišča in vrta ob prostorih MDSS Ljubljana
- ureditev informacijsko-posvetovalne pisarne MDSS Maribor
- delno plačilo kupnine za nadomestne prostore MDSS Novo mesto
- poplačilo opreme za društvene prostore MDSS Murska Sobota

2. Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova
24, Ljubljana, z 12 medobčinskimi društvi se odobri:

1.331.153,00 SIT
958.000,00 SIT
2.442.000,00 SIT
13.000.000,00 SIT
2.000.000,00 SIT
5.000.000,00 SIT
668.847,00 SIT
1.400.000,00 SIT
4.200.000,00 SIT
1.200.000,00 SIT
2.000.000,00 SIT

314.465.285,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

88.967.394,00 SIT

od tega:
- usposabljanje tolmačev znakovnega jezika
- svetovanje gluhim osebam pri uresničevanju pravice do tolmača
vzpostavitev in delovanje mreže tolmačev znakovnega jezika na
območju države
dostopnost do informacij in komuniciranja – razvijanje znakovnega
jezika
- zagovorništvo za odrasle naglušne osebe
- samopomočne in terapevtske skupine odraslih naglušnih oseb
- izdelava in izdaja glasila za gluhe v njim prilagojeni tehniki
- priprava, snemanje in distribucija TV oddaje Prisluhnimo tišini
- izdelava in distribucija video časopisa
- snemanje prispevkov za TV oddajo Prisluhnimo tišini

4.355.392,00 SIT
2.214.000,00 SIT
4.715.000,00 SIT
3.198.000,00 SIT
8.954.400,00 SIT
2.788.000,00 SIT
8.101.600,00 SIT
9.135.538,00 SIT
3.549.780,00 SIT
1.394.000,00 SIT
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priprava in vzdrževanje informativnih spletnih strani za gluhe in
naglušne
izobraževanje odraslih gluhih – šola za usposabljanje gluhih in
naglušnih za delo in življenje v društvih
sofinanciranje izobraževalnih nacionalnih programov v izvedbi
društev (MGD)
psihosocialni programi pomoči družinam z gluho in naglušno .
ostarelo osebo
organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v
lastnih objektih

-

- nabava in distribucija tehničnih pripomočkov
- šport gluhih
- plesne, gledališke skupine in gledališki festival gluhih
- skupina za samopomoč uporabnikom in staršev otrok s polžkovim

vsadkom
- skupina za samopomoč osebam prizadetim s tinnitusim
- posvetovalnica za starše gluhih otrok
- računalniško usposabljanje
- usposabljanje trener – nepogrešljivi člen v profesionalni
rehabilitaciji gluhih oseb
- usposabljanje gluhih in naglušnih oseb za delo v avdio video studijih
-

likovna kultura gluhih

-

filmska produkcija gluhih

- vstop Slovenije v EU
- evidentiranje iskalcev zaposlitve in pomoč brezposelnim gluhim in

naglušnim osebam v RS
-

izobraževanje odraslih gluhih – če hočem sem lahko aktiven

- izobraževanje odraslih gluhih – kako naj zastavim svojo

profesionalno in življenjsko pot v prihodnje
- usposabljanje staršev gluhih in naglušnih otrok – seminar o novostih
s področja zakonodaje
- izobraževanje odraslih gluhih na daljavo
- seminar o vključevanju gluhih in naglušnih v sistem soc. in
invalidskega varstva
- seminar – uporaba računalniškega programa za terapijo govora
- mednarodna likovna kolonija gluhih ustvarjalcev
- izdelava različnih umetniških stvaritev gluhih ustvarjalcev

b. programe na lokalni ravni

2.193.063,00 SIT
426.400,00 SIT
615.000,00 SIT
1.230.000,00 SIT
6.305.800,00 SIT
3.206.200,00 SIT
10.414.000,00 SIT
4.419.800,00 SIT
410.000,00 SIT
229.600,00 SIT
820.000,00 SIT
410.000,00 SIT
2.050.000,00 SIT
246.000,00 SIT
1.131.600,00 SIT
492.000,00 SIT
393.600,00 SIT
410.000,00 SIT
410.000,00 SIT
492.000,00 SIT
410.000,00 SIT
1.271.000,00 SIT
410.000,00 SIT
501.020,00 SIT
680.600,00 SIT
984.001,00 SIT
46.538.495,00 SIT

od tega za:
- strokovno svetovanje in pomoč za gluhe in naglušne
- pomoč gluhim in naglušnim pri vključevanju v aktivno življenje

19.515.289,00 SIT
13.963.016,00 SIT
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- društvena informativna dejavnost

7.349.687,00 SIT
3.821.480,00 SIT
1.889.023,00 SIT

c. delovanje na državni ravni

70.979.000,00 SIT

- prostočasovne aktivnosti
- izobraževalni programi za odrasle gluhe

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

d. delovanje na lokalni ravni

32.655.000,00 SIT
23.247.000,00 SIT
15.077.000,00 SIT
39.880.396,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

e. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni

13.443.440,00 SIT
19.745.959,00 SIT
6.690.997,00 SIT

36.050.000,00 SIT

od tega:
- posodobitev računalniške opreme in internet omrežja s strežnikom

- oprema za avdio video studio (digitalni video sistem)
- nakup nadomestne dotrajane prikolice
- ureditev sejne sobe
- ureditev informacijske sobe
- vzdrževalna dela na objektu Velika planina
- zamenjava strehe na poslovni stavbi Ljubljana, Drenikova 24

f. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
lokalni ravni

6.950.000,00 SIT
14.000.000,00 SIT
3.000.000,00 SIT
1.100.000,00 SIT
700.000,00 SIT
1.000.000,00 SIT
9.300.000,00 SIT

32.050.000,00 SIT

od tega za:
- nakup video kamere z opremo in računalnika za Maribor

- računalnik in oprema za Novo Gorico
- video rekorder in fotokopirni stroj za Koper
- nakup fotokopirnega stroja in računalnika ter namestitev induktivne
zanke za Krško

1.100.000,00 SIT
750.000,00 SIT
1.150.000,00 SIT
950.000,00 SIT
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- računalnik za Ljubljansko mestno društvo
- ureditev okolice za ljubljansko društvo
- dokončanje prizidka in adaptacije hiše za Kranj
- električne inštalacije in nakup računalnika za Velenje
- izvedba inšt. za centralno ogrevanje nakup računalnika in opreme za
Dravograd
- ureditev centralnega ogrevanja za Celje

3. Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III,
Ljubljana, enovito društvo s poverjeništvi, se odobri:

350.000,00 SIT
3.640.000,00 SIT
21.000.000,00 SIT
710.000,00 SIT
1.100.000,00 SIT
1.300.000,00 SIT
229.047.382,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni in lokalni ravni

113.060,000,00 SIT

od tega za:
- prevozi in nega distrofikov
- storitve za zadovoljevanje osnovnih življenskih potreb – prva
socialna pomoč
- osebna asistenca in pomoč na domu
- celovita obnovitvena rehalibitacija (socialni del)
- organiziranje in izvedba usposabljanja distrofikov za aktivno

življenje in delo (socialne interakcije in integracije)
- organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v
lastnih prilagojenih objektih (aktivnost za krepitev psihofizičnega
stanja, soc. aktivnost, samopomoč in soc. integracija)
- podpora pri izobraževanju
- informativna dejavnost (Revija MAŽ, Pobirki….)
- podporno bivanje in prilagajanje okolja distrofikom
- pomoč pri oskrbi z teh. pripomočki
- dnevno varstvo distrofikov
- izvajanje posebnih pomoči v Domu Dva topola (sofinanciranje

negovalnega osebja, prevozi)
- individualne pomoči pri organiziranju kvalitetnega življenja
distrofikov
- interesne dejavnosti (fotografiranje, videosnemanje, računalništvo,
tematska srečanja in razgovori)
- šport in rekreacija
- kulturno udejstvovanje distrofikov (različni krožki in obiski

kulturnih prireditev)

- prevozi distrofikov z osebno asistenco na lokalni ravni
- obiskovanje distrofikov na domu zaradi socialne in fizioterapevtske

podpore na lokalni ravni

33.460.000,00 SIT
13.830.000,00 SI
9.100.000,00 SIT
8.930.000,00 SIT
3.920.000,00 SIT
7.940.000,00 SIT
3.570.000,00 SIT
2.400.000,00 SIT
2.860.000,00 SIT
2.730.000,00 SIT
5.470.000,00 SIT
4.730.000,00 SIT
2.230.000,00 SIT
1.600.000,00 SIT
1.700.000,00 SIT
980.000,00 SIT
3.120.000,00 SIT
2.320.000,00 SIT
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- pomoč pri vključevanju v izobraževalne programe na lokalni ravni
- prostočasovne, rekreativne, družbene, športne in druge aktivnosti na
lokalni ravni

b. delovanje na državni in lokalni ravni

760.000,00 SIT
1.410.000,00 SIT
48.287.382,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

c. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni in lokalni ravni

13.710.000,00 SIT
23.950.000,00 SIT
10.627.382,00 SIT

67.700.000,00 SIT

od tega za:
- nakup opreme za fizioterapijo in hidroterapijo ter druge oblike

ohranjevanja zdravja v Dom dva topola
- nakup ortopedskih postelj, nočnih omaric in servirne mizice,

satelitska TV in radio za Dom dva topola
- nakup prilagojenega kombija in osebnega vozilo za prevoz

invalidov
- satelitsko vodenja in spremljanja vozila za prevoz invalidov

- nakup prenosnega videoprojektorja XGA
- finalno gradbena obrtna dela glede urejanja in razšuiritve plažnih
površin ter vgraditev specifične opreme za invalide ( bazensko
dvigalo)
- obnovitev sejne sobe, čajne kuhinje in tal v društvenih prostorih
- poplačilo bančnega posojila za garsonjero in poslovni prostor
(bivalna enota Maibor)

4. Zvezi paraplegikov Slovenije, Štihova 14, Ljubljana, z
9 društvi, se odobri:

10.000.000,00 SIT
10.000.000,00 SIT
6.000.000,00 SIT
6.500.000,00 SIT
1.000.000,00 SIT
17.200.000,00 SIT
2.000.000,00 SIT
15.000.000,00 SIT

310.694.803,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni:

66.486.826,00 SIT

od tega za:
- posebne socialne pomoči – kompenziranje invalidnosti paraplegikov
- krepitev zdravja
- prilagojeni prevozi
- rehabilitacijski programi
- prebivanje in prilagajanje okolja
- šport in rekreacija paraplegikov

12.636.303,00 SIT
4.089.705,00 SIT
7.862.870,00 SIT
6.128.227,00 SIT
6.280.167,00 SIT
5.925.641,00 SIT
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- tehnični pripomočki
- izobraževanje

- razreševanje nepredvidenih stisk
- druge socialne aktivnosti

2.912.173,00 SIT
1.164.870,00 SIT
7.147.488,00 SIT
1.614.357,00 SIT
2.620.956,00 SIT
2.361.393,00 SIT
1.784.600,00 SIT
3.958.076,00 SIT

b. programi na lokalni ravni

34.438.700,00 SIT

- usposabljanje za aktivno življenje in delo
- kultura
- interesne dejavnosti
- informativna dejavnost

od tega za:
- prevozi invalidov
- ohranjevanje zdravja
- šport in rekreacija paraplegikov
- usposabljanje za aktivno življenje in delo
- posebne socialne pomoči – kompenziranje invalidnosti
- prebivanje in prilagajanje okolju
- izobraževanje
- tehnični pripomočki
- informativna dejavnost
- interesne dejavnosti
- kultura
- druge socialne aktivnosti in rehabilitacija

c. delovanje na državni ravni
od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

d. delovanje na lokalni ravni

9.064.020,00 SIT
4.169.470,00 SIT
5.621.925,00 SIT
1.636.182,00 SIT
4.142.305,00 SIT
2.101.754,00 SIT
1.055.582,00 SIT
1.598.888,00 SIT
1.144.118,00 SIT
1.872.646,00 SIT
1.105.289,00 SIT
926.521,00 SIT
41.751.086,00 SIT
16.474.766,00 SIT
17.312.986,00 SIT
7.963.334,00 SIT
22.018.191,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

10.943.450,00 SIT
5.192.316,00 SIT
5.882.425,00 SIT
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e. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni

146.000.000,00 SIT

od tega za:
- nadaljevanje gradbeno obrtniških del pri izgradnji doma

paraplegikov v Piranu

5. Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 1416, Ljubljana, enovito društvo s podružnicami, se
odobri:

146.000.000,00 SIT

137.165.864,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni in lokalni ravni

73.628.587,00 SIT

od tega:
- pomoč za doseganje večje kvalitete življenja posameznika v

njegovem življenjskem okolju
- obnovitvena in socialna rehabilitacija
- usposabljanje uporabnikov in svojcev za organizacijo

vsakodnevnega življenja
- organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v

lastnih prilagojenih objektih
- organiziranje in usposabljanje mladostnikov in mlajših oseb z MS za

obvladovanje njihove življenjske situacije
- svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic
- aktivnosti za krepitev zdravja na lokalni ravni
- prilagojeni prevozi invalidov
- izdaja glasila in publikacij
- pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov
- pomoč pri specifičnih oblikah bivanja oseb z MS
- usposabljanje novodiagnosticiranih oseb z MS
- šport in rekreacija
- rekreacija na lokalni ravni
- preprečevanje socialne izključenosti na lokalni ravni
- spodbujanje in podpora kulturni ustvarjalnosti oseb z MS
- skupinsko delo s težkimi invalidi v programu ohranjevanja zdravja v

Centru MS Ankaran
- računalniško opismenjevanje oseb MS
- skupine za samopomoč oseb z MS
- skupine za samopomoč svojcev oseb z MS

8.200.000,00 SIT
9.609.210,00 SIT
7.800.390,00 SIT
7.793.532,00 SIT
2.405.110,00 SIT
3.203.200,00 SIT
3.899.610,00 SIT
4.105.000,00 SIT
4.772.300,00 SIT
2.939.000,00 SIT
2.379.930,00 SIT
1.004.575,00 SIT
5.000.000,00 SIT
2.000.000,00 SIT
2.000.000,00 SIT
1.016.730,00 SIT
2.500.000,00 SIT
1.000.000,00 SIT
1.500.000,00 SIT
500.000,00 SIT
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b. delovanje na državni in lokalni ravni

25.437.277,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

c. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni

9.711.690,00 SIT
6.084.132,00 SIT
9.641.455,00 SIT

38.100.000,00 SIT

od tega za:
- poplačilo obrtniških del v centru multiple skelroze v Topolšici
- nakup opreme za pripravo hrane, jedilnice in fizioterapije, odvod

kondenzirane vlage in čistilnih naprav za bazen multiple skleroze v
Ankaranu
- izdelava idejnega projekta za bivalno enoto mladih invalidov
- nakup kombija
- zamenjava bivalne enote v Podčetrtku
- investicijsko vzdrževalna dela (Fontana, Barbariga, Ankaran)

6. SOŽITJE – Zvezi društev za pomoč duševno
prizadetim Slovenije, Samova 9/II, Ljubljana, z 51
društvi se odobri:

6.000.000,00 SIT
17.900.000,00 SIT
1.000.000,00 SIT
6.000.000,00 SIT
4.700.000,00 SIT
2.500.000,00 SIT

265.249.288,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

98.260.000,00 SIT

od tega za:
- usposabljanje in izobraževanje duševno prizadetih odraslih oseb za

aktivno življenje
- usposabljanje duševno prizadetih za samostojno življenje
- izobraževanje in usposabljanje duševno prizadetih v posebnih

življenjskih situacijah
- izobraževanje in usposabljanje družin z duševno prizadeto osebo
- pomoč pri ohranjevanju psiho-fizočnega zdravja duševno prizadetih

in njihovih družin

- informativna in publicistična dejavnost
- zagotavljanje prilagojenih prevozov
- rekreacija in šport oseb z duševno prizadetostjo
- spodbujanje in izvajanje kulturnih dejavnosti duševno prizadetih
- občasne interesne dejavnosti za odrasle osebe z duševno

prizadetostjo

14.745.000,00 SIT
11.000.000,00 SIT
3.000.000,00 SIT
13.500.000,00 SIT
38.172.000,00 SIT
4.700.000,00 SIT
4.600.000,00 SIT
4.800.000,00 SIT
2.100.000,00 SIT
700.000,00 SIT
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- posebne socialne in strokovne pomoči duševno prizadetim in

njihovim družinam

b. programe na lokalni ravni

943.000,00 SIT
42.918.288,00 SIT

od tega za:
- programi za usposabljanje in razbremenitev družin (vikend

seminarji) v lokalnih društvih
- vseživljenjsko učenje oseb z duševno prizadetostjo v lokalnih

društvih
- izvajanje oblik samopomoči v lokalnih društvih
- rehalibitacijski programi na lokalnih društvih
- organiziranje in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti v lokalnih

društvih

c. delovanje na državni ravni

20.500.000,00 SIT
5.800.000,00 SIT
5.800.000,00 SIT
5.800.000,00 SIT
5.018.288,00 SIT
60.125.000,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

d. delovanje na lokalni ravni

20.850.000,00 SIT
22.275.000,00 SIT
17.000.000,00 SIT
33.150.000,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

e. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni
od tega za:
- nabava fotokopirnega aparata
- nabava digitalne telefonske centrale s telefonskimi aparati
- nabava kombiniranega vozila Renault Master

f. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
lokalni ravni

21.315.545,00 SIT
11.834.455,00 SIT

6.296.780,00 SIT
300.000,00 SIT
723.240,00 SIT
5.273.540,00 SIT

24.499.220,00 SIT

od tega:
- nabava računalnikov za lokalna društva Sožitja
- nakup opreme za VDC Sožitje Maribor

- izdelava projektne dokumentacije za bivalno enoto za duševno
prizadete – Sožitje Trebnje
- zamenjava oken v varstveno delovnem centru Sožitje Kamnik

10.500.000,00 SIT
5.500.000,00 SIT
3.600.000,00 SIT
2.399.220,00 SIT
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- adaptacija stanovanjske skupnosti Postojna

7. Zvezi delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, z 69 društvi, se odobri:

2.500.000,00 SIT

301.243.724,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni
od tega za:
- izvajanje programa za ohranjevanje zdravja v lastnih kapacitetah
- izvajanje socialne in čustvene rehabilitacije delovnih invalidov po
poškodbah pri delu, po poklicni bolezni ali poškodbi izven dela
- usposabljanje za aktivno življenje in delo (kako zaposliti delovnega
invalida; vzbujanje osebnostne rasti – obvladovanje invalidnosti)
- organiziranje in izvajanje usposabljanj za delo in neposredna pomoč
invalidom
- informativna dejavnost
- izvajanje zagovorništva in pravne pomoči
- pomoč pri odpravljanju arhitekturnih ovir in drugih ovir v bivalnem
in delovnem okolju (odpravljanje arhitekturnih ovir in tehnični
pripomočki)
- šport in rekreacija – ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti
- organiziranje ustvarjalnih delavnic in terapevtskih skupin
- skrb za integracijo invalidov v kulturno življenje (Revija pevskih
zborov ZDIS)

b. programe na lokalni ravni

104.000,000,00 SIT
35.500.000,00 SIT
24.700.000,00 SIT
4.400.000,00 SIT
4.400.000,00 SIT
3.000.000,00 SIT
2.600.000,00 SIT
4.400.000,00 SIT
18.000.000,00 SIT
4.000.000,00 SIT
3.000.000,00 SIT
74.000.000,00 SIT

od tega za:
- organiziranje srečanj in obiskov za težke in nepokretne invalide ter

nudenje neposrednih pomoči
- pomoč invalidom po težkih operativnih posegih ali po nastanku

invalidnosti
- ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov
- zagotavljanje posebne pomoči socialno ogroženim invalidom
- prva osebna in socialna pomoč
- programi za integracijo invalidov v kulturno in družbeno življenje
- pomoč invalidom skozi ustvarjalnost

c. delovanje na državni ravni

19.200.000,00 SIT
21.400.000,00 SIT
11.100.000,00 SIT
9.500.000,00 SIT
4.800.000,00 SIT
4.000.000,00 SIT
4.000.000,00 SIT
41.823.724,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke

8.123.724,00 SIT
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- osebne prejemke
-

upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

d. delovanje na lokalni ravni

24.300.000,00 SIT
9.400.000,00 SIT
24.500.00,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

e. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni

16.000.000,00 SIT
3.100.000,00 SIT
5.400.000,00 SIT

5.622.621,00 SIT

od tega za :
- nakup multimedijske opreme
- nakup opreme za izdajo glasila
- nakup barvnega tiskalnik

- zamenjava dotrajane opreme v Izoli
- investicijsko vzdrževanje v objektih v Čatežu

f. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
lokalni ravni

575.940,00 SIT
3.307.811,00 SIT
468.130,00 SIT
305.976,000 SIT
964.764,000 SIT

51.297.379,00 SIT

od tega za:
- nakup opreme na lokalni ravni (društva: Lj. Bežigrad, Brežice

Dornberg, Grosuplje,Idrija, Jesenice, Kočevje, Laško,Ljutomer,
Majšperk, Nova Gorica, Ribnica, Sl. Konjice, Sežana, Šaleška
dolina, Škofja Loka, Trbovlje, Lj. Vič, Vrhnika, Zagorje,)
- za urejanje društvenih prostorov:
od tega:
Cerknica

15.500.000,00 SIT

Ptuj

11.000.000,00 SIT

Ormož

6.806.825,00 SIT

Krško

9.000.000,00 SIT

Domžale

4.000.000,00 SIT

4.990.554,00 SIT
46.306.825,00 SIT
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8. SONČEK - Zvezi društev za cerebralno paralizo
Slovenije, Rožanska 2, 1000 Ljubljana, z 18 društvi se
odobri:

167.627,409,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

56.185.069,00 SIT

od tega:
- šole za starše
- svetovanje
- usposabljanje negovalcev in spremljevalcev
- zgodnja pomoč družinam
- korak k sončku
- aktivnosti na snegu
- počitnice na kmetiji
- področna športna tekmovanja
- pomoč z umetnostjo
- izdaja revije Pet
- bivalne skupnosti
- podporno zaposlovanje
- zdravstveno – terapevtske kolonije
- prevozi invalidov
- varstvo, usposabljanje in zaposlovanje pod posebnimi pogoji
- obnovitvena rehabilitacija

b. programe na lokalni ravni

1.676.500,00 SIT
4.864.750,00 SIT
4.153.000,00 SIT
4.647.650,00 SIT
547.650,00 SIT
900.000,00 SIT
5.035.000,00 SIT
900.000,00 SIT
3.531.985,00 SIT
2.588.225,00 SIT
14.237.421,00 SIT
2.480.000,00 SIT
2.235.300,00 SIT
122.589,00 SIT
6.820.725,00 SIT
1.444.274,00 SIT
5.295.000,00 SIT

od tega za::
- terapevtsko plavanje
- terapevtsko jahanje
- šola smučanja

c. delovanje na državni ravni

2.045.000,00 SIT
2.150.000,00 SIT
1.100.000,00 SIT
40.243.520,00 SIT

od tega za::
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

21.921.081,00 SIT
3.825.000,00 SIT
14.497.439,00 SIT
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d. delovanje na lokalni ravni

10.903.820,00 SIT

od tega za::
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

e. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni

3.713.820,00 SIT
3.840.000,00 SIT
3.350.000,00 SIT

55.000.000,00 SIT

od tega za:
- nakup prostorov za bivalno skupnost v Kopru
- izgradnja prostorov za bivalno skupnost v Dravogradu

9. Zvezi društev civilnih invalidov vojn
Slovenije,Celovška cesta 62, 1000Ljubljana, s 6 društvi
se odobri:

10.000.000,00 SIT
45.000.000,00 SIT

114.772.395,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

20.374.580,00 SIT

od tega za:
- ohranjevanje zdravja – preventivna
- ohranjevanje zdravja – preprečevanje socialne izključenosti
- informativna dejavnost
- šport in rekreacija
- tehnični pripomočki
- usposabljanje za aktivno življenje
- prebivanje in prilagajanje okolju
- izobraževanje – predavanje po šolah
- izobraževanje – usposabljanje prostovoljcev
- posebne socialne pomoči invalidom
- kultura – dan CIV
- informativna in svetovalna dejavnost

- kultura – spodbujanje ustvarjalnosti članov
- interesne dejavnosti

8.465.472,00 SIT
2.602.200,00 SIT
2.146.000,00 SIT
1.245.440,00 SIT
900.600,00 SIT
778.400,00 SIT
778.400,00 SIT233.520,00 SIT
467.040,00 SIT
622.720,00 SIT
500.560,00 SIT
544.880,00 SIT
467.040,00 SIT
622.308,00 SIT
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b. programe na lokalni ravni

20.959.065,00 SIT

od tega za:
- posebne socialne pomoči invalidom – kompenziranje invalidnosti
- usposabljanje za aktivno življenje in delo
- rehabilitacijski programi
- ohranjevanje zdravja
- izobraževanje
- informativna dejavnost
- tehnični pripomočki
- prevozi invalidov
- prebivanje in prilagajanje okolju

- šport in rekreacija
- kultura
- interesne dejavnosti
- druge socialne aktivnosti

c. delovanje na državni ravni

6.973.678,00 SIT
506.826,00 SIT
178.460,00 SIT
3.602.215,00 SIT
871.777,00 SIT
1.222.451,00 SIT
463.996,00 SIT
647.715,00 SIT
662.474,00 SIT
2.449.363,00 SIT
566.182,00 SIT
1.886.873,00 SIT
937.055,00 SIT
27.690.000,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

d. delovanje na lokalni ravni

7.700.000,00 SIT
10.690.000,00 SIT
9.300.000,00 SIT
7.269.338,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

e. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni

3.443.896,00 SIT
2.229.857,00 SIT
1.595.585,00 SIT

28.400.000,00 SIT

od tega za:
- investicijsko vzdrževanje objektov in opreme za apartma Červar
- sofinanciranje nakupa poslovnih prostorov Zveze

7.540.138,00 SIT
20.859.862,00 SIT
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f. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
lokalni ravni

10.079.412,00 SIT

od tega za:
- urejanje prostorov za MDCIV Primorska

7.079.412,00 SIT

- delno odplačilo kupnine za prostore MDCIV Novo mesto

3.000.000,00 SIT

10. Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova
4, Ljubljana, s 16 društvi se odobri:

107.813.832,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

10.811.832,00 SIT

od tega za:
- ohranjevanje zdravja vojnih invalidov in vzdrževanje njihove

psihofizične kondicije
- usposabljanje prostovoljcev za obvladovanje življenjskih situacij

vojnih invalidov
- integracija težkih, starih in socialno izključenih vojnih invalidov v

kulturno in družbeno življenje
- ohranjevanje psihofizične kondicije vojnih invalidov s rekreacijo
- posebna informativna dejavnost vojnih invalidov

- ohranjevanje zgodovinskih vrednosti vojnih invalidov ter pomoč pri
reševanju socialen izključenosti vojnih invalidov

b. programe na lokalni ravni
od tega za:
- ohranjevanje zdravja in psihofizične kondicije vojnih invalidov v
zdraviliščih
- ohranjevanje zdravja in psihofizične kondicije vojnih invalidov s
klimatskim zdravljenjem
- konkretna in neposredna laična pomoč vojnim invalidom na domu in
v domovih za starejše občane
- individualna pomoč vojnemu invalidu v težkih socialnih in

zdravstvenih težavah
- skrb za zdravje in psihofizično kondicijo z rekreacijo vojnih
invalidov
- integracija vojnih invalidov v kulturno in družbeno življenje
- ohranjevanje zdravja in psihofizične kondicije vojnih invalidov s

fizeoterapevtskimi storitvami

- pomoč otrokom padlih v vojni za Slovenijo 91

1.500.000,00 SIT
1.500.000,00 SIT
2.200.000,00 SIT
1.500.000,00 SIT
3.200.000,00 SIT
911.832,00 SIT
42.399.000,00 SIT

9.144.000,00 SIT
4.435.000,00 SIT
7.711.000,00 SIT
8.080.000,00 SIT
4.271.000,00 SIT
6.586.000,00 SIT
1.708.000,00 SIT
464.000,00 SIT
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c. delovanje na državni ravni

29.300.000,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

d. delovanje na lokalni ravni

6.800.000,00 SIT
14.100.000,00 SIT
8.400.000,00 SIT
11.003.000,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

e. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni

3.253.000,00 SIT
5.169.000,00 SIT
2.581.000,00 SIT

426.218,00 SIT

od tega za:
- nakup tehnične opreme

f. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
lokalni ravni

426.218,00 SIT

13.873.782,00 SIT

od tega za:
- nakup dveh fotokopirnih strojev in računalnika za tri društva
- obnova strehe nad kegljiščem v Ljubljani Malenškova 1
- sanacija pokritega balinišča, sanitarij in zamenjava oken na fitnesu

v Ljubljani Malenškova 1

11. Zvezi za šport invalidov Slovenije,Cesta 24. junija 23,
Ljubljana, s 15 organizacijami se odobri:

1.265.250,00 SIT
1.655.520,00 SIT
10.953.012,00 SIT

121.524.827,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

68.028.977,00 SIT

od tega za:
- priprava in nastop na 15. zimskih Olimpijskih igrah gluhih na

Švedskem
- priprava in nastop na 11. SI specialne olimpiade - Irska
- priprava in nastop na EP v košarki na vozičkih – Italija
- priprava in nastop na EP v keglanju – slepi - Poljska
- priprava in nastop na EP v namiznem tenisu – Zagreb

6.805.860,00 SIT
4.232.500,00 SIT
6.839.720,00 SIT
2.780.753,00 SIT
3.864.272,00 SIT
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- priprava in nastop na 6. EP v atletiki – gluhi – Estonija
- priprava in nastop na EP v atletiki – Nizozemska
- priprava in nastop na 2. Svetovnih igrah in SP – slepi: golbal v

Kanadi

- priprava in nastop na SP IPC v konjeništvu – dresura - Belgija
- priprava in nastop na EP v kolesarjenju – Češka
- priprava in nastop na SI vozičkarjev ISMWSF – Nova Zelandija
- priprava in nastop na SP v judu – gluhi – Rusija
- priprava in nastop na EP v streljanju – Nizozemska ali Španija
- priprava in nastop na EP v plavanju - Švica
- priprava in nastop na EP v šahu za slepe
- priprava in nastop na mednarodnem "showdown" turnirju
- priprava in nastop na EP v sedeči odbojki za ženske
- priprava in nastop na mednarodnem turnirju v sedeči odbojki za

moške ekipe

- priprava in izvedba ciklusa 26 državnih prvenstev
- priprava mladih športnikov
- priprava in podelitev priznanj in nagrad športnikom - invalidom
- priprava športnikov invalidov na sezono 2004 (predolimpijsko leto)

b. delovanje na državni ravni

2.062.921,00 SIT
5.591.132,00 SIT
5.413.330,00 SIT
1.913.090,00 SIT
2.323.642,00 SIT
1.985.042,00 SIT
1.487.300,00 SIT
3.347.907,00 SIT
2.849.319,00 SIT
2.285.550,00 SIT
601.015,00 SIT
4.537.280,00 SIT
757.617,00 SIT
4.456.827,00 SIT
846.500,00 SIT
1.650.675,00 SIT
1.396.725,00 SIT
22.795.850,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

c. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni

8.160.000,00 SIT
7.950.000,00 SIT
6.685.850,00 SIT

30.700.000,00 SIT

od tega:
- nakup standardne zračne puške in strelskega jopiča
- nakup splošne športne opreme
- nakup pohištva za opremo poslovnih prostorov
- nakup računalnika
- nakup fotokopirnega stroja

- dofinanciranje nakupa poslovno bivalnega prostora ZŠIS na Cesti
24.junija 23

462.000,00 SIT
2.764.300,00 SIT
2.127.306,00 SIT
350.000,00 SIT
300.000,00 SIT
24.696.394,00 SIT
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12. Društvo laringektomiranih Slovenije, Parmova 53,
Ljubljana, enovito društvo s podružnicami, se odobri:

28.734.254,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni in lokalni ravni
od tega za:
- učenje nadomestnega govora
- izvajanje psihosocialne rehabilitacije
- organiziranje in izvajanje programa za ohranjevanje zdravja
- priprava in izdajanje glasila ter publikacij
- pomoč prostovoljcev pri izvajanju socialnih aktivnosti na domu
laringektomiranih oseb
- usposabljanje prostovoljcev
- izvajanje psihosocialne pomoči osebam pred in po operaciji grla
- organiziranje in izvajanje programa za preprečevanje socialne
izključenosti
- usposabljanje za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
laringektomiranih oseb
- zagovorništvo in zagotavljanje občasne pomoči socialno ogroženim
članom
- spodbujanje in podpora kulturnih ustvarjalnosti laringektomiranih
oseb
- organizacija in izvedba športno rekreativnih aktivnosti
- organizacija in izvajanje programov za preprečevanje socialne
izključenosti na lokalni ravni

b. delovanje na državni ravni

17.762.254,00 SIT
3.569.231,00 SIT
3.231.046,00 SIT
3.569.231,00 SIT
2.923.947,00 SIT
446.154,00 SIT
446.154,00 SIT
401.538,00 SIT
446.154,00 SIT
267.692,00 SIT
267.692,00 SIT
150.000,00 SIT
50.000,00 SIT
1.993.415,00 SIT
4.872.000,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

c. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni in lokalni ravni

3.024.923,00 SIT
1.847.077,00 SIT

6.100.000,00 SIT

od tega za:
- nakup osebnega računalnika s programsko opremo
- investicijsko vzdrževanje prostorov na Parmovi 53 v Ljubljani

- nakup osebnega računalnika za PK Štajerska in Koroška
- nakup opreme za PK Štajerska in Koroška
- nakup prostorov za PK Štajerska in Koroška

350.000,00 SIT
300.000,00 SIT
350.000,00 SIT
326.677,00 SIT
4.773.323,00 SIT
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13. Zvezi invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva
15, Maribor, s 4 društvi se odobri:

28.517.643,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

10.523.299,00 SIT

od tega za:
- organizacija delavnic in družinsko svetovanje
- izvajanje socialnega programa v okviru zdraviliške dejavnosti
- usposabljanje prostovoljcev in sodelavcev za pomoč osebam s stomo
- svetovanje staršem otrok in mladostnikom s stomo
- priprava in izdaja glasila
- izvedba športnih tekmovanj
- pomoč za udeležbo na kulturnih prireditvah
- druge dejavnosti – izdaja biltena o delovanju organizacije

b. programe na lokalni ravni

3.100.000,00 SIT
1.990.000,00 SIT
1.600.000,00 SIT
400.000,00 SIT
600.000,00 SIT
1.600.000,00 SIT
716.000,00 SIT
517.299,00 SIT
5.464.723,00 SIT

od tega za:
- delovanje oseb s stomo – MB, LJ, NM, Koroška
- vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci – MB, LJ, NM, Koroška
- pomoč svojcem pri spremljanju člana po operaciji –MB, LJ, NM,

Koroška

- šola irigacije – MB, LJ, NM, Koroška
- usposabljanje za zdrav način prehranjevanja - MB, LJ, NM, Koroška
- delavnice za pridobitev novih ročnih spretnosti - MB, LJ, NM,

Koroška
organiziranje
pravne pomoči, zgovorništvo in socialno svetovanje MB, LJ, NM, Koroška

c. delovanje na državni ravni

3.035.000,00 SIT
538.700,00 SIT
632.000,00 SIT
376.000,00 SIT
302.000,00 SIT
317.000,00 SIT
264.023,00 SIT
7.206.852,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

3.261.000,00 SIT
701.000,00 SIT
3.244.852,00 SIT
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d. delovanje na lokalni ravni

1.822.769,00 SIT

od tega za:
- osebne prejemke

724.000,00 SIT
268.000,00 SIT

- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

830.769,00 SIT

- operativne odhodke

e. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni

2.000.000,00 SIT

od tega za:
- nakup tiskalnika
- nakup enega scanerja
- nakup video kamere
- nakup računalnika
- nakup fotokopirnega stroja
- nadgradnja obstoječe računalniške opreme
- investicijsko vzdrževanje prostorov na sedežu Zveze ILCO na

124.900,00 SIT
61.827,00 SIT
189.900,00 SIT
350.000,00 SIT
300.000,00 SIT
673.373,00 SIT

Trubarjevi 15, Maribor (sanacija el. napeljave, sanacija ogrevanja)

300.000,00 SIT

f. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
lokalni ravni

1.500.000,00 SIT

od tega:
- investicijsko vzdrževanje prostorov zveze ILCO na Parmovi 53
Ljubljana ( sanacija osebnih dvigal, video nadzor stavbe in okolice,
zaščita ključev skupnih prostorov v recepciji, sanacija lesene
skulpture) ter nakup tehnične opreme

14. Društvu za ankilozirajoči spondilitis Slovenije DASS,
Parmova 53, Ljubljana, s podružnicami, se odobri:

1.500.000,00 SIT

48.707.481,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni in lokalni ravni

20.944.809,00 SIT

od tega za:
- kompenzacija invalidnosti – prilagajanje tehničnim pripomočkom za

nujna dnevna opravila
- usposabljanje za aktivno življenje in delo – učne delavnice in šola za

nove člane
- rehabilitacijski program
- ohranjevanje zdravja – doktrinarno – inovativni program
- izobraževanje – dejavnosti v okviru Dekade gibal

4.297.960,00 IT
2.270.425,00 SIT
8.214.423,00 SIT
2.999.105.00 SIT
500.000,00 SIT
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- informativna dejavnost – organizacija in izvedba seminarjev, tečajev

in delavnic za usposabljanje invalidov za neodvisno življenje
- šport in rekreacija
- kultura

b. delovanje na državni in lokalni ravni

1.589.968,00 SIT
940.319,00 SIT
132.609,00 SIT
15.762.672,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

c. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni in lokalni ravni

3.700.000,00 SIT
8.000.000,00 SIT
4.062.672,00 SIT

12.000.000,00 SIT

od tega:
- nakup opreme za Center za usposabljanje
- nakup pripomočkov za izvajanje osebne nege, pripomočkov za

zmanjšanje pritiskov pri ležanju in sedenju

15. Društvu paralitikov Slovenije, Cesta 24.junija 23,
Ljubljana, enovito društvo,se odobri:

7.000.000,00 SIT
5.000.000,00 SIT

16.793.118,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni
od tega:
- posebne socialne pomoči – kompenziranje invalidnosti
prebivanje in prilagajanje okolju
- rehabilitacijski program in ohranjevanje zdravja
- prevozi paralitikov
- tehnični pripomočki
- šport in rekreacija
- interesne in druge dejavnosti
- izobraževanje
- informativna dejavnost
- kultura

1.387.214,00 SIT

384.460,00 SIT
415.890,00 SIT
84.630,00 SIT
59.520,00 SIT
108.810,00 SIT
193.440,00 SIT
60.450,00 SIT
43.710,00 SIT
36.304,00 SIT
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b. delovanje na državni ravni

3.405.904,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

c.naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni:
od tega za:
- poplačilo kupnine za društvene prostore na Cesti 24. junija 23 v
Črnučah
- nakup dodatne opreme sanitarij (oprijemala, zložljiv sedež za tuš,
držala za vrata……)
- nakup opreme za bivalni del ( ležišča, garderobna omara, hladilnik)

16. Društvu študentov invalidov, Kersnikova 4, Ljubljana,
enovito društvo, se odobri:

1.793.391,00 SIT
755.123.00 SIT
857.390,00 SIT

12.000.000,00 SIT

11.082.936,00 SIT
117.064,00 SIT
800.000,00 SIT

28.460.000,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

14.850.000,00 SIT

od tega:
- služba za pomoč študentom invalidom
- prevozi študentov invalidov

b. delovanje na državni ravni

9.000.000,00 SIT
5.850.000,00 SIT
3.710.000,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

800.000,00 SIT
2.100.000,00 SIT
810.000,00 SIT
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c. naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na
državni ravni
od tega za:
- nakup kombi vozila
- nakup dveh ročnih dvigal Klančina
- nakup brajevega terminala ALVA 570 Satelite PRO

17. YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa,
Neubergerjeva 7, Ljubljana, enovito društvo, se
odobri:

9.900.000,00 SIT
6.300.000,00 SIT
1.112.400,00 SIT
2.487.600,00 SIT

11.484.000,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni
od tega za:
- sofinanciranje eksperimentalnega programa osebna asistenca

b. delovanje na državni ravni

8.498.160,00 SIT
8.498.160,00 SIT
2.985.840,00 SIT

od tega za:
- osebne prejemke

214.840,00 SIT
1.331.000,00 SIT

- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

1.440.000,00 SIT

- operativne odhodke

18. Zvezi društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko
(1941-1945), Gregoričeva 5a, Celje, s 3 društvi, se
odobri:

3.132.000,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni:

1.296.000,00 SIT

od tega za:
- sofinanciranje zdraviliškega zdravljenja za socialno ogrožene
invalide
- usposabljanje za psihosocialno pomoč invalidom v domačem okolju
- izdaja biltena
- usposabljanje za uveljavljanje pravic prisilnih mobilizirancev

850.000,00 SIT
290.000,00 SIT
60.000,00 SIT
96.000,00 SIT
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b. delovanje na državni ravni

1.836.000,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

19. Društvu invalidski forum Slovenije, Palmejeva 8,
Ljubljana, enovito društvo, se odobri:

856.800,00 SIT
214.700,00 SIT
764.500,00 SIT

7.656.000,00 SIT

od tega za:

a. delovanje na državni ravni

7.656.000,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

20. Združenju invalidov - FORUM Slovenije, Linhartova
1/III, Ljubljana, enovito društvo, se odobri:

3.828.000,00 SIT
1.148.400,00 SIT
2.679.600,00 SIT
7.656.000,00 SIT

od tega za:

a. delovanje na državni ravni

7.656.000,00 SIT

od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

2.985.840,00 SIT
2.067.120,00 SIT
2.603.040,00 SIT
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21. Skladu SILVA – Društvo za kakovostno življenje ljudi
s posebnimi potrebami, Fijeroga 10, Šmarje pri Kopru,
enovito društvo,se odobri:

3.828.000,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

3.828.000,00 SIT

od tega za:
- skupina za samostojno življenje ljudi s posebnimi potrebami
- razbremenilni vikendi in priprava na samostojno življenje ljudi s

posebnimi potrebami

22. Društvu VIZIJA - pomoč za samopomoč, društvo za
pomoč parapleginjam in tetrapleginjam ter drugim
gibalno oviranim ženskam, Stari trg 25, Slovenske
Konjice, enovito društvo, se odobri:

2.258.520,00 SIT
1.569.480,00 SIT

1.160.000,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

1.160.000,00 SIT

od tega za:
- program za zmanjševanje socialne izključenosti invalidnih žensk
- psiho – socialni in zdravstveni program "Vpliv zelo težke sečne

inkontinence na celovito življenje prizadetih žensk
program
za tretje življenjsko obdobje-dejavno staranje invalidnih
žensk
- izobraževanje-neformalno izobraževanje za starejše invalide
- založniška in kulturna dejavnost (tisk pripomočka za neformalno

izobraževanje starejših »Čar stekla«)

179.400,00 SIT
305.600,00 SIT
232.500,00 SIT
190.500,00 SIT
252.000,00 SIT
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23. Društvu malih ljudi Slovenije, Železarska 5, Štore,
enovito društvo, se odobri:

1.000.000,00 SIT

od tega za:

a. programe na državni ravni

1.000.000,00 SIT

od tega za:

- ohranjevanje zdravja
- socialne pomoči

750.000,00 SIT
250.000,00 SIT

SKUPAJ: 2.584.890.000,00 SIT
==========================

Ljubljana, 5.12.2002

Predlog pripravila:
Komisija za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev FIHO
invalidskim organizacijam
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