SKLEP

o razporeditvi sredstev FIHO na posamezne invalidske in humanitarne organizacije za
leto 2006
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na svoji 19. seji 29.9.2005 skladno s 6. in 8.
členom Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2006. Finančni načrt temelji na oceni realizacije finančnega načrta FIHO
za leto 2005, oceni poslovanja Loterije Slovenije 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 2006.
Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO določil, da se za leto 2006 za
invalidske organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 3.195.307.678,00 sit, za humanitarne organizacije pa
1.720.550.289,00 sit. Svet FIHO je skladno s 13. in 14. členom Pravilnika FIHO določil tudi vsebino javnega razpisa za leto
2006, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 89 dne 7.10. 2005. Nadalje je sprejel terminski načrt v zvezi s postopkom za
pripravo predloga razporeditve sredstev za leto 2006 ter pozval obe komisiji, da pripravita predlog razporeditve sredstev in
ga posredujeta svetu FIHO v obravnavo in sprejem.

I.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih organizacij se je v ta namen sestala devetkrat in
obravnavala vse prispele vloge po formalni, vsebinski in finančni plati. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev FIHO na posamezne
invalidske organizacije za leto 2006 je bil izoblikovan v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in Navodili za uporabo
meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljnjem
besedilu: navodilo). V zvezi s tem navajamo naslednje:
1. Pri odpiranju vlog dne 8. in 9.11. 2005 je komisija ugotovila:
 da je v predpisanem roku prispelo 25 (petindvajset) vlog invalidskih organizacij;
 da je 6 (šest) invalidskih organizacij posredovalo popolne vloge z ustrezno dokumentacijo;
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 da je 17 (sedemnajst) invalidskih organizacij sicer posredovalo popolne vloge, vendar pa določeni podatki niso bili povsem
jasni ali točni, zaradi česar jih je pozvala, da jih v roku 10 dni dopolnijo oz. odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti;
 da 2 (dve) vlogi nista izpolnjevali pogojev za financiranje.
2. Komisija je na podlagi 3. odstavka 15. člena pravilnika izločila vlogi Sinet d.d. Hrastnik, Grajska pot 8, 1430 Hrastnik in
Društvo invalidov Mežica, Ob Šumcu 9, 2392 Mežica in vlogi vrnila z obrazložitvijo.
 Sinet d.d. ni izkazal statusa invalidske organizacije.
 Društvo invalidov Mežica pa ne izpolnjuje pogojev za financiranje po drugi alineji drugega odstavka 8. člena pravilnika. Na
odločitev komisije je to društvo vložilo ugovor na Nadzorni odbor FIHO, ki je pritožbo na svoji seji dne 24.11.2005 ocenil
za neosnovano in potrdil odločitev komisije.
3. Vseh pozvanih 17 invalidskih organizacij je v predpisanem roku svoje vloge dopolnilo ali dodatno obrazložilo. Na seji dne
24.11.2005, je komisija pregledala dopolnitve ali obrazložitve in ocenila, da so invalidske organizacije posredovale zahtevane
dopolnilne podatke, razen Društva YHD, ki je ponovno odklonilo posredovanje podatkov o včlanjenih invalidih v njihovi
invalidski organizaciji po predpisanem obrazcu FIHO.
4. Komisija je obravnavala triindvajset finančno-ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih organizacij, ki so
dokumentirano izkazale,
da izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev FIHO. Obravnavala je tudi zapis in predloge
usklajevalnega sestanka invalidskih organizacij, članic Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, št. 129/S-I/05 z
dne 22.11.2005, ki so na osnovi 18. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije izvedle medsebojno
usklajevanje po načelih vzajemnosti in solidarnosti v okviru razpoložljivih, javno razpisanih sredstev FIHO za leto 2006.
Dogovorjena stališča je komisija glede na razpoložljiva sredstva vključila v oblikovanje predloga zadevnega sklepa, pri čemer
je zaradi primerljivosti in objektivnosti pristopa, povzela tudi predlagane standardne kriterije za najbolj pogosto prijavljene
naložbe. Pri pripravi predloga za razporeditev finančnih sredstev je komisija za nakup kombija s prilagoditvijo upoštevala
vrednost do 6,5 mio sit, za nakup računalnika do 300.000,00 sit, za fotokopirni stroj do 400.000,00 sit, za napravo za hlajenje
manjših prostorov (cca 60m2) pa do 300.000,00 sit.
5. Skupni znesek zaprošenih sredstev 23 invalidskih organizacij za leto 2006 je za 22 % višji od razpisanih sredstev. Pri zadržanju
23.633.546,00 sit sredstev kot rezervnih nerazporejenih sredstev, je komisija razpoložljivih 3.171.354.601,22 sit strukturalno
razporedila med prijavljene invalidske organizacije:
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 za 268 posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo invalidske organizacije na državni ravni in za 101 (stoenimi)
programskimi sklopi z različnimi vsebinami, ki jih izvajajo invalidske organizacije na lokalni ravni, je namenjenih
1.604.721.673,75 sit;
 za delovanje 23 invalidskih organizacij na državni ravni, v katere je povezanih tudi njihovih 230 društev na lokalni ravni s
priznanim statusom invalidske organizacije, je namenjenih 835.673.595,97 sit;
 za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje tako na državni kakor na lokalni ravni, se namenja 730.959.331,50 sit.
Pri razmerju sredstev, ki so namenjena za delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov je pomembno to, da je to
razmerje 34% : 66% v korist izvajanja posebnim socialnim programom oz. neposrednim pomočem za 109.026 invalidov.
Iz navedenih podatkov je torej razvidno, da naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje zajemajo le 23% razpoložljivih
sredstev oz. je 77% od teh sredstev namenjeno za delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov invalidskih organizacij.
6. Komisija je predhodno še posebej podrobno pregledala usklajenost prijavljenih posebnih socialnih programov z merili za
dodelitev sredstev, kot je določeno v 9. členu pravilnika. V nadaljevanju je vse prijavljene posebne socialne programe ocenila
po skupnih merilih, nato pa še po posebnih merilih, ki so opredeljeni v 6., 7. in 8. členu navodil. Upoštevajoč pridobljene ocene
je posamezne socialne programe razvrstila v eno izmed prednostnih skupin po 10. členu navodil (delno/celotno zagotavljanje
storitev v okviru javnih služb oz. so/financiranje iz drugih javnih sredstev), pri oblikovanju konkretnega predloga za
razporeditev razpoložljivih sredstev na posamezne posebne socialne programe pa je bila upoštevana tudi nujnost posameznega
programa za kompenzacijo invalidnosti in uspešno izvajanje le-tega v daljšem časovnem obdobju.
Analitičen seštevek izkazuje, da so bila sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov razporejena po posameznih
skupinah takole:
 za posebne socialne programe, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo k
odstranjevanju ovir in k bolj neodvisnemu življenju je namenjenih 82,98 % sredstev;
 za posebne socialne programe, s katerimi se preprečujejo in blažijo socialne ter psihične posledice invalidnosti je
namenjenih 12,23 % sredstev;
 za posebne socialne programe, s katerimi usposabljajo invalide za samopomoč ter svojce ter prostovoljce za življenje in delo
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z invalidi je namenjenih 3,14 % sredstev;
 za posebne socialne programe, s katerimi se razvijejo socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost na različnih
področjih življenja je namenjenih 1,65% sredstev.
7. Pri oblikovanju predloga razporeditve sredstev za delovanje invalidskih organizacij, je komisija upoštevala določbe 9. in 11.
člena pravilnika, hkrati pa je ocenjevala prijave tudi po 12. členu navodil, in sicer kakovost ter organizacijsko strukturo delovanja
prijavljenih posameznih invalidskih organizacij, število članstva oz. uporabnikov, mednarodno vključevanje, urejenost
obveščanja članstva in javnosti ter oceno nadzora invalidske organizacije s strani FIHO. Za invalidske organizacije, ki so se
prijavile prvič, se za ta namen predlagajo v odobritev zagonska sredstva. Pri teh organizacijah je komisija še posebej ugotavljala
načela ali so razvidni in opredeljeni skupni interesi kot pogoj za smiselno identiteto in področje delovanja invalidske organizacije
in ali je stopnja funkcionalnih okvar, ki jih povzroča invalidnost pri njihovih članih tolikšna, da dejansko ogroža socialni položaj
invalida in tako utemeljuje smotrnost posebne socialne aktivnosti v okviru invalidske organizacije.
8. Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, se je komisija ravnala
po določbah pravilnika in prijavljene naložbe seveda ocenjevala tudi po 13. členu navodil. Še posebej je ugotavljala, ali je v
prijavi izkazana dejanska utemeljenost in vpliv načrtovane naložbe na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti. Glede na
bistveno večje zahtevke invalidskih organizacij za investicijska sredstva od razpoložljivih možnosti, je komisija prav tako
upoštevala usklajeno mnenje invalidskih organizacij, članic Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije z dne
22.11.2005. Predlog za razporeditev sredstev vsebuje predvsem sredstva za naložbe, ki pomenijo nadaljevanje začetih investicij,
potrebno investicijsko vzdrževanje objektov in nadomestitev opreme, zagotovitev prostorskih pogojev ter nakup opreme za
izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij.
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Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam
predlaga svetu fundacije, da sprejme naslednjo razporeditev sredstev na posamezne invalidske organizacije:

INVALIDSKA ORGANIZACIJA

SIT

1.) Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana, z 9 medobčinskimi
društvi, ki so pridobila status invalidske organizacije se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
- izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v zvočni tehniki
- izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v brajevi pisavi in v računalniškem zapisu
- izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v zvočni tehniki
- izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v brajevi pisavi in v računalniškem zapisu
- izdelava in izdajanje zvočnih časopisov
- izdelava in izdajanje časopisov v brajevi pisavi in v računalniškem zapisu
- izdelava in izdajanje časopisov v povečanem tisku
- izdelava in izdajanje računalniškega časopisa
- elektronski informacijski sistem za slepe in slabovidne
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421.184.922,07
89.446.013,00
8.257.738,00
4.716.771,00
4.480.970,00
1.800.000,00
4.470.435,00
3.816.588,00
3.785.089,00
1.094.794,00
1.915.576,00

-

-

nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne
zagotavljanje programske opreme za povečavo za slabovidne in za slepe s sintezo govora
mreža spremljevalcev za slepe in slabovidne
organiziranje in izvedba programov za aktivno ohranjevanje zdravja v lastnih prilagojenih objektih
(aktivnosti za krepitev psihofizičnega in zdravstvenega stanja, socialne, športne in rekreacijske aktivnosti,
medsebojna pomoč, samopomoč in socialna integracija v okolju)
pomoč slepim in slabovidnim otrokom ter otrokom, ki imajo poleg okvare vida še dodatne motnje v telesnem
in/ali duševnem razvoju
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 slepe in slabovidne mladine za življenje
računalniško opismenjevanje slepih in računalniško opismenjevanje slabovidnih oseb – nadaljevalni tečaj
organiziranje in izvedba prilagojenih športnih tekmovanj
organiziranje in izvedba prilagojenih šahovskih tekmovanj
usposabljanje in preizkus znanja uporabnikov in psov vodičev slepih
usposabljanje vodij skupin za samopomoč slepih in slabovidnih oseb
skupina staršev slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov za samopomoč
izvajanje samopomoči slepih in slabovidnih intelektualcev pri vključevanju v delovno in življenjsko okolje
izdelava in izdaja publikacije »Vodič tehnik za vodenje in spremljanje«
študijski krožki za slepe in slabovidne
organiziranje in izvedba tekmovanja v branju in pisanju brajeve pisave
pomoč slepim in slabovidnim osebam z okvaro sluha
organiziranje in izvedba kulturnih projektov in srečanj z znanimi kulturnimi izvajalci
organiziranje in izvedba posveta »Slepa in slabovidna ženska v današnjem času in letnega srečanja slepih in
slabovidnih žensk
pomoč pri izvedbi programa slepih in slabovidnih vernikov
organiziranje in izvedba drugih socialnih aktivnosti: (starejši, slabovidni, mladi, ženske)

b) programe na lokalni ravni

5.900.000,00
1.849.941,00
6.318.128,00

21.334.814,00
2.950.790,00
1.626.280,00
274.196,00
210.768,00
1.042.977,00
3.830.453,00
1.923.292,00
792.214,00
313.500,00
471.959,00
877.800,00
2.508.000,00
131.670,00
459.595,00
229.901,00
496.584,00
447.300,00
395.010,00
722.880,00
94.786.837,34
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od tega za:
- prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam
- organiziranje tečajev mobilnosti in orientacije
- pomoč kasneje oslepelim in slabovidnim osebam
- pomoč starejšim osebam z okvaro vida
- opismenjevanje odraslih slepih v brajevi pisavi
- računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb – začetni tečaj
- 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
- osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb
- organiziranje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za življenje v bivalnih skupnostih
- organiziranje skupine in izvajanje dopolnilne pomoči pri šolanju slepih in slabovidnih oseb
- usposabljanje in omogočanje uporabe sodobne informacijske tehnologije in njihovo vzdrževanje
- organiziranje in izvedba športno rekreativnih aktivnosti
- organiziranje in izvedba šahovskih aktivnosti
- organiziranje in izvedba kulturnih aktivnosti
- nudenje finančne in materialne pomoči socialno ogroženim slepim in slabovidnim osebam
- pomoč pri zaposlovanju slepih in slabovidnih oseb
- usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za gospodinjstvo
- usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za samourejanje
- usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za ročna dela
- organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti
- organiziranje skupin za sosedsko pomoč
- usposabljanje svojcev in drugih oseb iz okolja za življenje in delo s slepo in slabovidno osebo
- organiziranje skupine za psiho-socialno svetovanje pri razreševanju konfliktnih situacij
- ozaveščanje javnosti za lažje vključevanje slepih in slabovidnih v okolje
- organiziranje in izvedba tečajev
- organiziranje in delovanje radioamaterskih dejavnosti

9.261.343,70
7.223.788,00
6.712.894,84
5.396.700,69
3.105.297,19
5.119.317,64
2.750.817,18
3.282.991,99
10.662.274,32
4.047.524,89
652.100,25
5.233.132,60
5.081.610,33
2.458.387,38
680.927,23
9.544.695,60
2.275.198,95
1.559.046,86
1.208.263,61
1.130.306,61
1.364.165,08
239.853,36
1.244.238,40
344.788,28
3.498.450,61
625.345,64
83.376,11

c.) delovanje na državni ravni

89.632.920,15
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od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

25.437.000,00
44.157.000,00
20.038.920,15

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

38.604.880,25

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega:
- izdelava načrta notranje opreme za dom na Okroglem pri Kranju
- izdelava notranje opreme, zaključnih obrtniških del ter dokup potrebnih osnovnih sredstev in drobnega
inventarja za dom na Okroglem pri Kranju
- investicijsko vzdrževalna dela na objektih za ohranjevanje zdravja Zveze

52.281.844,57

f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- nadaljevanje izgradnje prostorov in nakup opreme za izvajanje programov in delovanja MDSS Celje
- dograditev dostopne kontrole na objektu bivalne skupnosti MDSS Koper
- nabava prilagojene stanovanjske opreme za enoti bivalne skupnosti MDSS Koper
- zamenjava neustrezne razsvetljave in obnovitev iztrošenih elektroinstalacij v prostorih MDSS Kranj
- nakup fotokopirnega stroja z možnostjo povečave za slabovidne osebe za MDSS Kranj
- nakup avtomatskega telefonskega odzivnika za MDSS Kranj
- nakup govorečega pikada za slepe in slabovidne MDSS Ljubljana

56.432.426,76

15.405.871,62
20.503.411,59
2.695.597,04
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1.035.487,20
49.598.357,37
1.648.000,00

32.500.000,00
678.312,00
1.969.060,00
707.076,00
287.186,04
530.832,96
1.079.730,00

- zamenjava oken, popravilo fasade in obnova strelovodne napeljave za MDSS Maribor
- nakup računalniške opreme s programsko opremo za brajevi čitalnici za MDSS Murska Sobota
- nakup kombi vozila za MDSS Nova Gorica
- investicijsko vzdrževalna dela na objektu in nakup opreme za MDSS Novo mesto
- nakup stanovanjske enote za MDSS Ptuj
- nakup stavbnega pohištva za bivalne enote za MDSS Ptuj
- nakup računalniške opreme za brajevi čitalnici za MDSS Ptuj
2.) Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, s 13 društvi , ki so
pridobila status invalidske organizacije se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega:
- informativna dejavnost – glasilo Iz sveta tišine
- informativna dejavnost – TV oddaja Prisluhnimo tišini
- informativna dejavnost – lastna produkcija: video časopis
- informativna dejavnost – spletno omrežje
- usposabljanje za aktivno življenje in delo naglušnih
- usposabljanje za aktivno življenje in delo gluhih
- oskrba s tehničnimi pripomočki za gluhe – informacijsko komunikacijska tehnologija
- tehnični pripomočki za naglušne osebe – informacijska pisarna
- založniška dejavnost – izdelava in izdaja publikacij
- psihosocialni programi pomoči družinam z gluho ostarelo osebo oz. posameznim ostarelim gluhim osebam –
osebna asistenca
- dostopnost do informacij v znakovnem jeziku
- kultura – mednarodni festival gluhih
- kulturna dejavnost gluhih
- šport za vse – rekreacija gluhih in naglušnih
- šport gluhih
- organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih objektih
- terapevtske skupine psihosocialne rehabilitacije naglušnih oseb
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3.810.237,00
754.319,48
5.000.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
974.700,98
640.972,30
400.514.764,70
103.371.567,00
9.387.800,00
9.981.250,00
7.493.750,00
1.929.337,00
10.958.000,00
7.200.000,00
3.103.080,00
5.270.000,00
1.000.000,00
5.877.700,00
3.918.750,00
3.000.000,00
8.147.683,00
2.550.000,00
11.106.250,00
9.674.562,00
2.773.405,00

b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
- usposabljanje za aktivno življenje in delo
- rehabilitacijski programi
- pomoč gluhim in naglušnim pri premagovanju komunikacijskih ovir
- prostočasne aktivnosti za preprečevanje socialne izključenosti
- informativna dejavnost
- informiranje gluhih in naglušnih za uveljavljanje pravic
- izobraževanje

60.639.163,00

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

85.892.278,00

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

45.829.626,00

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- nakup dveh audio-video multimedijskih strežnikov in posodobitev studia ZDGNS
- izobraževalni center Kranjska Gora – tehnološka oprema
- ureditev enote za izvajanje programa ohranjevanje zdravja – Moravske toplice
- izobraževalni center Kranjska gora – opremljanje učilnice
- preureditev sejne sobe ZDGNS

72.409.876,37

8.724.522,00
8.042.559,00
6.057.104,00
6.262.805,00
2.046.284,00
20.974.396,00
8.531.493,00

40.232.397,00
27.893.192,00
17.766.689,00

16.563.566,00
24.425.492,00
4.840.568,00
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38.353.592,37
4.715.264,00
17.000.000,00
3.423.600,00
3.609.600,00

- prenova koče na Veliki Planini
- zamenjava kritine na počitniškem domu Piran

3.027.150,00
2.280.670,00

f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- dofinanciranje nakupa društvenih prostorov iz leta 2005 za DGN Goriške
- zamenjava oken v društvenih prostorih in nakup pisarniške opreme za DGN Goriške
- zamenjava dotrajanega kombi vozila - Ljubljana
- nakup računalnika - Kranj
- nabava tv in dvd predvajalnika - Novo mesto
- nabava osebnega računalnika - Murska Sobota
- nabava fotokopirnega stroja - Murska Sobota
- nakup zaščite za kamp prikolico - Maribor
- nakup indukcijske zanke za naglušne - Maribor
- nakup pisarniške opreme za društvene prostore - Krško
- nakup nakup varnostne arhivske omare in računalniškega programa - MDG Ljubljana
- ureditev sanitarij in računalniške sobe - Koper
- zamenjava grelne instalacije in obnova tal - Dravograd
- obnova poškodovane fasade in popravilo strehe - Celje
- zamenjava oken - Velenje
- zamenjava vrat, oken in poda - Novo mesto
- preureditev objekta za društvene prostore v Krškem

3.) Društvu distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana, enovitemu društvu, ki je pridobilo
status invalidske organizacije se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
- prevozi distrofikov
11

32.372.254,33
5.022.000,00
4.441.830,13
6.100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.027.380,00
82.194,00
2.341.429,00
172.192,32
878.200,00
1.150.000,00
1.031.588,88
1.225.440,00
1.500.000,00
6.200.000,00

309.149.514,52
151.439.067,50
42.000.000,00

- osebna asistenca
- celovita obnovitvena rehabilitacija (socialni del)
- usposabljanje za aktivno življenje in delo – neodvisno življenje distrofikov
- organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih prilagojenih objektih (aktivnosti za
krepitev psihofizičnega stanja, socialne aktivnosti, medsebojna pomoč, samopomoč in socialna integracija)
- podpora pri izobraževanju
- informativna dejavnost (revija MAù in druge informativne publikacije)
- podporno bivanje in prilagajanje okolja distrofikom
- oskrba s tehničnimi pripomočki
- dnevni center druženja, ustvarjalnosti in varstva
- prva socialna pomoč
- nega in fizična pomoč
- športne aktivnosti distrofikov (šah, hokej na električnih invalidskih vozičkih, precizna orientacija, pasivno
udeleževanje športnih prireditev)
- kulturno udejstvovanje distrofikov (organiziranje in obiski kulturnih prireditev)
- individualne pomoči distrofikom
- predavanja, krožki in delavnice za distrofike (podporna medicina, duhovno zdravje)
- starši za starše
- mladi distrofiki in Evropa

27.000.000,00
10.000.000,00
3.700.000,00

b.) delovanje
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

55.391.663,20

10.000.000,00
4.400.000,00
3.000.000,00
3.800.000,00
5.100.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
9.939.067,50
2.500.000,00
900.000,00
15.000.000,00
500.000,00
800.000,00
2.800.000,00

15.741.724,57
27.662.482,38
11.987.456,25

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
od tega za:
- oprema za fizioterapijo in hidroterapijo ter druge oblike ohranjevanja zdravja
- ortopedske postelje, negovalna in druga sobna oprema v Domu dva topola
12

102.318.783,82
5.000.000,00
5.000.000,00

- zamenjava strežnika v Domu dva topola
- zamenjava dveh prilagojenih kombi vozil za prevoz uporabnikov invalidskih vozičkov
- multimedijski projektor
- pisarniško in drugo pohištvo s pripadajočo tehnično opremo za sejno sobo na društvu
- izdelava projektno-tehnične dokumentacije za urejanje Doma dva topola in društvenih prostorov
- stenske obloge in namestitev držal v hodniku do jedilnice v Domu dva topola
- dograditev obmorskega terapevtskega bazena;finalna gradbeno-obrtna dela na bazenu s strojnico in
uravnavanje plažnih površin ter vgraditev specifične opreme za invalide
- obnovitev strelovodne zaščite na domskih objektih in zastarele elektroinstalacije ter povečanje vodnega
priključka
- obnovitev ograje in vstopne rampe v domski objekt
- prostor za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih tehničnih pripomočkov za distrofike na Linhartovi
ulici v Ljubljani
- dograditev prezračevanja in ogrevanja ter vgraditev termopan stekel v pritličnih prostorih društva
- pleskanje sten, barvanje vrat in obnovitev tal sejne sobe društva
4. Zvezi paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z 9 društvi, ki so pridobila status invalidske
organizacije, se odobri:
od tega za:
a) programe na državni ravni
od tega za:
- kultura
- ohranjevanje zdravja
- prevozi paraplegikov
- rehabilitacijski programi
- osebna asistenca, nega in fizična pomoč
- informativna dejavnost
- tehnični pripomočki
- šport in rekreacija paraplegikov
- usposabljanje za aktivno življenje in delo
13

1.527.240,00
13.000.000,00
1.156.116,00
2.392.350,00
850.000,00
1.874.880,00
27.000.000,00
9.703.918,45
2.600.000,00
28.714.279,37
2.000.000,00
1.500.000,00

279.677.428,00
83.013.969,00
1.602.653,00
14.126.647,00
7.803.165,00
12.550.000,00
2.375.000,00
2.344.272,00
2.891.059,00
5.882.680,00
7.000.669,00

- programi za otroke, mladostnike, interesne skupine
- izobraževanje
- posebne socialne pomoči – kompenziranje invalidnosti
- prebivanje in prilagajanje okolja
- druge dejavnosti

1.936.954,00
681.426,00
12.960.499,00
6.234.636,00
4.624.309,00

b) programe na lokalni ravni
od tega za:
- programi za otroke, mladostnike, interesne skupine
- usposabljanje za aktivno življenje in delo
- rehabilitacijski programi
- ohranjevanje zdravja
- informativna in založniška dejavnost
- tehnični pripomočki
- prevozi invalidov
- šport in rekreacija
- kultura
- osebna asistenca, nega in fizična pomoč
- prebivanje in prilagajanje okolja
- posebne socialne pomoči – kompenziranje invalidnosti
- druge dejavnosti

43.584.807,00

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

47.665.649,00

d.) delovanje na lokalni ravni

24.789.003,00

3.136.622,00
100.000,00
200.000,00
5.172.958,00
210.000,00
2.755.805,00
12.969.578,00
7.218.669,00
526.531,00
1.623.874,00
3.139.779,00
6.360.991,00
170.000,00

18.808.622,00
19.765.587,00
9.091.440,00
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od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

12.298.798,00
7.435.779,00
5.054.426,00

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- sanacija opečne kritine na hiškah v Čatežu
- adaptacija in dograditev sanitarij v domu Semič
- nakup računalnika in fotokopirnega stroja
- nakup poštninskega stroja
f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- nabava kombi vozila - DP Severne Štajerske
- dokončanje del na objektu – »delovno bivalni prostor« - DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja
- nabava kombi vozila - DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja
- nabava kombi vozila - DP Gorenjske
- nabava nove plinske peči - DP Gorenjske
- nabava računalnika - DP Gorenjske
- nabava delovnih prostorov - DP jugozahodne øtajerske
- nabava kombi vozila- DP Prekmurja in Prlekije
- dokončanje investicije v društvenih prostorih - DP Prekmurja in Prlekije
- beljenje prostorov društva - DP Istre in Krasa
- nabava kombi vozila - DP Severne primorske

5.) Združenju multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14-16, 1000 Ljubljana, enovitemu društvu,ki je
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7.444.000,00
4.342.000,00
1.724.000,00
700.000,00
678.000,00
73.180.000,00 sit
6.500.000,00
10.149.000,00
4.831.000,00
6.500.000,00
320.000,00
250.000,00
29.380.000,00
6.500.000,00
2.000.000,00
250.000,00
6.500.000,00

169.846.840,00

pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega:
- pomoč za doseganje večje kvalitete življenja invalidnih oseb z MS v njihovem življenjskem okolju
- obnovitvena in socialna rehabilitacija
- osebna asistenca
- organizacija in izvedba ohranjanje zdravja v lastnih prilagojenih objektih
- skupinsko ohranjanje zdravja za težke invalide v centru MS Ankaran
- usposabljanje za kvalitetno življenje ob bistveno zmanjšanih fizičnih sposobnostih posameznika
- organiziranje in usposabljanje mladostnikov in mlajših z MS za obvladovanje njihove življenjske situacije
- izdaja glasila in publikacij
- pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov
- prilagojeni prevozi invalidov
- pomoč pri specifičnih oblikah bivanja invalidnih oseb z MS
- šport in rekreacija
- usposabljanje novo diagnosticiranih oseb z MS za življenje in delo
- preprečevanje socialne izključenosti
- skupina za samopomoč oseb z MS in njihovih svojcev
- svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic
- usposabljanje invalidov in svojcev za organizacijo vsakodnevnega življenja

90.106.498,00
9.229.158,00
8.433.000,00
7.657.600,00
12.292.000,00
6.148.901,00
10.467.000,00
1.815.034,00
2.468.105,00
6.233.330,00
2.446.342,00
1.507.003,00
4.500.000,00
1.682.038,00
2.546.347,00
729.233,00
4.582.251,00
7.369.156,00

b.) delovanje
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

30.742.950,00

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
od tega za:

48.997.392,00

11.931.775,00
8.423.175,00
10.388.000,00
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- zamenjava strešne kritine in sanitarij v Podčetrtku
- izgradnja kuhinje v objektu Center MS Ankaran
- nakup računalniške opreme za 15 podružnic
- adaptacija in preureditev prostorov v Ljubljani
- dofinanciranje izgradnje veznega hodnika v Centru MS Ankaran

6.) Zvezi SOŽITJE – Zvezi društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Samova
9/II, 1000 Ljubljana, z 51 društvi, ki so pridobila status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
- usposabljanje za samostojno življenje OMDR
- izobraževanje in usposabljanje OMDR za aktivno življenje
- posebne strokovne pomoči
- pomoč pri ohranjevanju zdravja OMDR in njihovih družin
- informativna in publicistična dejavnost
- zagotavljanje prilagojenih prevozov invalidov
- organiziranje in izvajanje športa in rekreacije za OMDR
- spodbujanje in izvajanje kulturnih dejavnosti za OMDR
- izobraževanje družin z OMDR
- izobraževanje in usposabljanje OMDR v posebnih življenjskih situacijah
b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
- programi za usposabljanje in razbremenitev družin z OMDR
- rehabilitacijski programi
- vseživljenjsko učenje OMDR
- organiziranje in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti
- izvajanje oblik samopomoči v lokalnih društvih

1.000.000,00
22.051.560,00
3.581.226,00
13.364.606,00
9.000.000,00

325.806.217,00
122.911.665,00
12.616.175,00
28.263.750,00
5.700.000,00
30.331.740,00
6.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
19.500.000,00
2.500.000,00
67.016.460,00
27.000.000,00
7.000.000,00
9.000.000,00
15.016.460,00
9.000.000,00
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c.) delovanje na državni ravni
od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

65.718.740,00

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
- operativne odhodke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

37.694.580,00

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- nakup treh kombi vozil
- nakup opreme (barvni tiskalnik, matrični tiskalnik, projekcijsko platno s stojalom, računalnik, strojček za
spiralno vezavo)

19.500.056,00

f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- nabava terapevtske opreme za Sožitje Slovenj Gradec
- nabava opreme za društvene prostore za Sožitje Bela Krajina
- nabava opreme za društvene prostore za Sožitje Ilirska Bistrica
- nabava opreme za VDC Sožitje Ptuj
- nabava opreme za zgodnjo obravnavo otrok z DS pri Sožitju Ljubljana
- investicijsko vzdrževanje objekta bivalne skupnosti Sožitje Tolmin

12.964.716,00

24.000.000,00
26.059.000,00
15.659.740,00

21.400.000,00
16.294.580,00

7.) Zvezi delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana, z 69 društvi, ki so pridobila
status invalidske organizacije, se odobri:
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18.368.379,00
1.131.677,00

569.712,00
634.482,00
930.858,00
5.000.000,00
623.344,00
5.206.320,00

388.890.842,85

od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
- izvajanje programa za ohranjevanje zdravja v lastnih kapacitetah
- izvajanje psihosocialne rehabilitacije
- usposabljanje za aktivno življenje in delo (kako zaposliti delovnega invalida; vzpodbujanje osebnostne rasti –
obvladovanje invalidnosti)
- organiziranje in izvajanje programov usposabljanj za aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov
- informativna in založniška dejavnost
- pomoč pri odpravljanju arhitekturnih ovir in drugih ovir v bivalnem in delovnem okolju
- rekreacija in šport – ohranjanje psihofizičnih sposobnosti
- skrb za integracijo invalidov v kulturno življenje (revija pevskih zborov ZDIS)
- izvajanje zagovorništva in pravne pomoči
- socialno vključevanje invalidov – delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov
- okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov

129.675.000,00
44.475.000,00
31.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
4.000.000,00
7.000.000,00
17.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.700.000,00
2.500.000,00

b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
- pomoč invalidom za ohranjevanje zdravja po težkih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti
- ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov skozi rekreacijo in šport
- prva osebna in socialna pomoč ter informiranje
- integriranje invalidov v kulturno in družbeno življenje
- skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov

92.268.781,00

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

47.976.999,00

28.187.201,75
14.822.313,65
9.256.431,10
9.788.321,75
30.214.512,75

8.376.999,00
29.600.000,00
10.000.000,00
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d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

28.104.573,00
17.647.752,15
4.250.482,00
6.206.338,85

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za :
- vgradnja vhodnih alu vrat z opremo in domofonskega sistema v prostorih ZDIS
- dobava in vgradnja naprave za ogrevanje in prezračevanje prostorov ZDIS
- popravila in vzdrževalna dela na objektih za ohranjevanje zdravja v Termah Čatež
f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- ureditev dostopnosti do prostorov za DI Ajdovščina -Vipava
- nakup društvenih prostorov za DI Črnomelj
- nakup društvenih prostorov za DI Drava, Radlje ob Dravi
- nakup društvenih prostorov za DI Idrija
- nakup društvenih prostorov za DI Ilirska Bistrica
- dofinanciranje nakupa društvenih prostorov iz leta 2005 za DI Goriške
- nakup strežnika, namiznega optičnega čitalca, pisarniške opreme, alarmne naprave, izdelava in montaža žaluzij
za DI Goriške
- nakup društvenih prostorov za DI Trbovlje
- nakup računalniške in pisarniške opreme za 25 društev invalidov (Ajdovščina-Vipava, Celje, Črnomelj, Gornja
Radgona, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Izola, Kočevje, Krško, Litija, Majšperk-Kidričevo, Mežiška dolina, Novo
mesto, Ptuj, Radeče, Ribnica, Slovenj Gradec, Šaleška dolina, Trbovlje, Trebnje, Vrhnika, Zagorje, Zgornje
Posotelje, Zgornje savinjsko in Žalec)
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3.540.929,32
1.176.979,32
1.072.200,00
1.291.750,00
87.324.560,53
559.640,00
16.000.000,00
6.350.000,00
16.123.815,00
10.200.000,00
3.598.000,00
1.300.367,00
26.000.000,00

7.192.738,53

8.) SONČEK - Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, 1000 Ljubljana, s 15 društvi,
ki so pridobila status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
- bivalne skupnosti
- obnovitvena rehabilitacija
- aktivno preživljanje prostega časa
- revija Pet
- prevozi invalidov
- šole in vikend seminarji za starše
- izbirna športna tekmovanja
- pomoč z umetnostjo
- svetovalna komunikacija in pomoč
- počitnice na kmetiji
- aktivnosti na snegu
- korak k Sončku
- izobraževanje in usposabljanje sodelavcev za pomoč osebam s CP

199.549.321,00
71.708.130,00
17.957.679,00
16.249.437,00
7.587.479,00
4.780.000,00
7.066.618,00
3.320.000,00
1.114.974,00
1.238.981,00
3.870.000,00
4.982.962,00
500.000,00
1.620.000,00
1.420.000,00

b.) programe na lokalni ravni
Od tega za:
- terapevtsko jahanje
- terapevtsko plavanje
- izleti in pohodi
- smučanje
- fizioterapija

7.797.956,00

c.) delovanje na državni ravni
od tega za:

45.635.283,00

4.020.221,00
2.143.824,00
531.250,00
882.661,00
220.000,00
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- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

23.035.283,00
9.720.000,00
12.880.000,00

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- nakup dveh kombi vozil za prevoz invalidov
- dofinanciranje nakupa prostorov za center Sonček v Ljubljani

11.407.952,00

9.) Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska 129, 1000 Ljubljana, s 6 društvi, ki so
pridobila status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
- ohranjevanje zdravja – preventivna dejavnost
- založniška dejavnost
- športne in šahovske aktivnosti
- usposabljanje za čimbolj neodvisno in aktivno življenje invalidov
- kultura
- dnevni centri in klubi
- kompenziranje invalidnosti in preprečevanje socialne izključenosti
- informativna in svetovalna dejavnost
- usposabljanje invalidov za delo z invalidi
- prebivanje in prilagajanje okolju
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7.656.943,00
836.412,00
2.914.597,00
63.000.000,00
13.000.000,00
50.000.000,00

104.472.532,00
30.275.773,00
20.809.308,00
2.318.750,00
1.281.250,00
1.045.000,00
709.377,00
500.000,00
1.162.500,00
415.625,00
356.250,00
1.002.713,00

- usposabljanje za uporabo specifičnih tehničnih pripomočkov

675.000,00

b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
- ohranjevanje zdravja
- športno rekreativne aktivnosti
- usposabljanje za aktivno življenje
- kulturna ustvarjalnost
- programi socialne rehabilitacije
- prevozi invalidov
- interesne dejavnosti
- informativna dejavnost
- kompenziranje invalidnosti
- izobraževanje
- skupine za samopomoč

21.745.233,00

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

27.435.952,00

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

12.221.583,00

3.873.714,00
2.958.793,00
2.104.970,00
2.211.305,00
827.733,00
638.000,00
729.000,00
120.000,00
6.946.218,00
315.500,00
1.020.000,00

9.151.872,00
11.899.175,00
6.384.905,00

4.681.672,00
4.137.128,00
3.402.783,00

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
23

6.742.089,00

- popravila in vzdrževalna dela v enotah za ohranjevanje zdravja v Čatežu
- popravila in vzdrževalna dela v enotah za ohranjevanje zdravja na Korenskem sedlu
- nakup alarmne naprave v enoti za ohranjevanje zdravja v Červarju
- dofinanciranje nakupa pisarniške opreme poslovnih prostorov zveze

2.364.091,20
3.481.007,80
83.000,00
813.990,00

f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- dofinanciranje nakupa prostorov za DCIV Primorske
- nakup fotokopirnega stroja za DCIV Primorske
- nakup naprave za hlajenje prostorov DCIV Primorske
- nakup pisarniškega aparata (pošiljanje, kopiranje, skeniranje za MDCIV Celje)

6.051.902,00

10.) Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, 1000 Ljubljana, s 15 društvi, ki so pridobila
status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
- ohranjevanje zdravja vojnih invalidov v naravnih in klimatskih zdraviliščih ter fizioterapija
- ohranjevanje psihofizične kondicije vojnih invalidov z rekreacijo
- posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov
- usposabljanje prostovoljcev in vojnih invalidov za pomoč in obvladovanje življenjskih situacij vojnih invalidov
- integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojnih invalidov v kulturno družbeno življenje
b.) programe na lokalni ravni
od tega za:
- ohranjevanje zdravja in psihofizične kondicije v naravnih in klimatskih zdraviliščih ter fizioterapija
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5.452.237,00
205.086,00
300.000,00
94.579,00

134.672.522,74
11.000.000,00
700.000,00
2.600.000,00
4.400.000,00
800.000,00
2.500.000,00
54.867.739,00
14.500.000,00

- konkretna in neposredna nega in fizična pomoč vojnim invalidom na domu
- posebna pomoč s tehničnimi pripomočki, obnova bivalnih prostorov in pomoč vojnim invalidom v težkih
socialnih in zdravstvenih težavah
- integracija vojnih invalidov v kulturno in družbeno življenje
- skrb za psihofizično kondicijo vojnih invalidov z rekreacijo
- posebna informativna dejavnost vojnih invalidov
- klubske aktivnosti
- izobraževanje vojnih invalidov

9.800.000,00
8.900.000,00
9.400.000,00
8.900.000,00
1.900.000,00
500.000,00
967.739,00

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

33.000.000,00

d.) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
- operativne odhodke
- osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

13.673.734,74

6.800.000,00
15.000.000,00
11.200.000,00

7.500.000,00
4.500.000,00
1.673.734,74

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega za:
- nakup računalnika
- nakup zaščitnega stekla za mizo v sejni sobi
e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
od tega za:
- nakup pisarniškega pohištva za DVI Celje
- slikopleskarka dela v društvenih prostorih - DVI Koroška, Slovenj Gradec
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890.000,00
300.000,00
590.000,00
21.241.049,00
296.591,00
99.400,00

- nakup računalnika za DVI Gorenjske Kranj
- investicijsko vzdrževalna dela na Malenškovi ulici 1 za DVI Ljubljana
- nakup pisarniškega pohištva za DVI Ptuj
- zamenjava dotrajane opreme v enoti za ohranjevanje zdravja v Čatežu – za DVI Severnoprimorske regije
- adaptacija sanitarij za potrebe DVI Zasavje
11.) Zvezi za šport invalidov Slovenije,Cesta 24. junija 23,1231 Ljubljana Črnuče, ki je pridobila status
invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
- priprave in udeležba na Paraolimpijskih igrah
- priprave in udeležba na svetovnih prvenstvih
- izvedba ciklusa državnih prvenstev
- priprave in udeležbe na evropskih prvenstvih
- šport mladih športnikov invalidov
- priprave na tekmovanja 2007
- priprava mednarodnih športnih tekmovanj v RS
- priprava in podelitev priznanj
- udeležba na mednarodnih tekmovanjih; sedeča odbojka moški

300.000,00
18.000.000,00
262.258,00
282.800,00
2.000.000,00

147.787.381,77
89.430.880,97
5.028.090,90
39.920.238,55
5.702.891,22
19.653.040,51
8.861.415,59
5.264.207,28
2.983.050,79
1.403.788,61
614.157,52

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

27.394.913,00

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega:
- nakup športne opreme in vozila za prevoze športnikov invalidov

30.961.587,80

8.914.800,00
10.422.450,00
8.057.663,00
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16.361.587,80

- nakup dodatnega prostora za izvajanje programov ZŠIS

14.600.000,00

12.) Društvu laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, enovitemu društvu, ki je
pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
- učenje nadomestnega govora
- psihosocialna rehabilitacija
- izvajanje programov za ohranjevanje zdravja
- priprava in izdajanje glasila ter publikacij
- spodbujanje in podpora kulturni ustvarjalnosti
- pomoč prostovoljcev na domu laringektomiranih
- izvajanje programov za preprečevanje socialne izkjučenosti
- izvajanje psihosocialne pomoči osebam pred in po operaciji
- zagovorništvo in zagotavljanje občasne pomoči
- usposabljanje prostovoljcev

30.686.804,00
21.160.215,00 sit
4.500.000,00
4.500.000,00
4.100.000,00
2.700.000,00
300.000,00
700.000,00
3.510.215,00
150.000,00
200.000,00
500.000,00

b.) delovanje
od tega za:
- operativne odhodke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

8.277.331,00

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
od tega za:
- računalniška in programska oprema
- nakup pisarniškega pohištva

1.249.258,00

6.547.331,00
1.730.000,00

572.143,00
300.600,00
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- izdelava in montaža dvokrilnih vrat s pragom in nadsvetlobo

376.515,00

13.) Zvezi invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, 2000 Maribor, s 4 društvi, ki so pridobila
status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni:
od tega za:
- organizacija delavnic in družinsko svetovanje
- izvajanje socialnega programa v okviru zdraviliške dejavnosti
- svetovanje staršem otrok in mladostnikom s stomo
- izvedba športnih tekmovanj
- priprava in izdaja glasila
- pomoč za udeležbo na kulturnih prireditvah
- izdaja biltena o delovanju organizacije
- usposabljanje prostovoljcev in sodelovanje za pomoč osebam s stomo

b.) programe na lokalni ravni:
od tega za:
- šola irigacije (LJ, MB, NM, Koroška)
- pomoč svojcem pri sprejemanju člana po operaciji (MB, LJ, NM, Koroška)
- organiziranje pravne pomoči, zagovorništva in socialno svetovanje (MB, LJ, NM, Koroška)
- vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci (MB, LJ, NM, Koroška)
- usposabljanje za zdrav način prehranjevanja (MB, LJ, NM, Koroška)
- usposabljanje oseb za življenje in delo s stomo (LJ, MB, Koroška, NM)
- delavnice za pridobivanje novih ročnih spretnosti (MB, LJ, NM, Koroška)
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31.990.393,18
12.728.875,00 sit
3.603.063,00
5.149.961,00
475.000,00
868.750,00
776.875,00
776.875,00
522.101,00
556.250,00

6.782.483,44 sit
412.244,96
648.581,13
300.912,50
444.035,20
296.665,97
4.179.057,51
500.986,17

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

8.447.587,40

d.) delovanje na lokalni ravni:
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

2.175.159,34

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni :
od tega za:
- nakup računalnika
- dokup računalniške opreme
- nakup fotoaparata
- nakup projektorja

1.065.038,00

2.813.973,00
1.750.000,00
3.883.614,40

1.275.750,03
257.770,00
641.639,31

f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni:
od tega za:
- nakup pisarniške opreme za društvo ILCO Maribor
- nakup računalnika za društvo ILCO Ljubljana
- nakup pisarniškega pohištva za društvo ILCO za Koroško regijo
- nakup fotoaparata in monitorja za društvo ILCO za Koroško regijo
14.) Društvu revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, enovitemu društvu, ki je pridobilo status
invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe:
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300.000,00
256.248,00
143.990,00
364.800,00
791.250,00 sit
80.620,00
300.000,00
228.840,00
181.790,00

60.144.502,39
25.456.265,00

od tega za:
- rehabilitacijski program za vnetne revmatske bolezni
- program izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z vnetnim revmatskim obolenjem in njihovih
družin
- osebna asistenca, nega in fizična pomoč
- informativna dejavnost
- šport in rekreacija
- kultura
- program svetovanja za neodvisno življenje invalidov
- program izobraževanja in usposabljanja odraslih in njihovih partnerjev

7.800.000,00
3.210.000,00
2.175.985,00
4.000.000,00
936.000,00
125.000,00
2.570.000,00
4.639.280,00

b.) delovanje:
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

18.688.237,39

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje:
od tega:
- doplačilo za odkup objekta v Tamarju
- nakup enote za ohranjevanje zdravja na Treh Kraljih
- popravila in vzdrževalna dela na objektu Tamar
- nakup opreme za delo v omrežju

16.000.000,00

5.913.634,39
9.246.920,00
3.527.683,00

3.900.000,00
3.000.000,00
9.000.000,00
100.000,00

15.) Združenju invalidov - FORUM Slovenije, Linhartova 1/III, Ljubljana, enovitemu društvu, ki je
pridobilo status invalidske organizacije se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega:
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18.244.092,50
5.349.092,50

-veriga psihosocialne oskrbe in druženja
- socialna in materialna pomoč članom
- POD-UK
- ODMEV
b.) delovanje
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti:
od tega: 6.258.776,10 sit za ozaveščanje in obveščanje javnosti o invalidnostih

4.114.687,50
820.937,00
206.734,00
206.734,00
12.595.000,00
4.400.000,00
1.486.224,00
6.708.776,00
300.000,00

c) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje:
od tega za:
- nakup računalnika

300.000,00

16.) Društvu vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-1945 Celje,
Gregorčičeva 5a, 3000 Celje, enovitemu društvu, ki je pridobilo status invalidske organizacije se
odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega:
- rehabilitacijski program
- informativna in založniška dejavnost
- rekreacija

3.587.295,50
1.110.000,00
830.000,00
180.000,00
100.000,00
2.477.295,50

b.) delovanje na državni ravni
od tega za:
-operativne odhodke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

1.398.290,00
1.079.005,50
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17.) Društvu paralitikov Slovenije, Cesta 24.junija 23, 1000 Ljubljana, enovitemu društvu, ki je pridobilo
status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
- rehabilitacijski programi
- prevozi invalidov
- osebna asistenca, nega, fizična pomoč
- ohranjevanje zdravja
- šport in rekreacija
- tehnični pripomočki
- kultura
- informativna in založniška dejavnost
- program vzpostavljanja socialnih stikov z druženjem
- posebne socialne pomoči invalidom- kompenziranje invalidnosti
- prebivanje in prilagajanje okolju
- izobraževanje
b.) delovanje:
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

8.832.966,00
5.433.260,00
1.200.000,00
450.000,00
300.000,00
875.000,00
1.100.00,00
165.000,00
125.000,00
158.260,00
500.000,00
400.000,00
100.000,00
60.000,00
2.799.706,00
1.198.027,00
805.000,00
796.679,00

c) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje :
od tega za:

600.000,00 sit
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- nakup in montaža naprave za hlajenje prostorov
- nakup računalnika

300.000,00
300.000,00

18.) Društvu študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5 , 1000 Ljubljana, enovitemu društvu, ki
je pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
- služba za pomoč študentom invalidom
- osebna asistenca za študente invalide
- prevozi študentov invalidov
- obštudijske dejavnosti za študente invalide
- kulturno-informativni ter izobraževalni program
b.) delovanje
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

62.554.992,00
53.500.000,00
13.800.000,00
19.500.000,00
9.000.000,00
5.200.000,00
6.000.000,00
5.200.000,00
1.000.000,00
3.200.000,00
1.000.000,00
3.854.992,00 sit

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
od tega za:
- nakup specializiranega optičnega čitalnika
- nakup treh računalnikov
- nakup projektorja
- nakup dveh fotoaparatov in dveh diktafonov

2.298.000,00
900.000,00
420.990,00
236.002,00
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19.) YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana, enovitemu
društvu, ki je pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
- neodvisno življenje hendikepiranih- osebna asistenca, prevozi
- YHD Klub SOT 24,5
b.) delovanje
od tega za:
-operativne odhodke
- upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

34.850.767,00
33.450.767,00
33.250.767,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
400.000,00

c) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
od tega za:
- nakup fotokopirnega stroja

400.000,00

20.) Društvu VIZIJA – PZS – društvu gibalno oviranih Slovenije, Stari trg 25, 3210 Slovenske Konjice,
enovitemu društvu, ki je pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
- program za gibalno ovirane ženske - žrtve nasilja, dnevni center in začasna nastanitev žensk
- zagotavljanje prilagojenih prevozov
- rehabilitacijski program za ženske z inkontinenco
- ohranjanja zdravja za starejše gibalno ovirane invalide
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6.154.076,00
4.554.076,00
800.000,00
700.000,00
475.000,00
200.000,00

- posebne socialne pomoči in storitve za starejše gibalno ovirane osebe
- osebna asistenca, spremstvo in fizična pomoč
- izobraževalni program - vseživljenjsko učenje
- informativna, založniška in kulturna dejavnost
- usposabljanje invalidnih oseb za delo ter prostovoljcev za pomoč invalidom
b.) delovanje
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

462.400,00
480.000,00
270.000,00
520.000,00
646.676,00
1.000.000,00
250.000,00
500.000,00
250.000,00

600.000,00

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
od tega za:
- nakup dveh računalnikov

600.000,00

21.) Skladu Silva – enovitemu društvu za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami, Fijeroga 10,
6274 Šmarje, ki je pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe
od tega za:
- skupina za samostojno življenje
- osebna asistenca in pomoč na domu
- bivanje in urgentna nastanitev
b.) delovanje
od tega za:
-operativne odhodke

6.997.780,00
5.997.780,00
2.360.000,00
1.640.000,00
1.997.780,00
1.000.000,00
250.000,00
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-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti
22.) INVALID- Zvezi društev invalidov in oseb z invalidnostjo Slovenije, Konovska 21, 3320 Velenje, s 6
društvi, ki so pridobila status invalidske organizacije, se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni
od tega za:
- ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov
- športno- rekreacijski programi

650.000,00
100.000,00
9.633.000,00
2.815.000,00
1.575.000,00
1.240.000,00

b) programe na lokalni ravni
od tega za:
- srečanje težkih invalidov
- psihosocialna pomoč in osebna asistenca
- šport in rekreacija
- delavnice ustvarjalnosti

3.968.000,00

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

1.000.000,00

d) delovanje na lokalni ravni
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

1.200.000,00

455.000,00
1.703.000,00
942.000,00
868.000,00

250.000,00
500.000,00
250.000,00

300.000,00
600.000,00
300.000,00

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
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650.000,00

od tega za:
- nakup računalnika
- nakup pisarniškega pohištva

300.000,00
350.000,00

23.) DRUŠTVO VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Vojkova 73, 1000 Ljubljana, enovitemu
društvu, ki je pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:
Od tega za:
a.) programe
Od tega za:
- varstvo, spremstvo, prosti čas v skupini
- osebna asistenca
- prevozi invalidov
- obnovitveno rehabilitacijski tabor
- stanovanjska skupnost
- šola za starše, svojce in prostovoljce; seminarji in svetovanja
- založniška dejavnost
- rekreativno jahanje in hidroterapija
- rekreativno plavanje
- usposabljanje oseb s poškodbo za zaposlitev in za delo z računalnikom
- vrstniški tabori, pohodi, športne aktivnosti in zimovanje
- dramsko gledališka skupina in gibalno izrazna terapija
- ustvarjalne, psihološke in učne delavnice
b) delovanje
od tega za:
-operativne odhodke
-osebne prejemke
-upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

16.125.646,00
7.330.320,00
1.038.007,00
1.181.000,00
897.787,00
341.875,00
1.260.000,00
388.466,00
260.000,00
403.826,00
397.488,00
508.122,00
516.893,00
53.685,00
83.171,00
1.000.000,00
250.000,00
500.000,00
250.000,00
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7.795.326,00

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje
Od tega za:
- adaptacija in oprema prostorov za stanovanjsko skupnost
- nakup osebnega vozila

4.597.380,00
3.197.946,00

II.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je na javni
razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2006 prejela 74 zaprtih ovojnic, v katerih je bilo 73 vlog.
Na 23. seji dne 9. novembra 2005 je prispele vloge odprla in ugotovila,
da so bile prispele vloge fundaciji posredovane v predpisanem roku, kar je bilo razvidno iz poštnega žiga na ovojnici in so
bile pravilno opremljene.
Komisija je ugotovila:
 da naslednjih 18 organizacij ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v 3. točki javnega razpisa za razporeditev sredstev
FIHO, oziroma ne vsebuje zahtevane dokumentacije, ki je navedena v javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu
RS z dne 7.10.2005. Zato jih je skladno s 15. členom navedenega pravilnika izločila in vrnila organizacijam z
obrazložitvijo:
1.
2.
3.
4.

MOZAIK Humanitarna organizacija, Cankarjeva 25 9000 Murska SOBOTA
Društvo prijateljev zmernega napredka VARNA TOČKA, Gregorčičeva 4, 6000 KOPER
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto, Rozmanova 30, 8000 Novo Mesto
Društvo Drevo življenja, za pomoč zasvojencem, Ob starem zidovju 17, 6310 Izola
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Združenje FENIKS Slovenije, Dobrunjska 28, 1000 Ljubljana
Društvo Žarek upanja, kamniška 25, 1000 Ljubljana
SVIT Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam, Župančičeva 6, 6000 KOPER
Društvo bolnikov z limfomom, Vodnikovo naselje 1, 1000 Ljubljana
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
STIGMA Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog, Štihova 12, 1000 Ljubljana
Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje, Partizanska 12/II, 2000 Maribor
Društvo za Staro goro, Liskur 23, 5000 Nova Gorica
SABS Sindikat azbestnih bolnikov MO Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica
Društvo bolnikov s kronično bolečino, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Društvo Varnega zavetja, p.p. 18, 9240 Ljutomer
Humanitarno društvo Slovenije, Rogaška cesta 36, 2251 Ptuj
Humanitarno društvo ADRA, Njegoševa 15, 1000 Ljubljana
Društvo INKONT Maribor, Cesta XIV divizije 3, 2000 Maribor

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

 Da je 36 humanitarnih organizacij posredovalo popolne vloge na javni razpis za razporeditev sredstev FIHo v letu
2006 z vso potrebno dokumentacijo in obrazložitvami.
 Zaradi jasnosti in točnosti podatkov je komisija pozvala 19 (devetnajst) humanitarnih organizacij, da v roku 10 dni
od prejema zapisnika svoje vloge dopolnijo, kar so vse pozvane organizacije tudi storile. Iz posredovane
dokumentacije izhaja, da naslednje tri organizacije (Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi
ekstrapiramidnimi motnjami TREPETLIKA, Šišenska 23, Ljubljana, Europa DONNA, Slovensko združenje za boj
proti raku dojk, Dunajska 56, Ljubljana, Društvo BARKA, Zbilje 66, Medvode), ne izpolnjujejo pogojev 3.b) točke
javnega razpisa za razporeditev sredstef fundacije v letu 2006, zato jih je komisija izločila iz nadaljnje obravnave.

1.
2.
3.
4.

Na Nadzorni odbor so v predpisanem roku posredovale ugovor na zapisnik o odpiranju vlog naslednje organizacije:
Društvo Drevo življenja, za pomoč zasvojencem, Ob starem zidovju 17, 6310 Izola
Društvo Žarek upanja, kamniška 25, 1000 Ljubljana
STIGMA Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog, Štihova 12, 1000 Ljubljana
Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje, Partizanska 12/II, 2000 Maribor
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5. Društvo Varnega zavetja, p.p. 18, 9240 Ljutomer
6. Društvo INKONT Maribor, Cesta XIV divizije 3, 2000 Maribor
Nadzorni odbor FIHO je na svoji 11. seji dne 24. novembra 2005 obravnaval v roku prispele ugovore in v vseh primerih
potrdil odločitev komisije o zavrnitvi vloge, razen vloge Društva Drevo Življenja, za pomoč zasvojencem iz Izole, katero je
vrnil komisiji v ponovno odločanje.
Komisija je tudi ugotovila, da so zahtevki za financiranje humanitarnih organizacij daleč presegli razpoložljiva sredstva za leto 2006.
Pri pripravi predloga sklepa razporeditve sredstev FIHO za leto 2006 je upoštevala naslednja merila in kriterije v skladu z veljavnim
Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in Navodilom za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih
letnih delovnih programov humanitarnih organizacij in sicer:

1. skupna merila, ki se upoštevajo za programe in storitve humanitarnih organizacij v skladu z 9. členom pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in 7. členom navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno
ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Komisija je ocenjevala splošna
merila upoštevajoč racionalnost, smotrnost, učinkovitost, ekonomičnost ter vzajemnost in solidarnost;
2. vsebinsko vključenost v uresničevanje namenov in ciljev, določenih v 7. členu Zakona o humanitarnih
organizacijah; prepoznavno izvajanje socialnega programa skozi daljše časovno obdobje glede na poslanstvo
organizacije; vključevanje prostovoljcev pri izvajanju projektov/programov; prisotnost drugih sofinancerjev;
programsko povezovanje z drugimi (sorodnimi) nevladnimi organizacijami in inovativnost predlaganega novega
projekta/programa;
3. pri oblikovanju predloga razporeditve sredstev za delovanje humanitarnih organizacij je komisija poleg določb
veljavnega pravilnika upoštevala tudi določbe 11. člena Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno
ovrednotenih letnih delovnih programov in sicer je ocenjevala organizacijsko strukturo in kakovost delovanja
organizacije, število članstva in/ali uporabnikov, kakovost prijave, mednarodno vključevanje, oceno nadzora
organizacije s strani FIHO ter urejenost obveščanja članstva in javnosti;
4. pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje je komisija
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poleg določil veljavnega pravilnika upoštevala tudi 13. člen navodila za uporabo meril, prostorske pogoje za
opravljanje dejavnosti, opremljenost prostorov in drugih objektov za delovanje, izkazano dejansko utemeljenost
predloga, dejanski vpliv naložbe za omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti organizacije ter delež
zagotovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naložbe;
5. prosilcem, ki so prvič zaprosili za sredstva FIHO in izpolnjujejo vse pogoje je komisija praviloma dodelila zagonska
sredstva;
Komisija ni mogla ugoditi društvom: Kinološko društvo REPS, Bezjakova 151, Maribor, Združenje prijateljev slepih
Slovenije, Savinova 7/1, Celje in Društvo življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam nasilnih dejanj, Rozmanova
ulica 10, Novo Mesto in jih uvrstiti v predlog za razporeditev sredstv FIHO za leto 2006. Pri ocenjevanju njihovih finančno
ovrednotenih letnih delovnih programov po navedenih merilih programi eh humanitarnih organizacij niso zadostili
minimalnim vsebinskim zahtevam in niso dosegli pozitivne ocene.
Komisija je ugotovila, da so nekatere humanitarne organizacije izkazale bistveno izboljšale vsebine posameznih socialnih
programov, medtem ko pa nekatere organizacije še vedno prijavljajo izredno slabe, nedefinirane in slabo konkretizirane
socialne programe, kar je izjemno težko objektivno oceniti in finančno ovrednotiti. Pojavlja se veliko število programov s
svetovalno vsebino, kar je težje merljivo.
Komisija se je v letošnjem letu, glede na razpoložljiva sredstva, odločila da se 25% razpisanih sredstev razporedi za
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje. Pristopila je tudi k sistemskemu reševanju prostorskih težav
posameznih organizacij oz. društev.
Prav tako komisija ugotavlja, da nekatere organizacije nerealno načrtujejo svoje naložbe v osnovna sredstva in njihovo
vzdrževanje (npr: sorazmerno majhna organizacija prikaže nakup velikega števila izjemno kvalitetnih GSM aparatov,
tiskalnikov, digitalnih fotoaparatov, itd). Komisija je po podrobni proučitvi prijavljene dokumentacije namenila sredstva za
nakup najbolj potrebnih osnovnih sredstev in za najnujnejše vzdrževanje.
Komisija še vedno ugotavlja, da je vse več primerov ko humanitarna društva, v katere so vključeni invalidi oz. prijavljajo
programe za pomoč invalidom, kandidirajo za sredstva FIHO.
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Večina prijavljevljenih organiazcij še nima urejenega statusa humanitarne organizacije (po Zakonu o humanitarnih
organiazcijah) ali pa so za status zaprosile istočasno, kot so se prijavile na razpis za razporeditev sredstev FIHO, oziroma
sploh niso zaprosile, čeprav so bili v besedilu javnega razpisa jasno podani tozadevni pogoji.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam se je odločila,
da zadrži nerazporejena rezervna sredstva v višini 7.788.870 sit, sredstva v višini 1.712.838.535,59 pa je po strukturah
razporedila:
1. za izvajanje socialnih programov v 50 humanitarnih organizacijah je komisija izdelala predlog razporeditve
sredstev FIHO v skupni višini 1.011.932.872,80 sit.
2. za delovanje 50 humanitarnih organizacij je komisija izdelala predlog razporeditve sredstev FIHO v skupni višini
341.910.621,40 sit.
3. za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje je komisija izdelala predlog razporeditve sredstev FIHO v
skupni višini 357.035.041,39 sit.
4. in za zagonska sredstva organizacijam, ki so prvikrat kandidirale za sredstva FIHO, v višini 1.960.000,00 sit
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Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam predlaga svetu
fundacije, da sprejme naslednjo razporeditev sredstev na posamezne humanitarne organizacije:

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

PREDLOG 2006

1.) Zvezi društev bolnikov z osteoporozo Slovenije se odobri:
Programi skupaj

8.880.300,00
5.060.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

1.466.912,65

od tega za:
- Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja, izobraževanje in usposabljanje

969.859,60

- Šola osteoporoze, usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov, organizacija in izvajanje

169.725,43

- Izdajanje časopisov in strokovnih publikacija

84.862,72

- Mednarodna dejavnost

145.478,94

- Svetovni dan osteoporoze

96.985,96

b.) programe na lokalni ravni:

3.593.087,35

od tega za:
- Obveščanje uporabnikov in javnosti

779.524,65

- Organiziranje in izvajanje programa za preprečevanje socialne izključenosti

96.743,50

- Organizirano druženje, pohodi, letovanja, šport in rekreacija

971.071,92

- Izvajanje preventivnih programov za ohranjevanje zdravja

1.047.448,37

- Merjenje mineralne kostne gostote z ultrazvokom

337.026,21

- Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov

130.931,05

- Informativna dejavnost

230.341,66
Delovanje skupaj

1.771.000,00

c.) delovanje na državni ravni:

680.461,54
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d.) delovanje na lokalni ravni:

1.090.538,46
Naložbe skupaj

2.049.300,00

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

569.960,00

od tega:
Nakup opreme

569.960,00

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

1.479.340,00

od tega:
Nakup opreme

1.479.340,00

2.)OZARI - nacionalnemu združenju za kakovost življenja, se odobri:
Programi skupaj

156.927.962,39
90.956.104,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

86.150.279,53

od tega za:
- Mreže pisarn zasvetovanje

14.290.475,07

- mreža dnevnih centrov

12.253.616,90

- mreža stanovanjskih skupin

20.635.795,39

-mreža stanovanjskih skupin za osebe z dvojno diagnozo

5.717.224,40

- sklad za direktno finančno pomoč

621.487,41

- medicinska rehabilitacija

2.048.925,88

- psihosocialna rehabilitacija oseb z duševnimi motnjami - poudarek na rehabilitaciji kognitivnih motenj

950.189,02

- zgovorništvo

1.486.053,10

- prospect - vrstniško izobraževanje

1.382.328,20

- izobraževanje strokovnih delavcev

3.093.070,70

- edukacija o duševnih motnjah za osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce

1.718.212,98

- preventivni program za mladostnike

684.986,58

- mreža skupin za samopomoč

3.684.963,46
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- socialna mreža

5.388.235,46

- mednarodno sodelovanje

729.809,53

- založništvo

1.301.014,78

- mreža klubov svojcev

4.006.194,59

- mreža klubov prostovoljcev

4.115.666,01

- tabori

859.968,47

- ciklus okroglih miz

298.245,00

- svetovni dan duševnega zdravja - predstavitev uporabnikov i n njihovega dela

693.319,05

-letno srečanje članov, uporabnikov in svojcev

190.497,53

b.) programe na lokalni ravni

4.805.824,47

od tega za:
- program za omilitev in omejitev posledic pri dolgotrajno brezposelnih osebah in brezposelnih invalidih s težavami v duševnem
zdravju - kulturna dediščina ptuja

3.941.546,10

- osebna asistenca

864.278,37
Delovanje skupaj

31.834.636,40

c.) delovanje na državni ravni

28.651.172,76

d.) delovanje na lokalni ravni

3.183.463,64
Naložbe skupaj

34.137.221,99

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

33.077.010,29

od tega za:
- nakup opreme

19877346,16

- investicije v objekte in zemljišča

13199664,13

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

1.060.211,70

od tega:
-investicije v objekte in zemljišča

1060211,699

3). HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje se odobri:

3.105.000,00
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od tega za:
a.) programe na državni ravni

2.300.000,00

od tega:
1. Veselje do življenja - prostovoljstvo in antistigmacija

1.231.396,01

2. Javno zdravje je moje zdravje

44.525,17

3. na lokalni ravni svetovanje

1.024.078,82

b.) delovanje na državni ravni

805.000,00

4. Društvu za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni

9.566.975,00
5.813.500,00

od tega za:
1. mreža dnevnih centrov

1.839.715,19

2. mreža stanovanjskih skupin

1.471.772,15

3. strokovno usposabljanje strokovnih delavcev

183.971,52

4. mreža kreativnih delavnic

662.297,47

5. likovna kolonija Štanjel

294.354,43

6. delovanje v mednarodnih projektih

183.971,52

7. delavnice za osebnoastno rast uporabnikov

147.177,22

8. zaposlitvena rehabilitacija

257.560,13

9. podporne skupine svojcev

147.177,22

10. športno rekreativni program

257.560,13

11. 24 urni telefon za pomoč v stiski

36.794,30

12. razvijanje prostovoljstva

110.382,91

13. zagovorništvo

73.588,61

14. založništvo

147.177,22

c.) delovanje na državni ravni

2.034.725,00
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e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni

1.718.750,00

od tega za:
- nakup opreme

1.000.000,00

- pripravljalna dela za naložbe v objekte in zemljišča

718.750,00

5. Zvezi društev diabetikov Slovenije se odobri:

112.080.576,00

Programi skupaj

50.523.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

12.769.210,81

od tega za:
1. šest izdaj glasila Sladkorna bolezen

8.610.431,14

3.tekmovanje iz znanja v sladkorni bolezni

205.010,27

4. seminar za učitelje in mentorje

234.297,45

5. športno in rekreativno srečanje diabetikov Slovenije

585.743,62

6. sofinanciranje knjige dr. Marko Medvešček

820.041,06

8. strokovno izobraževanje vodstva društev

410.020,53

9. strošek izdaje novic 6x

175.723,08

10. tisk plakata in zloženke ob svetovnem dnevu

205.010,27

11. merčunov dan in pohod 2005

87.861,54

12. organizacija in izvedba 8. tekmovanje z radioamaterji

87.861,54

13. festival za tretje življenjsko obdobje

87.861,54

14. nacionalni program za sladkorne bolnike

1.259.348,77

b.) programe na lokalni ravni

37.753.789,19

od tega za:
1. izvajanje preventivnih programov za ohranjevanje zdravja

28.493.663,92

2. socialne pomoči posameznikom

1.357.154,29

3. športna in rekreativna dejavnost

3.352.556,30
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4. organizirano druženje

4.086.253,87

5. izdajanje časopisov

85.128,07

6. specifične interesne dejavnosti

274.750,85

7. usposabljanje prostovoljcev in uporabnikom

104.281,89
Delovanje skupaj

17.683.050,00

c.) delovanje na državni ravni

5.973.687,04

d.) delovanje na lokalni ravni

11.709.362,96
Naložbe skupaj

43.874.526,00

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

38.000.000,00

od tega za:
- investicije v objekte

38.000.000,00

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

5.874.526,00

od tega:
- nakup opreme

2.752.336,00

- investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

3.122.190,00

6.) Varni hiši Celje se odobri:

8.775.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

6.500.000,00

od tega:
- Otroški poletni tabor

1.500.000,00

- Varna hiša

5.000.000,00

b.) delovanje na državni ravni

2.275.000,00

7.) Društvu MALI PRINC se odobri:

460.000,00
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zagonska sredstva

8.) Zvezi društev upokojencev Slovenije se odobri:

38.412.176,00

Programi skupaj

27.120.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

9.760.354,94

od tega za:
- Starejši za starejše- vključevanje starejših

9.760.354,94

b.) programe na lokalni ravni:

17.359.645,06

od tega za 68 lokalnih društev po 244.348,96 sit
in za 30 novih – načrtovanih društev v letu 2006 v skupni višini 743.915,50 sit
c.) delovanje na državni ravni:

2.742.000,00
Naložbe skupaj

8.550.176,00

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

889.248,00

od tega:
Nakup opreme
f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni:

889.248,00
7.660.928,00

od tega:
Nakup opreme

5.660.928,00

Nakup opreme

2.000.000,00

9.) Gerontološkemu društvu Slovenije se odobri:

2.950.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

2.000.000,00
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od tega za:
- Zasnova in predlog kodifikacije varovanja pravic

2.000.000,00

c.) delovanje na državni ravni:

700.000,00

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

250.000,00

od tega:
Nakup opreme

250.000,00

10.) Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije se odobri:

16.063.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

11.380.000,00

od tega za:
- Delovanje komisije za trajno zdravljenje s kisikom na domu

826.634,38

- Delovanje telefona zdrav dih

495.980,63

- Delovanje komisije za cistično fibrozo

723.305,08

- Delovanje respiratorne fizioterapije- dihalne vadbe za člane v Sloveniji

1.722.154,96

- Delovanje komisije za astmo in alergije

1.481.053,27

- Delovanje komisije za KOPB in tobak

1.308.837,77

- Delovanje komisije za mladinsko aktivnost

447.760,29

- Delovanje komisije za pljučni rak

585.532,69

- Letno srečanje članov društva

1.033.292,98

*. Nadaljevanje postavitve in vodenja spletne strani

757.748,18

- Delovanje komisije za bivalno okolje

585.532,69

- Pomoč pri izdajanju glasila društva ZDRAV DIH

1.412.167,07

c.) delovanje na državni ravni:

3.983.000,00
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od tega za:
-Operativne odhodke

1.441.027,50

-Osebne prejemke

2.282.587,55

-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

259.384,95

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

700.000,00

od tega:
Nakup opreme

632.258,06

Investicijsko vzdrževanje opreme

67.741,94

11. Društvu hemofilikov Slovenije se odobri:

30.045.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

23.045.000,00

od tega za:
1. štipendiranje izobraževanja

9.406.122,45

2. sam sebi zdravnik

1.410.918,37

3. psihološka oskrba hemofilikov

940.612,24

4. programirana rekreacija in obnovitvena rehabilitacija
5. subvencioniranje prevozov

1.881.224,49

6. socialna pomoč zlasti okuženim s HIV in HCV

2.351.530,61

7. inf. Sistem publikacije, interaktivna knjižnica, internet

1.881.224,49

8. evidenca oskrbe hemofilikov

940.612,24

9. psihološka oskrba hemofilikov

4.232.755,10

c.) delovanje na državni ravni

6.000.000,00

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

1.000.000,00
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od tega za:
- nakup opreme

1.000.000,00

12. Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenijo se odobri:

32.457.387,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

24.472.000,00

od tega za:
1. obnovitvena trajna rehabilitacija

8.100.487,80

2. Delo mobilne delavnice in bivallnih in terapevtskih okoljih

7.844.682,93

3. Prevozi

2.643.317,07

4. Založništvo

3.410.731,71

5. Izobraževanje

2.472.780,49

c.) delovanje na državni ravni

6.985.387,00

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

1.000.000,00

od tega za:
- nakup opreme

1.000.000,00

13. EHO Podpornici se odobri:

20.817.800,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

14.828.000,00

od tega za:
- mobilna diakonija

12.132.000,00

- pomoč v stiski

2.696.000,00
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c.) delovanje na državni ravni

5.189.800,00

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

800.000,00

od tega za:
- nakup opreme

800.000,00

14.) Društvu DrogArt se odobri:

2.190.000,00
Programi skupaj

1.400.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

1.400.000,00

od tega za:
- Preventivna akcija "Pleši z glavo" in terensko delo

488.240,76

- Izobraževalni programi

126.000,00

- Svetovanje in reševanje socialnih stisk

126.000,00

b.) programe na lokalni ravni:

659.759,24

od tega za:
659.759,24

- Dopolnilne aktivnosti DA info točke
Delovanje skupaj

490.000,00

c.) delovanje na državni ravni:

216.683,27

d.) delovanje na lokalni ravni:

273.316,73

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

300.000,00

od tega:
Nakup opreme

300.000,00
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15.)NOVEMU PARADOKS-u Slovenskemu društvu za pomoč v duševni stiski se
odobri:
Programi skupaj

12.285.000,00
7.000.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

4.540.540,54

od tega:
- Stanovanjske skupine

567.567,57

- Socialno podjetje

945.945,95

- Odprta hiša

756.756,76

- Kreativna delavnica

567.567,57

- Mednarodna konferenca

189.189,19

- Izobraževalni programi za zaposlene

189.189,19

- Mednarodni projekti

567.567,57

- Psihosocialna pomoč izbrisanim

378.378,38

- Izobraževalno dokumentarni film

378.378,38

b.) programe na lokalni ravni

2.459.459,46

- Projekt Cerkniško jezero

1.513.513,51

- Mladinski center Cerknica

283.783,78

- Mladinski center Ljubljana

189.189,19

- Letovanja uporabnikov

378.378,38

- Športno rekreativni program

94.594,59
2.450.000,00

Delovanje skupaj
c.) delovanje na državni ravni

1.473.310,81

d.) delovanje na lokalni ravni

976.689,19

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

2.835.000,00

Nakup opreme
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16.) Društvu ODSEV SE SLIŠI se odobri:

1.485.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

1.100.000,00

od tega za:
- Infotočka s podružničnim delovanjem v regijah- osebno, telefon, internet

278.128,95

- Založniška dejavnost-

152.970,92

- Usposabljanje, podpora in supervizija

152.970,92

- Pomoč pri socialni rehabilitaciji in usposabljanju za življenje in delo

97.345,13

- Skupine za rizične mladostnike

125.158,03

- Skupine z brezdomci

112.642,23

- Skupine za rizično romsko populacijo

111.251,58

- Skupine za socialno ogrožene otroke

69.532,24

c.) delovanje na državni ravni:

385.000,00

17.) PKU društvu za fenilketonurijo Slovenije se odobri:
od tega za:
a.) programe na državni ravni:

1.450.000,00
1.000.000,00

od tega za:
- Letno srečanje članov
-Letno srečanje mladinske sekcije
- Kemijska analiza vrednosti fenilalanina v izdelkih
- Program zdravstvenega in psihološkega svetovanja bolnikom s fenilketonurijo
- Obnovitvena rehabilitacija
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- Program socialne pomoči bolnikom
- Tečaj priprave dietne prehrane za odrasle
- Letni Evropski kongres bolnikov s fenilketonurijo
Tečaj priprave dietne prehrane otrok
- Miklavževanje
c.) delovanje na državni ravni:

350.000,00

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

100.000,00

od tega:
Investicijsko vzdrževanje opreme

100.000,00

18. Slovenski filantropiji se odobri:

38.761.864,00

od tega za:
a.) programe

24.604.800,00

od tega za:
- Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji

20.188.553,85

- psihosocialna pomoč begunjcem, tujcem in prosilcem za azil

4.205.948,72

- ambulanta s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja

210.297,44

b) delovanje

8.611.680,00

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje

5.545.384,00

od tega:
- nakup opreme

5.545.384,00
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19.)Zvezi prijateljev mladine Slovenije se odobri:

12.013.650,00

Programi skupaj

8.899.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

6.075.473,43

od tega za:
- organizacija in izvedba letovanj otrok s posebnimi potrebami

4.418.526,13

- zbiranje sredstev in organizacija brezplačnega letovanja - Pomežik soncu, Vsi smo bili otroci, Snežinka sočutja

1.325.557,84

- vodenje in koordinacija letovanj otrok in družin v socialni stiski

331.389,46

b.) programe na lokalni ravni

2.823.526,57

od tega za:
- organizacija in izvedba letovanj otrok posebne potrebe

1.767.410,45

- zbiranje sredstev za brezplačno letovanje otrok

773.242,07

- vodenje in koordinacija letovanja otrok

282.874,04
3.114.650,00

Delovanje skupaj
c.) delovanje na državni ravni

1.907.074,12

d.) delovanje na lokalni ravni

1.207.575,88

20.) Društvo življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam nasilnih dejanj, se
odobri:

4.900.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

3.700.000,00

od tega:
- varna hiša

3.350.000,00

- Skupina za samopomoč "hočem zmorem in znam sama"

200.000,00

- poletni tabor na Kolpi

100.000,00
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- trening socialnih spretnosti

50.000,00

b.) delovanje na državni ravni

1.200.000,00

21.) Društvu za nenasilno komunikacijo se odobri:

21.195.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

14.581.482,00

od tega za:
- informativna zloženka o ponudbi pomoči v primerih nasilja v družini

4.514.716,00

- varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja

1.943.490,99

- preventivne delavnice za OŠ in SŠ v Sloveniji

855.061,67

- socialno zagovorništvo

1.225.075,76

- uvodno in stalno dodatno usposabljanje za delo na področju socialnega varstva

772.168,96

- individualna pomoč otrokom,mladostnicam in mladostnikom, ki doživljajo nasilje

1.039.458,22

- individualno svetovalno svetovalno in sopurtivno terapevtsko delo s povzročitelji nasilja, vodena skupina in telinf. Služba

863.371,40

- individualno svetovalno svetovalno in sopurtivno terapevtsko delo , vodena skupina in telinf. Služba

863.371,40

- mediacija - reševanje konfliktov

923.677,42

- trening socialnih veščin za m oške povzročitelji nasilja

393.137,95

- svetovalke na urgenci

1.187.952,25

c.) delovanje na državni ravni

5.103.518,00

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

1.510.000,00

od tega za:
- investicije v objekte in zemljišča

1.510.000,00
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22.) UP-u; Društvu za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije se odobri:

12.567.555,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

9.309.300,00

od tega:
- Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

9.309.300,00

b.) delovanje na državni ravni

3.258.255,00

23.) Društvu Tvoj telefon se odobri:

1.845.250,00
Programi skupaj

1.265.000,00

a.) programe na državni ravni

600.951,33

od tega za:
1. Klic v duševni stiski

600.951,33

b) programe na lokalni ravni

664.048,67

od tega za:
1. Klic v stiski

600.951,33

2. Nasilni odnosi - pomoč za samopomoč

63.097,35

b.) delovanje na državni ravni

442.750,00

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

137.500,00

Od tega za:
- nakup računalnika in omara

137.500,00
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24.) Društvu obolelih zaradi azbesta, OZA, se odobri:
od tega za:
zagonska sredstva

500.000,00
500.000,00

25.) Slovenskemu društvu TRANSPLANT se odobri:

11.915.750,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

7.345.000,00

od tega za:
- Priprava bolnikov na rehabilitacijo po presaditvi organa

447.027,15

- Izdajanje glasila Transplant

1.306.694,76

- Ohranitev pridobljenega stanja zdravja- sofinanciranje zdraviliškega zdravljenja

550.187,27

- Socialna pomoč bolnikom in invalidom s transplantiranimi organi

618.960,67

- Poletno in jesensko rekreacijsko srečanje vseh transplantiranih bolnikov Slovenije

894.054,31

- Zimske rekreacijske igre na Rogli

447.027,15

- Enkratna finančna pomoč za transplantirane šolo obvezne otroke in mladino

343.867,04

- Rehabilitacijsko strokovno predavanje za nevtralizacijo stresnih situacij bolnikov s presajenimi jetri

44.702,72

- Mednarodno zimsko srečanje "TEDEN SMUČANJA NA ROGLI"

412.640,45

- Izdelava in distribucija strokovno informativnega gradiva z delovnim naslovom "Transplantacije organov v Slovenije"

601.767,32

- Udeležba dveh otrok na svetovni prireditvi "teden smučanja" v Švici

103.160,11

- Udeležba Slovenije na Evropskih igrah bolnikov

223.513,58

- Božično.novoletno druženje z otroškim programom in obdaritvijo otrok

34.386,70

- Mednarodno organizacijsko in administrativno povezovanje SDT

137.546,82

60

- Izdaja zgibanke z naslovom "transplantacija jeter pri otrocih"

103.160,11

- Udeležba predstavnikov transplantiranih Slovenije na Evropskih igrah transplantiranih v mestu PEČ na Madžarskem

515.800,56

- Srečanje transplantiranih in strokovno predavanje na temo Transplantacijski center v ZDA

134.108,15

- Srečanje ob materinskem dnevu oz.dnevu žena z delavnicami za otroke s presajenimi jetri

82.528,09

- Psihofizična aktivnost za ohranjanje zdravja

103.160,11

- Povezovanje in stiki s transplantacijskim centrom v Bergamu v Italiji

240.706,93

c.) delovanje na državni ravni:

2.570.750,00

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

2.000.000,00

od tega:
Nakup opreme

1.700.000,00

Investicijsko vzdrževanje opreme

300.000,00

26.) Društvu SOS telefon se odobri:

17.586.400,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

11.545.481,00

od tega za:
1. SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja

5.636.660,38

2. zatočišče za ženske in otroke - žrtva nasilja

5.636.660,38

3. Skupina za samopomoč

272.160,23

c.) delovanje na državni ravni

4.040.919,00

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

2.000.000,00

od tega za:
- nakup opreme NI PRILOG

500.000,00
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- investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

1.500.000,00

27.) Združenju proti spolnemu zlorabljanju se odobri:
od tega za:
zagonska sredstva

1.000.000,00
1.000.000,00

28.) ALTRI - Odboru za novosti v duševnem zdravju se odobri:
Programi skupaj

15.687.945,00
8.939.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

3.550.442,53

od tega za:
- Program mreže stanovanjskih skupin

1.276.250,06

- Promocija, organizacija, logistika

926.612,80

- Svetovalnica Ljubljana

847.017,88

- Usposabljanje prostovoljcev

500.561,80

b.) programe na lokalni ravni

5.388.557,47

- Dnevni center Ljubljana

970.662,51

- Dnevni center Prevalje

950.597,17

- Krizni center Prevalje- preventivne in začasne namestitve

498.695,73

- Zaposlitveni servis in šiviljska delavnica za težje zaposljive

616.641,87

- Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog

1.141.531,36

- Svetovalnica Prevalje

1.210.428,84
3.128.650,00

Delovanje skupaj
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c.) delovanje na državni ravni

1.472.688,23

d.) delovanje na lokalni ravni

1.655.961,77
Naložbe skupaj

3.620.295,00

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

1.252.625,94

od tega:
Nakup opreme

1.099.891,69

Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

152.734,25

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

2.367.669,06

od tega:
Nakup opreme

2.138.567,68

Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

229.101,38

29.)Zvezi medgeneracijskih društev za kakovostno starost se odobri:
Programi skupaj

1.458.000,00
1.080.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

396.540,56

od tega za:
- Organizacija mreže medgeneracijskih programov za kakovostno starost

247.037,25

- Medgeneracijski piknik

51.112,03

- Strokovna ekskurzija

98.391,28

b.) programe na lokalni ravni:

683.459,44

od tega za:
- Osebno družabništvo s starim človekom

52.338,13

- Medgeneracijske skupine za kakovostno starost

17.575,27
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- Ohranjanje prostovoljske kondicije

501.323,99

- Skupnostna skrb za ozaveščanje celotne krajevne javnosti

112.222,04

Delovanje skupaj

378.000,00

c.) delovanje na državni ravni:

123.961,08

d.) delovanje na lokalni ravni:

254.038,92

30) Zaupnemu telefonu SAMARIJANU se odobri:

4.768.335,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

3.532.100,00

od tega za:
- Telefon za klic v duševni stiski

3.532.100,00

c.) delovanje na državni ravni:

1.236.235,00

31.) Gorski reševalni službi pri PZS se odobri:

74.294.000,00

Programi skupaj

40.994.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

31.426.000,00

od tega:
- Nabava osebne zaščite in tehnine opreme za gorske reševalce

15.000.000,00

- Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov za izvajanje programov

7.826.000,00

- Izobraževanje iz prve in nujne medicinske pomoči

3.300.000,00

- Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja in izboljšanje kvalitete življenja

1.200.000,00

- Socialna pomoč posameznikom in skupinam

1.800.000,00

64

- Založništvo

2.300.000,00

b.) programe na lokalni ravni

9.568.000,00

od tega za:
- Planinska šola za učence OŠ s prilagojenim programom in otroke v oddelkih vzgoje in izobraževanja 2006-GRS Tolmin

650.000,00

- Invalidi na planinskih poteh GRS Ljubljana

500.000,00

- Terapija z reševalnimi psi- GRS Maribor

600.000,00

- Pomoč onkološkim bolnikom in invalidni mladini, starejšim občanom, posvojencem in šole v naravi
- Pomoč gojencem doma SOŽITJE

1.068.000,00
300.000,00

- Planinska šola za učence OŠ s prilagojenim programom 2006

2.450.000,00

- Reševalno in humanitarno delo

4.000.000,00
Delovanje skupaj

24.000.000,00

c.) delovanje na državni ravni

18.105.030,10

d.) delovanje na lokalni ravni

5.894.969,90

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

9.300.000,00

od tega za:
-Računalniška oprema

9.300.000,00

32. Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije se odobri:
Programi skupaj

42.993.652,00
26.074.400,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

11.068.199,81

od tega za:
1. vpliv za izboljšanje kakovosti življenja

1.627.676,44

2. ohranjevanje zdravja in aktivno preprečevanje komplikacij zdravljenja

1.627.676,44

3. aktivnosti za vključevanje bolnikov v normalno življenje

976.605,87

4. izobraževanje mladih bolnikov s kronično odpovedjo ledvice za samostojno življenje
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1.302.141,15

5. promocija darovanja organov

976.605,87

6. glasilo ledvičnih bolnikov

3.906.423,46

7. enakopravno vključevanje kroničnih bolničnih bolnikov v mednarodne asociacije in programe
b.) programe na lokalni ravni

651.070,58
15.006.200,19

od tega za:
1. socialni programi za izboljšanje kakovosti življenje klb

5.707.935,75

2. Progrfami ohranjanja preostalega zdravja z namenom preprečevanja napredovanja kronične bolezni

2.520.945,27

3. predavanja in delavnice za ledvične bolnike in izobraževanje prostovoljcev

2.459.093,57

4. socialnizacija in rehabilitacija bolnikov s 100 %telesno okvaro

3.992.690,31

5. preventivno ozaveščanje javnosti o načinih nadomestnega zdravljenja in pomenu posmrtnega darovanja organov
Delovanje skupaj

325.535,29
9.126.040,00

c.) delovanje na državni ravni

3.068.594,03

d.) delovanje na lokalni ravni

6.057.445,97
Naložbe skupaj

7.793.212,00
1.440.000,00

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
od tega:
1. nakup opreme

1.340.000,00

2. investicijsko vzdrževanje in opreme

100.000,00

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

6.353.212,00

od tega za:
1. nakup opreme

5.745.894,00

2. investicije v objekte in zemljišča

607.318,00

33.) UNICEF-u se odobri:

13.210.000,00

od tega za:
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a.) programe na državni ravni

9.400.000,00

od tega za:
- pomoč ogroženim otrokom in mladostnikom ter vzpostavljanje varnega okolja - varne točke

1.000.000,00

- Družbena izključenost Romov - mednarodna konferenca

1.100.000,00

- vključimo otroke

1.200.000,00

- širitev mreže otrokom prijaznih mest

750.000,00

- promocija zdravja in zaščite otrok

2.500.000,00

"usposabljanje prostovoljcev za izvajanje socialnih programov

900.000,00

- program učenja otrok za strpnost

700.000,00

"spodbujanje medsebojne pomoči na osnovnih šolah - krožki

850.000,00

-naredi nekaj več

400.000,00

b.) delovanje na državni ravni

3.290.000,00

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

520.000,00

od tega:
- nakup opreme

520.000,00

34.) Društvu za zdravje srca in ožilja, se odobri:

7.958.650,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

5.599.000,00

od tega za:
- Medicinsko preventivni program za ohranjanje zdravja srca in ožilja ter splošnega zdravja

2.409.405,74

- Založniška dejavnost Društva

2.088.151,64

- Šport in rekreativna dejavnost

252.413,93
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- Mednarodno sodelovanje

91.786,89

- Raziskovalna dejavnost

527.774,59

- Medijsko opismenjevanje mladostnikov

229.467,21

c.) delovanje na državni ravni

1.959.650,00

od tega za:
-Operativne odhodke

949.777,03

-Osebne prejemke

935.643,80

-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

74.229,17

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

400.000,00

od tega za:
- Nakup opreme

400.000,00

35.)Društvu za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi se odobri:

7.305.499,00

od tega za:
a.) programe

4.873.000,00

od tega za:
- Celovito vključevanje oseb z govorno-jezikovnimi motnjami v okolje-socialno, družbeni in zdravstveno varstveni vidik

4.873.000,00

b.) delovanje

1.705.550,00

c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje

726.949,00

od tega:
Nakup opreme

726.949,00
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36.) ŠENT-u Slovenskemu združenju za duševno zdravje, se odobri:
Programi skupaj

158.581.521,00
97.318.926,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

19.380.657,13

- izobraževalni programi

2.596.754,44

- programi destigmatizacije duševne bolezni

4.736.061,13

- informiranje javnosti

9.187.600,63

- mednarodni programi

2.860.240,94

b.) programe na lokalni ravni

77.938.268,87

- mreža programov dnevnega varstva

40.938.752,32

- mreža stanovanjskih skupin in svetovanje

11.505.445,06

- mreža programov za zaposlov.in del.usposabljanje

17.477.124,44

- mreža programov zagovorništva

8.016.947,04
Delovanje skupaj

26.277.480,00

c.) delovanje na državni ravni

8.387.780,00

d.) delovanje na lokalni ravni

17.889.700,00
Naložbe skupaj

34.985.115,00

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

3.367.347,78

od tega za:
- nakup opreme

3.367.347,78

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

31.617.767,22

- nakup opreme

27.384.546,44

- investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

4.233.220,78
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37.) Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, se odobri:

12.934.350,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

7.370.000,00

od tega za:
1.nacionalna mreža skupin starihljudi za samopomoč

2.634.884,67

2. usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč

945.012,40

3. usposabljanje in izobraževanje organizatorjev regionalnih inlokalnih mrež starih ljudi za samopomoč

297.943,95

4. Revija prepletanja

695.324,40

5. supervizija za prostovoljce - voditelje

246.763,39

b. programe na lokalni ravni

2.550.071,18
Delovanje skupaj

2.579.500,00

c.) delovanje na državni ravni

1.865.257,74

d.) delovanje na lokalni ravni

714.242,26
Naložbe skupaj

2.984.850,00

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

2.537.120,09

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

447.729,91

38.)Slovenski KARITAS, se odobri:

276.215.950,80
Programi skupaj

171.274.279,80

od tega za:
a.) programe na državni ravni

81.095.489,48

od tega za:
- Zagovorništvo, osveščanje javnosti ter usposabljanje sodelavcev in prejemnikov pomoči

17.357.372,38

- Oskrba starejših, bolnih in invalidov

18.653.181,07
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- Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem

10.857.815,95

- Letovanje socialno ogroženih otrok in družin

9.672.395,74

- Pomoč migrantom

5.548.782,27

- Alkoholizem-odprta rana posameznikov in družin

6.710.133,38

- Nasilje nad ženskami in v družinah

12.793.808,69

b.) programe na lokalni ravni

90.178.790,32

od tega za:

90.178.790,32

- Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s
svetovalnico, svetovalnice za zakonsko, družinsko in življenjsko svetovanje

49.582.840,04

- Pomoč socialno ogroženim otrokom

23.965.039,35

- Pomoč brezdomcem in osebam brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja in pomoč Romom preko osebne asistence

8.263.806,67

- Drugačnost nas bogati ter rekreacija in potapljanje kot del socialne integracije za ljudi s posebnimi potrebami
Delovanje skupaj

8.367.104,26
43.507.221,00

c.) delovanje na državni ravni

17.433.000,00

od tega za:
-Operativne odhodke

4.593.000,00

-Osebne prejemke

10.040.000,00

-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

2.800.000,00

d.) delovanje na lokalni ravni

26.074.221,00

od tega za:
-Operativne odhodke

8.228.767,00

-Osebne prejemke

15.745.454,00

-Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti

2.100.000,00
61.434.450,00

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

4.500.000,00

od tega za:
Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

4.500.000,00
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f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni

59.566.954,79

od tega za:
Nakup opreme – Dobro Polje

50.912.262,76

Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

6.022.187,23

39.) Rdečemu križu Slovenije odobri:

294.015.150,00
Programi skupaj

167.530.000,00

od tega za:
a.) programe

133.090.252,66

od tega za:
- Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin s prehranskimi paketi

86.691.680,00

- Letovanje socialno ogroženih otrok

25.829.674,91

- Skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb- zdraviliško letovanje

13.159.352,45

- Socialna pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč

1.481.909,06

- Usposabljanje prostovoljcev RK za vodenje medgeneracijskih skupin in osebno medgenerac.družabništvo

5.927.636,24

b.) programe na lokalni ravni

34.439.747,34

- Usposabljanje oseb na lokalni ravni za delo s prostovoljci

1.185.527,25

- Skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb

21.802.378,98

- Ranljive skupine prebivalstva

11.451.841,11
58.635.500,00

Delovanje skupaj
c.) delovanje
d.) delovanje na lokalni ravni

44.779.242,20
13.856.257,80
Naložbe skupaj

67.849.650,00

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje

25.169.629,34

od tega za:
- Nakup opreme

19.398.444,20
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- Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

5.771.185,14

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

42.680.020,66

od tega za:
- Pripravljalna dela za naložbe v objekte in zemljišča

362.719,72

- Investicije v objekte in zemljišča

27.203.979,17

- Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

15.113.321,76

40.) Zvezi koronarnih društev in klubov Slovenije se odobri:
Programi skupaj

42.836.937,40
27.043.500,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

5.944.717,21

od tega za:
1. Usposabljanje izvajalcev v KDK

2.735.434,37

2. pomoč koronarnim bolnikom pri ustanavljanju novih društev in vadbenih skupin

1.407.053,60

3. zdrava prehrana

550.836,21

4. Promocija zveze in njenih članov

752.534,95

5. druženje članstva - srečanje predstavnikov društev za izmenjavo izkušenj

498.858,08

b.) programe na lokalni ravni

21.098.782,79

od tega za:
1. vadba in druge fizične ahtivnosti

13.114.097,64

2. psihološka pomoč

741.065,78

3. zdravstveno izobraževanje

1.478.968,50

4. šola zdravega življenja

1.518.691,09

5. podpora članom - socialna pomoč

976.887,69
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6. tečaji prve pomoči z reanimacijo

870.825,05

7. dodatno usposabljanje izvajalcev programov

574.638,16

8. druženje - rekreativne in kulturne dejavnosti

1.823.608,87
9.465.225,00

Delovanje skupaj
c.) delovanje na državni ravni

3.641.345,54

d.) delovanje na lokalni ravni

5.823.879,46
Naložbe skupaj

6.328.212,40

e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
6.212.246,40

nakup opreme 9 avtomatskih defiblilatorjev
f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni

169.966,00

nakup opreme - štiri sobna kolesa

41.) Društvu srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije-UTRIP-u se odobri:
Programi skupaj

1.410.000,00
1.000.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

677.595,63

od tega za:
- Izobraževanje

126.366,12

- Rehabilitacija

112.704,92

- Preventivna dejavnost

271.174,86

- Šola zdravega življenja

167.349,73

b.) programe na lokalni ravni:

322.404,37

od tega za:
- Izobraževanje

58.060,11
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- Rehabilitacija

44.398,91

- Preventivna dejavnost

134.562,84

- Šola zdravega življenja

85.382,51

c.) delovanje na državni ravni:

350.000,00

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

60.000,00

od tega:
Investicijsko vzdrževanje opreme

60.000,00

42.) Zvezi slovenskih društev za boj proti raku se odobri:

6.573.750,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

4.825.000,00

od tega za:
- Koordinacija dela zveze in regijskih društev

516.964,29

- Doizobraževanje zdravnikov, zdravstvenih sodelavcev, na področju vzgojno izobraževalne preventive raka

344.642,86

- Delo z učenkami in učenci, dijakinjami in dijaki ter mladimi

2.240.178,57

- Vzgoja in izobraževanje prebivalstva

1.723.214,29

c.) delovanje na državni ravni

1.688.750,00

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

60.000,00

od tega:
Nakup opreme- 4kom pisarniški stol

60.000,00
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43.) Slovenskemu društvu za celiakijo se odobri:

17.982.200,00

Programi skupaj

12.012.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

8.196.243,96

od tega za:
- Obnovitvena rehabilitacija otrok in mladostnikov s celiakijo

2.938.132,15

- Prepoznavnost prehranskih izdelkov za bolnike s celiakijo

1.144.726,81

- Mednarodno sodelovanje Slovenskega društva za celiakijo

660.125,79

- Poletni mladinski tabor

839.466,33

- Rehabilitacija odraslih bolnikov s celiakijo

953.939,01

- Informiranje

782.229,99

- Organiziranje mednarodnega dneva celiakije-2006

305.260,48

- Študentska prehrana za študente s celiakijo

190.787,80

- Šport in rekreacija- zimski športni dan

381.575,60

b.) programe na lokalni ravni:

3.815.756,04

od tega za:
- Pomoč socialno ogroženim članom

953.939,01

- Usposabljanje za aktivno življenje bolnikov s celiakijo

763.151,21

- Rehabilitacijski programi

686.836,09

- Organizacija strokovnih predavanj

686.836,09

- Šport in rekreacija

724.993,65
4.204.200,00

Delovanje skupaj
c.) delovanje na državni ravni:

2.655.284,21

d.) delovanje na lokalni ravni:

1.548.915,79
Naložbe skupaj

1.766.000,00
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e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni:

1.016.000,00

od tega:
1.016.000,00

Nakup opreme
f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni:

750.000,00

od tega:
750.000,00

Nakup opreme

44.) Društvu "PROJEKT ČLOVEK", se odobri:

15.825.000,00

Programi skupaj

9.500.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

9.000.000,00

od tega:
- Program "Projekt človek"

9.000.000,00

b.) programe na lokalni ravni:

500.000,00

od tega:
- Vzpostavitev Sprejemnega centra v Piranu za zasvojene z drogami in njihove družine
Delovanje skupaj

500.000,00
3.325.000,00

c.) delovanje na državni ravni

3.047.916,67

d.) delovanje na lokalni ravni ravni:

277.083,33
Naložbe skupaj

3.000.000,00

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

2.000.000,00

od tega:
Nakup opreme

2.000.000,00

77

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

1.000.000,00

od tega:
Nakup opreme

1.000.000,00

45.) Društvu onkoloških bolnikov Slovenije se odobri:

20.390.400,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

15.104.000,00

od tega za:
- Pot k okrevanju- organizirana samopomoč bolnikom z rakom

3.259.856,12

- Živimo drug za drugega

1.883.472,42

- Publikacije

3.622.062,35

- "Nova pomlad življenja"

2.499.223,02

- Svetovalnica na spletnih straneh

579.529,98

- Tradicionalni pohod na Triglav

724.412,47

- ROŽNATI OKTOBER- mesec ozaveščanja o raku dojke

1.086.618,71

- Akcija "Glavo gor"

1.448.824,94

c.) delovanje na državni ravni:

5.286.400,00

46.) Društvu Liga proti epilepsiji se odobri:

11.420.000,00

Programi skupaj

3.870.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

2.370.000,00

od tega za:
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- Izdaja glasila Žarišče

1.000.000,00

- Svetovalni telefon EPITEL

400.000,00

- Tradicionalno srečanje skupin za samopomoč

300.000,00

- Spremljanje oseb z epilepsijo v tujini

400.000,00

- Predavanja

270.000,00

b.) programe na lokalni ravni:

1.500.000,00

od tega za:
- Delovanje skupin za samopomoč

1.500.000,00
Delovanje skupaj

7.000.000,00

c.) delovanje na državni ravni:

6.607.843,14

d.) delovanje na lokalni ravni:

392.156,86

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

550.000,00

od tega:
Nakup opreme

350.000,00

Investicijsko vzdrževanje opreme

200.000,00

47.) Društvu psoriatikov Slovenije se odobri:

4.000.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

2.000.000,00

od tega za:
- Posebne socialne pomoči bolnikom s psoriazo

444.444,44

- Rehabilitacijski program

444.444,44

- Ohranjevanje zdravja

444.444,44

- Informativna dejavnost

444.444,44

- Pšport, rekreacija in kultura

111.111,11
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I- Interesne dejavnosti, izobraževanje

111.111,11

c.) delovanje na državni ravni:

2.000.000,00

48.) Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi se odobri:

11.592.100,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni:

7.846.000,00

od tega za:
- Preventivni programi za ohranjanje zdravja

3.017.692,31

- Socialni programi- socialne pomoči

3.621.230,77

- Športna, rekreativna in kulturna dejavnost

905.307,69

- Sofinanciranje programa Slovenia Donor

301.769,23

c.) delovanje na državni ravni:

2.746.100,00

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

1.000.000,00

od tega:
Nakup opreme

1.000.000,00

49.) Slovenskemu društvu HOSPIC, se odobri:

90.148.450,00

Programi skupaj

34.000.000,00

od tega za:
a.) programe na državni ravni

11.105.109,05

od tega za:
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- Žalovanje otrok in mladostnikov po izgubi bližnje osebe

2.966.238,42

- šolanje prostovoljcev

2.828.762,08

- detabuizacija smrti

2.333.711,78

- povedati, kako ne želim umreti (nov program)

2.976.396,77

b.) programe na lokalni ravni

22.894.890,95

od tega za:
- spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev

18.022.945,92

- žalovanje odraslih po izgubi bližnje osebe

4.871.945,03
Delovanje skupaj

10.000.000,00

c.) delovanje na državni ravni

9.000.000,00

d.) delovanje na lokalni ravni

1.000.000,00
Naložbe skupaj

46.148.450,00

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

867.000,00

od tega za:
- nakup opreme

867.000,00

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

45.281.450,00

od tega za:
- nakup opreme

10.281.450,00

- investicije v ojekte in zemljišča

35.000.000,00

50.) Društvu SPOMINČICA se odobri:

1.000.000,00

od tega za:
zagonska sredstva

1.000.000,00
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PREDLOG SKLEPA:

Svet fundacije sprejme predlog sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam
za leto 2006, ki sta ga pripravili komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
invalidskim in humanitarnim organizacijam.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov
za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam
Ljubljana, 7.12.2005
Komisija za ocenjevanje in prpravo predlogov
za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam
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