SKLEP O RAZPOREDITVI SREDSTEV FIHO INVALIDSKIM IN HUMANITARNIM
ORGANIZACIJAM V LETU 2013
I.
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na svoji 2. seji 2. oktobra
2012 na podlagi 6. in 8. člena Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2013. Finančni načrt temelji
na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 2012, oceni poslovanja Loterije Slovenije d.d., ki
s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino sredstev
FIHO, oceni koncesijskih dajatev Športne Loterije, prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih
občasnih prirediteljev iger na srečo, ter drugih manjših prihodkov.
Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (v
nadaljevanju: pravilnik) določil, da se za leto 2013 za invalidske organizacije razpišejo sredstva v
skupni višini 14.406.925 €, za humanitarne organizacije pa 7.757.575 €. Na podlagi 13. in 14. člena
pravilnika je določil tudi vsebino javnega razpisa za leto 2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS
št. 77/12 dne 12.10.2012 in pozval obe komisiji, da pripravita predlog razporeditve sredstev in ga
posredujeta Svetu FIHO v obravnavo in sprejem.

II.
1.
Na podlagi javnega razpisa o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2013 je Komisija za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam (v nadaljevanju:
komisija) v sredo, 14.11.2012 ob 9,00 uri pričela z odpiranjem v roku prispelih vlog.
Strokovna služba FIHO je komisiji posredovala 29 ovojnic invalidskih organizacij, ki so prispele na
podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije za leto 2013, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 77 dne 12.10.2012.
Vse ovojnice so bile opremljene skladno z besedilom javnega razpisa. Prejete so bile vloge
naslednjih organizacij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 LJUBLJANA,
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 LJUBLJANA,
Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1, 1000 LJUBLJANA,
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 LJUBLJANA,
Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 LJUBLJANA,
Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Slovenije, Samova 9/II, 1000 LJUBLJANA,
Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 101, 1000 LJUBLJANA,
SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, 1000 LJUBLJANA,
Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska c. 129, 1000 LJUBLJANA,
Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, 1000 LJUBLJANA,
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11. Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, Cesta 24. junija 23, 1231
LJUBLJANA - ČRNUČE,
12. Društvo laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA,
13. Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva ulica 15, 2000 MARIBOR,
14. Društvo revmatikov Slovenije - Društvo za osebe z ankilozirajočim spondilitisom in
revmatoidnim artritisom, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA,
15. Združenje invalidov - FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 LJUBLJANA,
16. Društvo vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-45,
Gregorčičeva 5a, 3000 CELJE,
17. Društvo paralitikov Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE,
18. Društvo študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 LJUBLJANA,
19. YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 LJUBLJANA,
20. Vizija - društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije, Slomškova 3c, 3210 SLOVENSKE
KONJICE,
21. Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami, Fijeroga 10,
6274 ŠMARJE,
22. Invalid - Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije, Trg mladosti
6, 3320 VELENJE,
23. Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA,
24. Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Ljubljanska ul. 5, 2000 MARIBOR,
25. Kulturno prosvetno in športno rekreativno društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj,
Jamova 5, 1000 LJUBLJANA,
26. Društvo gluhoslepih Slovenije »Dlan«, Linhartova c. 13, 1000 LJUBLJANA,
27. Združenje vojnih invalidov 91, Luznarjeva 3a, 4000 KRANJ,
28. Center društvo za pomoč osebam z motnjami avtizma, Lavričeva 5, 2000 MARIBOR,
29. Društvo Post polio, Archinetova 19, 1120 LJUBLJANA.

2.
V nadaljevanju je komisija vse vloge pregledala z vidika izpolnjevanja pogojev za financiranje iz
sredstev FIHO opredeljenih v 8. členu Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:
pravilnik) in v besedilu javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2013 (Uradni list RS
št. 77 z dne 12. 10. 2012), ter ugotovila, da ena (1) od 29 prispelih vlog ne izpolnjuje pogojev za
financiranje iz sredstev FIHO in se jo zavrže, in sicer:
1. Društvo Post polio, Archinetova 19, 1120 Ljubljana.
Komisija je pri nadaljnjem pregledu finančno ovrednotenih letnih delovnih programov ugotovila, da
je ob upoštevanju besedila javnega razpisa fundacije (Uradni list RS št. 77 z dne 12. 10. 2012), ter
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij (Uradni list RS št. 92/1998, 45/2005, 23/2008 in 9/2009) potrebno osem
(8) od 29-ih prispelih vlog dopolniti, in sicer:
1. Center društvo za pomoč osebam z motnjami avtizma, Lavričeva 5, 2000 Maribor,
2. Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana,
3. Društvo laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
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4.
5.
6.
7.

Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor,
Združenje invalidov - FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 Ljubljana,
Društvo paralitikov Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče,
Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami, Fijeroga 10, 6274
Šmarje,
8. Invalid - Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije, Trg mladosti 6, 3320
Velenje.
Vse pozvane invalidske organizacije razen Centra društvo za pomoč osebam z motnjami avtizma,
Lavričeva 5, 2000 Maribor so v predpisanem roku posredovale zahtevane dopolnitve.

Center društvo za pomoč osebam z motnjami avtizma, Lavričeva 5, 2000 Maribor v roku 15 dni ni
dvignilo priporočene pošiljke.
Komisija je na svoji 17. seji z dne 7.12.2012 sprejela sklep, da vloge Centra društvo za pomoč
osebam z motnjami avtizma, Lavričeva 5, 2000 Maribor v nadaljevanju ne obravnava in zavrže.
V nadaljevanju so se člani komisije v skladu s finančnim načrtom in besedilom javnega razpisa,
seznanili s podatki o razpisanih sredstvih za leto 2013. Ob upoštevanju 1 % obvezne rezerve, ki
znaša 144.069,25 €, so za razporeditev invalidskim organizacijam ostala sredstva v skupni višini
14.262.855,75 € in sicer za izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje ter za naložbe v
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje.
Za 27 invalidskih organizacijah, v katere je vključenih 259 društev s 105.000 člani, je bilo ocenjenih
275 posebnih socialnih programov in namenjena sredstva v višini 9.247.322,68 €, za delovanje na
državni in lokalni ravni 3.828.614,19 € ter za naložbe 1.186.918,88 € kar v skupni višini predstavlja
za dejavnost 91,68 % in 8,32 % za naložbe. Od dejavnosti je za posebne socialne programe
namenjeno 70,72 % in za delovanje 29,28 %.
Invalidske organizacije so podale vlogo za sredstva v skupni višini 23.933.761,86 € od tega za
posebne socialne programe 12.206.402,64 €, za delovanje 4.841.024,06 € in naložbe v osnovna
sredstva in njihovo vzdrževanje 6.886.335,16 €. Skupne vloge invalidskih organizacij so v izraženih
potrebah za 67,8 % presegle razpisana sredstva za leto 2013.

3.
Skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij (Uradni list RS št. 92/1998, 45/2005, 23/2008 in 9/2009) in Navodili za
uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in
humanitarnih organizacij je komisija ocenila razčlenitve posameznih socialnih programov organizacij
iz katerih so morali biti razvidni nameni in cilji, upravičenost programa za financiranje, časovni
obseg oz. trajanje programa, vsebina in aktivnosti po posameznih sklopih, izvajalci oz. strokovni
nosilci programa in njihov obseg dela, kriteriji za koriščenje programa, tip, število in vrednost po
uporabnikih oziroma storitvah, finančna vrednost z razvidno višino drugih virov ter način
ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti. Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev
upoštevala tudi višino lastnih sredstev oz. sredstev pridobljenih iz drugih virov in doseženo
realizacijo programov v zadnjem poročilu.
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Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, ki so izhajali iz oddane vloge, zadnjega poročila
za leto 2011 in izvedenih rednih nadzorov, ter dodatnih podatkov o orientacijskih povprečjih
vrednosti in obsega storitev znotraj primerljivih skupin, je komisija pri vsakem prijavljenem
posebnem socialnem programu ocenila in določila stopnjo prioritete, skupno oceno učinkovitosti,
ekonomičnosti in racionalnosti ter oceno vzajemnosti in solidarnosti. Razpoložljiva sredstva za
programe so se ob koncu ocenjevanja delila s skupnim številom zbranih točk ovrednotenih socialnih
programov, s čimer se je določila vrednost točke in končna višina financiranja prijavljenih
programov.
Komisija je v nadaljevanju ocenila delovanje v skladu s šestim odstavkom 19. člena Navodil za
uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in
humanitarnih organizacij.
Z vidika prednostnega zagotavljanja delovanja organizacijske strukture je komisija določila, da se pri
izračunu dodatnih točk za posamezno organizacijo upošteva:
- fiksni strošek pravne osebe dodatnih 200 točk,
- zaposlenega v programih ali delovanju 100 točk,
- vsaka prostovoljna ura v zadnjem poročilu 0,04 točke,
- aktivnega člana v organih mednarodne organizacije (nivo upravljanja in strokovnega sveta)
2000 točk.
Pokritost regij, zaradi nezanesljivih podatkov ni imela dodatnega vpliva.
Na osnovi 3. odstavka 19. člena Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih
letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij je komisija opredelila 26 %
pričakovani delež na celotno dejavnost, ki vključuje realizacijo programov posamezne organizacije z
vseh virov izkazanih v poročilu za leto 2011. Glede na velika odstopanja v deležu sofinanciranja FIHO
za posamezne organizacije in v skupnem obsegu programov realiziranih s celotnimi viri je komisija
določila naslednje dodatne pogoje:
a) Če je izhodiščni obseg točk za delovanje z dodatnimi točkami ali brez njih večji od
primerjalne vrednosti, se skupne točke upoštevajo samo do višine primerjalne vrednosti za
ocenjevano organizacijo. Dodatno se upošteva še indeksiranje na osnovi kakovosti letnega
poročila, vloge in nadzora.
b) Če je vrednost razmerja med izhodiščnim obsegom točk delovanja in primerjalno vrednost
delovanja večja od 1 in manjša od 1,5 se dodatnih točk ne upošteva, izhodiščni obseg točk za
delovanje pa se zmanjša za 5%, vendar največ do višine primerjalne vrednosti. Dodatno se
upošteva še indeksiranje na osnovi kakovosti letnega poročila, vloge in nadzora.
c) Če je vrednost razmerja med izhodiščnim obsegom točk delovanja in primerjalno vrednost
delovanja enaka ali večja od 1,5 se dodatnih točk ne upošteva, izhodiščni obseg
točk za delovanje pa se zmanjša za 10%. Dodatno se upošteva še indeksiranje na osnovi
kakovosti letnega poročila, vloge in nadzora.
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d) Če je vrednost razmerja med izhodiščnim obsegom točk delovanja in primerjalno vrednost
delovanja nižja od 0,2 se izhodiščni obseg točk delovanja poveča za 25%. Dodatno se
upošteva še indeksiranje na osnovi kakovosti letnega poročila, vloge in nadzora.
Tako zbrane točke za delovanje so se v zadnjem delu dodatno indeksirale zaradi kakovosti prijave
celotne vloge (+5%), nizke kakovosti letnega poročila (-10%) in slabe ocene zadnjega nadzora
(od -10% do -20%).
Razpoložljiva sredstva za delovanje so se ob koncu ocenjevanja delila s skupnim številom zbranih
točk za delovanje, s čimer se je določila vrednost točke in končna višina financiranja delovanja
posameznih organizacij.
Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih programov ter delovanja je komisija nadaljevala z
obravnavo prijavljenih naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje skladno z 20., 21 in 22.
členom Navodila za uporabo meril. Osnovni pogoj za obravnavo prijavljenih naložb je bila priložena
ustrezna dokumentacija, v nadaljevanju pa je komisija ocenila tiste prijavljena naložbe, kjer so
organizacije izkazale dejansko utemeljenost, dejanski vpliv naložbe na omogočanje in uspešnost
izvajanja dejavnosti in delež zagotovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naložbe.
Pričakovano vrednost naložb je komisija oblikovala glede na obseg celotnih programov, in
sofinanciranja dejavnosti s sredstvi FIHO.
Komisija je glede na razpoložljiva sredstva prednostno upoštevala investicijsko vzdrževanje, opremo
za izvajanje programov in storitev invalidskih organizacij in že začete naložbe za zagotavljanje
osnovnih prostorskih pogojev.
Pri razporeditvi sredstev za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje je komisija poleg
navedenih kriterijev upoštevala tudi že razporejena sredstva fundacije in vsebino naložb v preteklih
letih.
Pred dokončno izdelavo predloga razporeditve sredstev FIHO invalidskim organizacijam za naložbe
v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje za leto 2013, se je komisija seznanila tudi s podatki o
višini sredstev namenjenih za naložbe v preteklih letih. V letu 2008 je bilo za investicije odobrenih
12,8 % razpoložljivih sredstev, v letu 2009 14,7 %, v letu 2010 16,05 % (v letu 2010 je bilo
realiziranih le 50 odstotkov planiranih investicij) v letu 2011 13,8 % (naložbe v letu 2011 zaradi
pomanjkanja sredstev niso bile realizirane) ter v letu 2012 4,7 %.
Skupen predlog razporeditve sredstev za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje v letu
2013 zajema sredstva v skupni višini 1.186.918,88 €, kar od razpoložljivih sredstev namenjenih
invalidskim organizacijam predstavlja 8,32 %.
Komisija je pri oceni naložb invalidskih organizacij upoštevala kriterije 9. člena Pravilnika o merilih in
pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
(Uradni list RS št. 92/1998, 45/2005, 23/2008 in 9/2009) in Navodili za uporabo meril pri
ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih
organizacij. Komisija se je na osnovi prvega odstavka 21. člena in prvega odstavka tretje alineje 22.
člena Navodil generalno odločila, da pripravljalna dela za naložbe v objekte in zemljišča ter naložbe
v nove objekte in zemljišča, ki nimajo večinske pokritosti z drugimi sofinancerji obravnava kot
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neprioritetne. Komisija je pri ocenjevanju naložb na osnovi prvega odstavka 20. člena Navodil za
uporabo meril upoštevala tudi specifičnost posameznih skupin in programov.

UGOTOVITVE KOMISIJE
Komisija je pri pregledu vlog invalidskih organizacij ugotovila sledeče:
• na javni razpis fundacije se vsako leto prijavi več organizacij;
• nekatere invalidske organizacije so bistveno bolj podprte iz javnih virov;
• pri pregledu finančno ovrednotenih letnih delovnih načrtov invalidskih organizacij je opazno
povišanje pričakovanega deleža FIHO, predvsem zaradi zmanjševanja financiranja s strani
javnih virov (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Zavod za
zaposlovanje Slovenije, občine…);
• da je potrebno nadalje preučevati in po potrebi dopolnjevati Navodila za uporabo meril pri
ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov z namenom upoštevanja
specifičnosti delovanja invalidskih organizacij v razmerju do humanitarnih organizacij,
predvsem pa specifičnosti uporabnikov invalidskih organizacij, to je invalidov;
• da se tako kot vsako leto do sedaj pojavljajo nekatere invalidske organizacije, ki po svojem
delovanju, kljub nazivom v statutu in pridobljenem statusu ne sodijo med invalidske
organizacije, temveč med humanitarne;
• da se pojavlja podvajanje enakih programov med različnimi invalidskimi organizacijami z
istimi uporabniki;
• da se zaradi delitve obstoječih invalidskih organizacij pojavljajo vedno nove organizacije, ki
kandidirajo na sredstva FIHO;
• da bi bilo potrebno standardizirati obrazec o socialno ekonomski upravičenosti naložb;
• da bi bilo smiselno posebne socialne programe, ki se uspešno izvajajo že vrsto let, uvesti s
strani FIHO večletno financiranje.
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Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam je
predlagala svetu fundacije v sprejem razporeditev sredstev na posamezne invalidske organizacije za leto
2013 v višinah in namenih kot sledi in sicer:

I01 - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Groharjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Založniška dejavnost slepih in slabovidnih
2. Informativna dejavnost slepih in slabovidnih
3. Tehnični pripomočki za slepe in slabovidne
4. Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in
slabovidnih
5. Program za ohranjevanje zdravja slepih in slabovidnih
6. Programi za slepe in slabovidne otroke, mladostnike in svojce
7. Šport in šah slepih in slabovidnih
8. Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih

EUR
1.792.526,84
1.131.655,08
540.277,11
120.401,78
93.948,44
35.334,91
77.530,30
142.254,26
28.622,85
28.368,12
13.816,45

Programe na lokalni ravni
1. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida
2. Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih oseb
3. Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih
pripomočkov
4. Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti slepih in
slabovidnih oseb
5. Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih oseb
6. Osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb

591.377,97
68.988,75
183.460,85
83.397,43

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

502.340,21
301.404,10
200.936,11

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Strojna in programska oprema za tehnično infrastrukturo za medijsko
informacijsko dejavnost ZDSS
2. Oprema za knjižnico slepih in slabovidnih
3. Nakup miz za showdown in pikadov
4. Investicijsko vzdrževalna dela na objektih za ohranjevanje zdravja

158.531,55
78.031,20
9.020,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Nakup avtomobila Transit Ford za MDSS MB
2. Nakup kombija za potrebe delovanja in izvajanja posebnih socialnih
programov MDSS MS
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77.147,20
80.840,81
97.542,93

50.000,00
13.080,00
5.931,20
80.500,35
12.200,00
12.200,00

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nabava novega več sedežnega vozila za potrebe MDSS Ptuj
Izdelava fasade na poslovni stavbi društva MDSS Kranj
Nabava osebnega avtomobila za izvajanje osebne asistence za MDSS KP
Obnova sten in pleskanje v poslovni stavbi na Jamovi 5 v Ljubljani MDSS LJ
Ureditev pisarne tajništva MDSS LJ
Pleskanje poslovno stanovanjskega objekta MDSS NM
Nakup računalniške opreme MDSS NM
Osebni avtomobil za MDSS NG
Nakup opreme in avtomobila za potrebe izvajanja programa osebne asistence
slepih in slabovidnih oseb za MDSS Celje

12.200,00
9.030,00
11.250,00
3.100,00
4.000,31
1.224,00
532,80
3.513,24
11.250,00

I02 - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Drenikova 24, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo oseb z okvaro sluha
2. Tehnični pripomočki za gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe
3. Psihosocialni programi pomoči gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam Osebna asistenca
4. Razvoj slovenskega znakovnega jezika
5. Dostopnost do informacij v znakovnem jeziku
6. Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija oseb z okvaro sluha
7. Tiskani mediji - glasilo Iz sveta tišine, založništvo
8. Elektronski mediji - Spletna TV in Video časopis
9. TV oddaja - Prisluhnimo tišini
10. Kultura gluhih
11. Šport gluhih

EUR
1.675.289,69
1.046.761,99
642.949,92
74.597,86
31.595,84
33.936,33
34.682,48
25.056,27
104.393,89
56.952,87
112.798,19
61.193,67
42.686,13
65.056,39

Programe na lokalni ravni
1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne
izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih
2. Informativna dejavnost
3. Usposabljanje staršev in svojcev o gluhoti in komunikaciji
4. Psihosocialna pomoč - osebna asistenca
5. Dnevni centri, klubi
6. Kultura gluhih
7. Rekreacija in šport
8. Ohranjevanje zdravja

403.812,07
225.522,91

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

468.965,57
303.437,71
165.527,86
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49.549,19
9.937,19
20.734,08
8.273,95
32.797,57
46.844,48
10.152,70

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Solarni sistem za počitniški dom Kranjska Gora
2. Obnova strehe na počitniškem domu Piran
3. Investicijsko vzdrževalna dela v počitniškem domu Kranjska Gora
4. Investicijsko vzdrževalna dela v Moravskih Toplicah
5. Investicijsko vzdrževalna dela v počitniškem domu Piran
6. Spletna TV na pametnih telefonih in tablicah preko mobilne aplikacije
7. Nadgradnja tehnične zmogljivosti - oddajanje v živo
8. Nakup prenosnika Toshiba Satellite
9. Posteljnina za počitniške domove
10. Projektor in platno
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Zunanje okenske žaluzije z-75 za DGN KK
2. Fotokopirni stroj Canon ir2520 za DGN KK
3. Osebni računalnik PCX EXCELLENCE ZA DGN KK
4. Lestev, čistilec, vrtna garnitura, ZA DGN KK
5. Vgradni hladilnik in prostostoječi hladilnik ZA DGN KK
6. Stacionarni računalnik za DGN Velenje
7. Pisarniški stol in konferenčni stoli za DGN Velenje
8. Tv sprejemnik in bluray predvajalnik za DGN Velenje
9. Ognjevarna arhivska omara ZA DGN MB
10. Računalniški komplet ZA DGN MB
11. Multimedijska oprema ZA DGN MB
12. Nakup pisarniškega pohištva in računalnika ZA DGN DRAVOGRAD
13. Popravila in vzdrževanje kombija Seat Alhambra , ZA DGN LJ
14. Nakup in montaža zunanjih žaluzij za 13 oken ZA DGN LJ
15. Kopirni stroj za DGN LJ
16. Betonska ograja za DGN Kranj
17. Fotoaparat in kamera za DGN Kranj
18. Tehnična oprema za društvene prostore za DGN KP
19. Montaža PVC oken za DGN KP
20. Zamenjava sanitarne opreme za DGN KP
21. Zamenjava starih pisarniških omar za DGN DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
22. Zamenjava štedilnika v kuhinjskem bloku za DGN DOLENJSKA IN BELA
KRAJINA
23. Prenosni računalnik HP za DGN DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
24. Televizijski sprejemnik LCD Philips za DGN DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
25. Nadomestne računalniške komponente za DGN DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
26. Popravilo vhodnih stopnic za DGN DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
27. Pisarniška oprema za MDGN LJ
28. Zamenjava dotrajane opreme prostora za MDGN LJ
29. Vzdrževanje hiše v lasti društva: obnova predprostora ZA DGN CELJE
30. Nakup fotokopirnega stroja ZA DGN CE
31. Ognjevarna omara FIRE 1950/1200ANTR za DGN MS

9

159.562,13
91.768,23
12.419,69
7.734,00
12.174,00
11.484,00
27.174,00
4.044,00
8.081,58
1.250,00
4.833,56
2.573,40
67.793,90
2.317,12
1.250,00
1.250,00
1.086,02
660,82
1.250,00
1.204,67
699,99
1.236,00
3.100,00
3.000,00
1.475,00
2.962,97
2.351,66
1.250,00
8.730,62
2.598,00
2.291,00
2.770,00
439,12
2.046,00
810,00
1.174,99
678,51
882,59
660,00
1.474,95
143,96
12.441,11
1.250,00
840,00

32. Računalnik fsc esprimo ph300 i5 za DGN MS
33. Tiskalnik konica minolta bizhub c35 za DGN MS
34. Globinski sesalnik marval xtr - speedy za DGN MS

1.066,80
1.906,00
496,00

I03 - Društvo distrofikov Slovenije
Linhartova 1/III, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Prevozi distrofikov
2. Osebna asistenca
3. Celovita obnovitvena rehabilitacija distrofikov (socialni del)
4. Neodvisno življenje distrofikov
5. Ohranjevanje zdravja distrofikov
6. Podpora pri izobraževanju
7. Informativna dejavnost
8. Individualne pomoči distrofikom
9. Oskrba s tehničnimi pripomočki
10. Kulturno udejstvovanje distrofikov
11. Prva socialna pomoč
12. Nega in fizična pomoč
13. Športne aktivnosti distrofikov
14. Mladi za mlade
15. Starši za starše

EUR
1.266.030,99
766.392,22
229.468,34
189.540,00
74.100,00
28.563,38
50.400,00
7.200,00
28.000,00
46.400,00
8.601,00
16.640,00
9.900,00
54.000,00
12.432,00
3.200,00
7.947,50

Delovanje na državni ravni

345.018,71

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalniška oprema
2. Hyla sesalni aparat
3. Pralni stroj za bivalno enoto
4. Zamenjava treh prilagojenih vozil za prevoz distrofikov
5. Tri navigacijske naprave
6. Tri grelne naprave (webasto) za prilagojena vozila
7. Oprema za fizioterapijo
8. Ortopedske postelje in tuširni stoli
9. Stropna dvigala
10. Klimatizacija šestih sob
11. Prenosni računalnik in projektor
12. Dva profesionalna pralna stroja
13. Filter za filtriranje bazenske vode
14. Blagajniški multiterminal
15. Prilagoditev kopalnice v bivalni skupnosti na Peričevi 13
16. Zamenjava okna in balkonskih vrat v obeh bivalnih enotah

154.620,06
3.423,00
1.510,32
499,90
47.720,00
632,03
4.383,70
2.097,80
19.628,82
14.500,00
7.348,80
1.894,31
3.720,00
2.294,16
660,00
2.994,07
2.266,50
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17. Hladilna in zmrzovalna komora z ločenima hladilnima agreg.
18. Ekološki otok
19. Obnova asfalta pred recepcijo

18.044,40
13.469,85
7.532,40

I04 - Zveza paraplegikov Slovenije
Štihova 14, 1000 LJUBLJANA
EUR
1.204.757,28
719.453,08

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Ohranjevanje zdravja
2. Obnovitvena rehabilitacija
3. Socialna rehabilitacija
4. Prevozi paraplegikov
5. Prebivanje in prilagajanje okolja
6. Kompenziranje invalidnosti
7. Šport in rekreacija paraplegikov
8. Osebna asistenca
9. Izobraževalna in interesna dejavnost

477.795,74
80.750,00
14.400,00
48.000,00
40.000,00
38.400,00
76.000,00
32.000,00
98.400,00
49.845,74

Programe na lokalni ravni
1. Prevozi paraplegikov
2. Šport in rekreacija paraplegikov
3. Kompenziranje invalidnosti
4. Ohranjevanje zdravja
5. Kultura, interesne in informativne dejavnosti
6. Osebna asistenca in pomoč na domu

241.657,34
70.397,04
40.130,88
51.972,43
23.243,15
30.753,24
25.160,60

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

332.562,08
222.180,33
110.381,75

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Osebno vozilo in upravljalna garnitura
2. Prenosni računalnik
3. Dom paraplegikov v Pacugu – bazen
4. Dom paraplegikov v Pacugu - fizioterapija in hidroterapija
5. Dom paraplegikov v Pacugu – jedilnica
6. Dom paraplegikov v Pacugu – kuhinja
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Vgradne omare
2. Transit Kombi Trend ZA DP LJ
3. Delovni prostori društva paraplegikov severne primorske
4. Kombi vozilo - Renault novi master za DP NM

152.742,12
62.326,27
22.000,00
1.740,00
16.090,35
5.000,00
6.495,92
11.000,00
90.415,85
715,85
28.000,00
33.700,00
28.000,00
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I05 - Združenje multiple skleroze Slovenije
Maroltova 14, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč za doseganje večje kvalitete življenja invalidnih oseb z MS v njegovem
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

življenjskem okolju
Usposabljanje invalidov z MS in svojcev za organizacijo vsakodnevnega
življenja (težji in najtežji invalidi v domačem okolju)
Organiziranje in usposabljanje mladostnikov in mlajših oseb z MS za
obvladovanje njihove življenjske situacije
Obnovitvena in socialna rehabilitacija
Organiziranje in izvedba programov za ohranjanje zdravja v lastnih
prilagojenih objektih
Usposabljanje za kvalitetno življ. ob bistveno zmanjšanih fizičnih
sposobnostih posameznika
Skupinsko ohranjanje zdravja za težke invalide v Centru MS Ankaranu
Usposabljanje novodiagnosticiranih oseb z MS za življenje in delo
Izdaja glasil in publikacij
Pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov.
Prilagojeni prevozi invalidov
Pomoč pri specifičnih oblikah bivanja invalidnih oseb z MS
Šport in rekreacija (plavanje, balinanje, pikado, šah , športni ribolov, itd.)
Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic
Preprečevanje socialne izključenosti
Osebna asistenca

Delovanje na državni ravni

EUR
724.629,67
448.971,14
52.072,00
17.693,60
9.832,50
50.102,40
61.575,85
65.030,00
33.357,10
8.357,40
17.082,11
18.305,00
26.250,00
15.180,00
21.160,00
14.500,00
6.413,18
32.060,00
189.009,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nepremočljive jogi prevleke za postelje v apartmajskem naselju Aqualuna v
Podčetrtku
2. Nakup opreme za apartmaje Centra MS Ankaran
3. Zamenjava klima naprav a apartmajih Centra MS v Funtani
4. Investicijsko vzdrževalna dela v Apartmajskem naselju Barbariga
5. Zamenjava Strešne kritine v Apartmajskem naselju Aqualuna v Podčetrtku
6. Ureditev dovozne poti in zemljiškoknjižna ureditev parcele v Funtani
7. Zamenjava oken in vrat na sedežu Združenja MS Slovenije
8. Zamenjava grelnih teles (radiatorjev) na Združenju MS Slovenije
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86.649,53
2.846,64
15.077,28
6.720,00
28.021,01
6.142,75
7.200,00
17.058,24
3.583,61

I06 - Zveza Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Slovenije
Samova 9/II, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Vseživljenjsko učenje odraslih oseb z zmerno, težjo, težko in kombinirano
motnjo v duševnem razvoju
2. Programi za usposabljanje družin
3. Posebne strokovne pomoči otrokom in odraslim osebam z zmerno, težjo,
težko in kombinirano MDR in njihovim družinam
4. Informativna in publicistična dejavnost
5. Zagotavljanje prilagojenih prevozov
6. Rekreacija in šport oseb z zmerno, težjo, težko in kombinirano motnjo v
duševnem razvoju
7. Spodbujanje kulturnih dejavnosti oseb z zmerno, težjo, težko in kombinirano
motnjo v duševnem razvoju

EUR
1.652.543,05
670.772,00
294.937,00
259.200,00
27.760,00
29.200,00
16.920,00
29.070,00
13.685,00

Programe na lokalni ravni
1. Izvajanje oblik samopomoči na lokalni ravni
2. Vseživljenjsko učenje oseb z zmernimi, težjimi, težkimi in kombiniranimi
motnjami v duševnem razvoju na lokalni ravni
3. Programi za usposabljanje in razbremenitev družin na lokalni ravni
4. Rehabilitacijski programi na lokalni ravni
5. Organizacija in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti na lokalni ravni

380.265,60
25.691,20
58.608,00

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

478.681,37
306.116,66
172.564,71

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup in montaža osebnega dvigala (dvižne ploščadi) na sedežu Zveze Sožitje
2. Nadgradnja računalniškega programa
3. Sanacija strehe na sedežu zveze Sožitje
4. Osebno vozilo

122.824,08
41.734,80
5.000,00
8.734,80
10.000,00
18.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Računalniška in telekomunikacijska oprema
2. Nakup pisarniške opreme in pohištva
3. Nakup kombiniranih vozil za DS Ormož, Središče ob Dravi in sv. Tomaž, DS
Obsotelje in Kozjansko in DS Šentjur
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154.143,29
92.204,00
49.619,11

81.089,28
7.912,84
1.176,44
72.000,00

I07 - Zveza delovnih invalidov Slovenije
Dunajska c. 101, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
2. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
3. Zagotavljanje zagovorništva
4. Informativna dejavnost
5. Oskrba s tehničnimi pripomočki
6. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju
7. Rekreacija in šport
8. Dnevni centri, klubi
9. Kulturna dejavnost

EUR
1.703.766,38
1.101.553,18
622.061,38
318.240,00
80.691,38
27.200,00
31.125,00
15.895,00
22.000,00
72.750,00
32.000,00
22.160,00

Programe na lokalni ravni
1. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti
2. Zagotavljanje zagovorništva
3. Informativna dejavnost
4. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
5. Programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
6. Rekreacija in šport
7. Dnevni centri, klubi
8. Kulturna dejavnost

479.491,80
142.795,26
25.035,00
25.954,20
36.325,57
119.828,49
68.870,48
25.611,60
35.071,20

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

454.500,03
182.550,03
271.950,00

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Vzdrževanje v objektih ZDIS za ohranjevanje zdravja v Izoli
2. Nakup opreme za sejno sobo ZDIS
3. Oprema za popis osnovnih sredstev ZDIS

147.713,17
109.460,12
102.000,00
4.605,62
2.854,50

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Multifunkcijska naprava za DI Goriške
2. Računalnik za DI Logatec
3. Pisarniško pohištvo za DI Hrastnik
4. Prenosni računalnik za DI Radeče
5. Računalnik za DI Sevnica
6. Tiskalnik za DI Laško
7. Računalnik za DI Šaleške doline
8. Računalnik za DI Šentjur pri Celju

38.253,05
205,47
1.068,80
1.647,84
299,99
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Multifunkcijska naprava za DI Šentjur na Celju
Računalnik za DI Rogaška slatina
Računalnik za DI Zgornjesavinjske doline
Pisarniško pohištvo za DI Drava, Radlje ob Dravi
Fotokopirni stroj za DI Dravograd
Fotokopirni stroj za DI Mežiške doline
Pisarniško pohištvo za DI Muta
Prenosni računalnik za DI Slovenj Gradec
Pisarniško pohištvo za DI Črešnjevec
Fotokopirni stroj za DI MB
Računalnik za DI Ormož
Fotokopirni stroj za DI Ptuj
Pisarniško pohištvo za DI Slov. Bistrica
Računalnik za DI Slov. Bistrica
Fotokopirni stroj za DI Lendava
Prenosni računalnik za DI Ljutomer
Računalnik za DI MS
Računalnik za DI Domžale
Prenosni računalnik za DI Kamnik
Pisarniško pohištvo za DI Kranj
Pisarniško pohištvo za DI Tržič
Fotokopirni stroj za DI Črnomelj
Računalnik za DI Grosuplje
Multifunkcijska naprava za DI Grosuplje
Računalnik za DI Kočevje
Fotokopirni stroj za DI Kočevje

1.250,00
896,20
1.250,00
4.501,69
1.250,00
1.250,00
312,00
1.000,00
1.246,10
1.250,00
1.250,00
1.000,00
1.326,00
985,20
858,00
947,80
1.250,00
1.100,00
900,00
178,98
178,98
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.100,00
1.000,00

I08 - SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Rožanska 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Obnovitvena rehabilitacija
2. Informiranje
3. Prilagojeno bivanje
4. Socialno vključevanje - Aktivno preživljanje prostega časa
5. Počitnice za otroke in mladostnike
6. Počitnice za odrasle
7. Svetovanje in zgodnja pomoč
8. Šport in rekreacija
9. Ena šola za vse - izobraževanje in usposabljanje za podporo inkluziji otrok,
mladostnikov in odraslih oseb z različnimi oblikami invalidnosti
10. Prevozi invalidov
11. Kultura
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EUR
672.546,66
464.089,02
399.846,10
104.788,95
42.149,07
23.186,40
59.292,00
51.601,50
52.641,60
7.200,00
17.702,23
2.450,00
35.264,00
3.570,35

Programe na lokalni ravni
1. Terapevtska kolonija
2. Terapevtsko jahanje
3. Terapevtsko plavanje
4. Terapevtsko smučanje
5. Šport in rekreacija
6. Fizioterapija
7. Obnovitvena rehabilitacija

64.242,92
23.388,86
12.565,37
9.382,15
9.208,11
7.898,43
990,00
810,00

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

208.457,64
159.642,27
48.815,37

I09 - Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
Dunajska c. 129, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Ohranjevanje zdravja - preventivna dejavnost
2. Založniška dejavnost
3. Športne in šahovske aktivnosti v funkciji socialne izključenosti - na državni
ravni
4. Specifični tehnični pripomočki - oskrba in uporaba
5. Kultura - soustvarjanje dneva CIV in spodbujanje ustvarjalnosti invalidov
6. Informativna in svetovalna dejavnost

EUR
466.851,21
323.393,62
159.044,49
126.252,88
13.650,00
9.914,87
4.504,69
3.900,00
822,05

Programe na lokalni ravni
1. Skrb za ohranjevanje zdravja
2. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti
3. Rekreacija in šport
4. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
5. Kulturna dejavnost
6. Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za
življenje in delo z invalidi
7. Prevozi invalidov
8. Dnevni center in klubi
9. Informativna dejavnost
10. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju

164.349,13
36.180,50
45.775,14
19.986,10
22.071,79
14.165,98
5.249,62

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

121.152,73
71.200,81
49.951,92
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9.650,00
2.900,00
4.430,00
3.940,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Sanacija krovskih in kleparskih del na enotah v Termah Čatež
2. Obnova apartmaja v Moravskih toplicah

22.304,86
13.673,26
8.631,60

I10 - Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
Hacquetova 4, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Integracija težkih, socialno ogroženih in izključenih vojnih invalidov v kulturno
2.
3.
4.

in družbeno življenje
Usposabljanje članov društev za delo z vojnimi invalidi
Rekreacija in šport vojnih invalidov
Posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov ter
informiranje javnosti o položaju vojnih invalidov

EUR
590.390,79
403.102,14
117.050,00
29.920,00
14.560,00
33.150,00
39.420,00

Programe na lokalni ravni
1. Ohranjevanje zdravja vojnih invalidov v naravnih in klimatskih zdraviliščih ter
terapije
2. Kompenziranje invalidnosti in ohranjanje socialnih stikov
3. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju ter oskrba
vojnih invalidov s tehničnimi pripomočki
4. Skrb za zdravje vojnih invalidov z rekreacijo
5. Usposabljanje vojnih invalidov za premagovanje življenjskih težav in članov
društev za delo z vojnimi invalidi
6. Posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov ter
informiranje javnosti o položaju vojnih invalidov

286.052,14
99.906,30

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

167.793,20
90.878,13

78.807,20
34.972,50
33.556,58
15.005,60
23.803,96

76.915,07

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Komplet tekmovalnih balinčkov
2. Nakup zračne puške s futrolo
3. Obnova tlaka v dvorani, toplotna izolacija, izdelava hidroizolacije, nabava in
polaganje lamelnega parketa
4. Barvanje talnih betonskih plošč na balinišču
5. Dobava in montaža laminata, odstranitev parketa v telovadnici in postavitev
plastičnih plošč v pevski sobi
6. Avtomat za menjavo tarče
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19.495,45
324,50
344,00
13.686,94
1.306,81
2.688,00
1.145,20

I11 - Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite
Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Paraolimpijski športi in športi olimpijskih iger gluhih
2. Neparaolimpijski športi in drugi športi
3. Športi oseb z motnjami v duševnem razvoju
4. Doma izvedena tekmovanja
5. Rekreacija in vključevanje v športne aktivnosti
6. Obveščanje in informiranje
7. Svetovanje in izobraževanje
Delovanje na državni ravni

EUR
661.686,88
434.385,00
245.420,00
77.025,00
25.500,00
42.960,00
12.800,00
21.080,00
9.600,00
163.800,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Športna oprema in rekviziti

63.501,88
63.501,88

I12 - Društvo laringektomiranih Slovenije
Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Učenje nadomestnega govora
2. Psihosocialna rehabilitacija
3. Izvajanje programov za ohranjevanje zdravja
4. Informiranje,publicistika in izdajanje glasila
5. Spodbujanje in podpora kulturni dejavnosti
6. Izvajanje programov za preprečevanje socialne izključenosti
7. Pomoč prostovoljcev laringektomiranim na domu
8. Pomoč pred in po operaciji
9. Zagovorništvo pravic in socialne pomoči
Delovanje na državni ravni

EUR
208.166,47
146.352,86
38.106,16
22.857,60
28.073,12
18.611,46
1.197,00
28.618,24
7.093,44
805,84
990,00
60.920,07

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup računalnika ANNI PRO G2120 W8P in OFFICE
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893,54
893,54

I13 - Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
Trubarjeva ulica 15, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti
2. Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
3. Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za
življenje in delo invalidov
4. Programi za invalide otroke in mladostnike
5. Rekreacija in šport
6. Kulturna dejavnost
7. Informativna dejavnost

EUR
188.438,00
134.999,70
71.871,00
21.870,00
18.000,00
4.160,00
2.696,00
6.640,00
6.560,00
11.945,00

Programe na lokalni ravni
1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
2. Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za
življenje in delo invalidov
3. Programi za starše in svojce
4. Oskrba s tehničnimi pripomočki
5. Ohranjanje zdravja in drugi reh. Programi
6. Dnevni centri

63.128,70
44.218,86
4.502,83

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

50.574,84
29.616,59
20.958,25

5.430,58
1.739,38
4.202,54
3.034,51

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Prenosni računalnik - notebook Toshiba satellite

2.863,46
1.004,24
1.004,24

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Prenosnik HP Probook 657 OB 2,5 GHZ (B 6572 TC) za Ilco NG
2. Prenosnik HP Probook 6570B 2,5 GHZ (B6572TC)za Ilco Gorenjske
3. Nakup digitalnega fotoaparata za Ilco NG
4. Nakup fotoaparata za Ilco Koroške

1.859,22
649,99
419,87
254,61
534,75
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I14 - Društvo revmatikov Slovenije- Društvo za osebe z ankilozirajočim spondilitisom in
revmatoidnim artritisom
Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Program rehabilitacije in ohranjanja psihofizičnega zdravja revmatikov
2. Program izobraževanja in usposabljanja odraslih revmatikov in njihovih družin
3. Program izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z juvenilnim
idiopatskim artritisom (jia) in njihovih družin
4. Program svetovanja za neodvisno življenje revmatikov - invalidov
5. Program osebne asistence, nege in druge pomoči
6. Informativna dejavnost
7. Športno rekreativna dejavnost revmatikov
8. Kulturna dejavnost
Delovanje na državni ravni

EUR
229.726,79
158.082,65
60.309,50
33.406,75
9.583,84
4.700,00
9.061,56
21.166,00
13.034,00
6.821,00
69.092,79

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Prenosni računalnik in zvočniki
2. Pisarniška stola –Spinalis

2.551,35
1.250,00
1.301,35

I15 - Združenje invalidov - FORUM Slovenije
Linhartova 3a, 1000 LJUBLJANA
EUR
107.141,60

Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Veriga psihosocialne oskrbe in druženja
2. POD-UK

76.840,00
75.000,00
1.840,00

Delovanje na državni ravni

30.301,60

I16 - Društvo vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-45
Gregorčičeva 5a, 3000 CELJE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Sofinanciranje zdraviliškega zdravljenja članov
2. Informativna dejavnost
3. Rekreacija - srečanje na Rogli
Delovanje na državni ravni

EUR
2.301,06
1.600,00
1.040,00
240,00
320,00
701,06
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I17 - Društvo paralitikov Slovenije PARAS
Cesta 24. junija 23, 1231 ČRNUČE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Obnovitvena rehabilitacija
2. Osebna asistenca, nega in fizična pomoč
3. Prevozi invalidov
4. Šport in rekreacija
5. Tehnični pripomočki
6. Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti
7. Kultura
8. Prebivanje in prilagajanje okolju
9. Izobraževanje
10. Informativna in založniška dejavnost
Delovanje na državni ravni

EUR
63.202,57
41.202,24
19.792,50
2.896,08
3.604,68
4.041,21
1.020,00
6.266,34
1.231,20
526,50
562,25
1.261,48
17.150,63

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Vzdrževanje društvenih prostorov

4.849,70
4.849,70

I18 - Društvo študentov invalidov Slovenije
Kardeljeva ploščad 5, 1000 LJUBLJANA
EUR
418.392,68

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Služba za pomoč študentom invalidom
2. Osebna asistenca za študente invalide
3. Prevozi študentov invalidov
4. Obštudijske dejavnosti za študente invalide

350.593,80
103.539,52
124.907,42
66.059,51
56.087,35

Delovanje na državni ravni

35.866,88

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup prilagojenega kombiniranega vozila z ustreznimi prilagoditvami
2. Posodobitev računalniške opreme

31.932,00
30.000,00
1.932,00
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I19 - YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Neubergerjeva 7, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Neodvisno življenje hendikepiranih - osebna asistenca
2. Prevozi in mobilnost hendikepiranih oseb
3. Klub SOT 24,5
4. Vrstniško svetovanje hedikepiranim
5. Tehnični pripomočki za hendikepirane
Delovanje na državni ravni

EUR
203.840,80
170.540,80
157.685,50
7.950,00
1.824,00
1.828,80
1.252,50
33.300,00

I20 - Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija
Slomškova 3c, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Posebni socialni program Nasilje nad invalidnimi osebami
2. Prevozi
3. Posebni socialno - zdravstveni program INKO za ženske
4. Posebni socialni program za zmanjšanje socialne izključenosti in dejavno staranje
invalidov
5. Ohranjanje zdravja, zdravstvena preventiva, medicinski in tehnični pripomočki
6. Posebni socialni program za osebno asistenco, spremstvo in fizično pomoč invalidom
7. Kulturno izobraževalni program - vseživljenjsko učenje
Delovanje na državni ravni

EUR
38.475,87
27.990,00
8.370,00
8.550,00
3.600,00
2.340,00
2.000,00
1.600,00
1.530,00
10.485,87

I21 - Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami
Fijeroga 10, 6274 ŠMARJE
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Skupina za samostojno življenje ljudi s posebnimi potrebami
2. Bivanje in urgentne nastanitve ljudi s posebnimi potrebami
3. Individualno spremljanje in podpora, osebna asistenca in pomoč na domu ljudem s
posebnimi potrebami
4. Prevozi ljudi s posebnimi potrebami
5. Izkustveni in doživljajski dnevi v različnih okoljih
6. Informiranje in spodbujanje samopomoči in samoorganizacije staršev, svojcev in
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EUR
47.241,85
33.611,81
7.515,37
10.526,21
4.855,20
4.685,63
4.212,60
1.816,80

skrbnikov ljudi s posebnimi potrebami
Delovanje na državni ravni

5.630,04

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Tlakovanje poti dvorišča, sanacija drenaže, meteorne kanalizacije ter kapnice

8.000,00
8.000,00

I22 - Invalid - Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije
Trg mladosti 6, 3320 VELENJE
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih
zdraviliščih
2. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejenega športa in rekreacije
3. Premagovanje socialnih ovir za polno sodelovanje v družbi gibalno oviranih invalidov
in oseb z invalidnostjo
4. Organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb

EUR
101.126,51
72.555,20
35.315,20
24.300,00
5.035,20
2.340,00
3.640,00

Programe na lokalni ravni
1. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija
2. Plavanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo ortopedskih invalidov
3. Psihosocialna pomoč in osebna asistenca invalidom
4. Usposabljanje za aktivno življenje - delavnice ustvarjalnosti

37.240,00
4.614,40
5.712,00
12.096,00
14.817,60

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

27.181,31
17.452,29
9.729,02

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup dveh PC računalnikov

1.390,00
1.390,00

I23 - Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave
Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA
EUR
140.037,14

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. KOM - I. Usposabljanje za aktivno življenje
2. KOM - II. Prevozi
3. KOM - III. Oskrba s tehničnimi pripomočki
4. KOM - IV. Osebna asistenca

77.437,14
11.725,20
4.284,97
1.320,00
15.360,00
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

KOM - V. Nega in fizična pomoč
KOM - VI. Dnevni Centri
KOM - VII. Programi za invalidne otroke in mladostnike
KOM - VIII. Programi za starše in svojce
KOM. - IX. Tolmačenje in spremljanje
KOM - X. Ohranjanje zdravja in drugi reh. programi
KOM - XI. INFORMATIVNA DEJAVNOST
KOM - XII. Založniška dejavnost
KOM. - XIII. Kulturne dejavnosti
KOM - XIV. Rekreacija in šport
KOM. - XV. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju
KOM - XVI. Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti
KOM. - XVII. Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za
življenje in delo z invalidi
KOM - XVIII. Zagotavljanje zagovorništva in pravne pomoči

13.233,00
17.052,50
450,00
770,00
650,00
3.344,25
980,00
1.299,22
300,00
390,00
1.020,00
1.428,00
3.662,00
168,00

Delovanje na državni ravni

24.600,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup prostorov
2. Nakup osebnega avtomobila

38.000,00
20.000,00
18.000,00

I25 - Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen
Ljubljanska ul. 5, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
2. Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
3. Založniška dejavnost
4. Rekreacija in šport
5. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju
Delovanje na državni ravni

EUR
48.484,68
29.250,00
5.000,00
12.000,00
4.500,00
4.000,00
3.750,00
17.984,68

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalniška oprema
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1.250,00
1.250,00

I27 - Kulturno prosvetno in športno rekreacijsko društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj
Jamova 5, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Organizacija in izvedba tečajev za slepe in slabovidne

EUR
6.026,85
3.321,50
3.321,50

Delovanje na državni ravni

1.455,35

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup računalnika

1.250,00
1.250,00

I29 - Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN
Linhartova c. 13, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Osebna asistenca
2. Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih
3. Spremljanje in tolmačenje osebam z gluhoslepoto ter usposabljanje prostovoljcev članov društva za delo z osebami z gluhoslepoto
4. Šport in rekreacija oseb z gluhoslepoto
5. Zmanjševanje socialne izključenosti oseb z gluhoslepoto
6. Posebna informativna in založniška dejavnost oseb z gluhoslepoto in njihovih svojcev
ter informiranje javnosti o socialnem položaju oseb z gluhoslepoto

EUR
36.796,67
25.920,91
7.983,50
6.249,21
4.828,20
900,00
3.900,00
2.060,00

Delovanje na državni ravni

8.631,76

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Stoli tip 438 BR - krom ogrodje
2. Prenosna elektronska lupa Schweizer eMag 43
3. Večnamenski projektor VIVITEK D538W-3D

2.244,00
729,00
615,00
900,00
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I30 - Združenje vojnih invalidov 91
Luznarjeva 3a, 4000 KRANJ
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč vojnim invalidom 91 v socialni in psihični stiski, ali ob daljši brezposelnosti
2. Informativna dejavnost vojnih invalidov 91
3. Individualna rekreacija in Športne igre vojnih invalidov 91

EUR
12.436,77
6.230,00
4.130,00
1.100,00
1.000,00

Delovanje na državni ravni

2.456,77

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup računalniške opreme za izvajanje programa informiranja in video konferenc

3.750,00
3.750,00
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III.
1.
Na podlagi javnega razpisa o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2013 je Komisija za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam (v nadaljevanju:
komisija) v sredo, 14.11.2012 ob 10,00 uri pričela z odpiranjem v roku prispelih vlog.
Strokovna služba FIHO je komisiji posredovala 89 ovojnic humanitarnih organizacij, ki so prispele na
podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije za leto 2013, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 77 dne 12.10.2012.
Komisija je ugotovila, da je v predpisanem roku prispelo 89 vlog humanitarnih organizacij, kar je bilo
razvidno iz poštnega žiga na ovojnici, in sicer:
1. Društvo za fenilketonurijo Slovenije, Rifnik 12B, 3230 Šentjur,
2. Kinološko društvo za reševalne pse REPS Maribor, Bezjakova ulica 151, 2341 Limbuš,
3. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, ZD Rudnik, Rakovniška 4, 1000 Ljubljana,
4. Društvo na srcu operiranih Slovenije, Korytkova 2, 1000 Ljubljana,
5. Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Linhartova 51, 1000 Ljubljana,
6. Društvo SOS telefon, p.p. 2726, 1001 Ljubljana,
7. EHO-PODPORNICA, Slovenska 17, 9000 Murska sobota,
8. Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana,
9. Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana,
10. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
11. Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 Ljubljana,
12. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 Miren,
13. Društvo Žarek upanja, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana,
14. Slovensko društvo HOSPIC, Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana,
15. Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Štihova ulica 12, 1000 Ljubljana,
16. Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi, Vojkova 74, 1000 Ljubljana,
17. Društvo zaupni telefon SAMARIJAN, p.p. 2008, 1001 Ljubljana,
18. Društvo TREPETLIKA, Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi
motnjami, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana,
19. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana,
20. Združenje Drogart, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana,
21. ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana ,
22. Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI, Štorje 26, 6210
Sežana,
23. »UP«, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, Miklošičeva 16, 1000
Ljubljana,
24. Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, 4000 Kranj,
25. Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor,
26. Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana,
27. Društvo obolelih zaradi azbesta, p.p. 12, Srebrničeva 18, 5210 Deskle,
28. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo
mesto,
29. Društvo varnega zavetja Ljutomer, p.p. 18, 9240 Ljutomer,
30. HUMANA, Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje, Oldhamska 14, 4000 Kranj,
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31. Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom UTRIP, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana,
32. Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,
33. Društvo Projekt Človek, Sketova 5, 1000 Ljubljana,
34. Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana,
35. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000 Ljubljana,
36. Gerontološko društvo Slovenije, Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
37. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana,
38. Društvo hemofilikov Slovenije, Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana,
39. Slovenska Karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana,
40. Društvo Regionalna Varna hiša Celje, p.p. 347, 3000 Celje,
41. Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana,
42. Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška 25, 1000 Ljubljana,
43. Slovensko društvo za celiakijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
44. EUROPA DONNA, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana,
45. Društvo življenje brez nasilja, Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 Novo mesto,
46. Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana,
47. Društvo ALTRA, Odbor za novosti v duševnem zdravju, Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana,
48. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska c. 14, 1000 Ljubljana,
49. Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, Ulica stare pravde 2,1000 Ljubljana,
50. Slovensko društvo Transplant, Hrvatski trg 1, 1000 Ljubljana,
51. Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor,
52. OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska 9, 2000 Maribor,
53. MOZAIK, Društvo za socialno vključenost, Lendavska ulica 1, 9000 Murska sobota,
54. NOVI PARADOKS, Slovensko društvo za kakovost življenja, Vrhovci cesta XVII/40, 1000
Ljubljana,
55. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana,
56. Društvo informacijski center LEGEBITRA, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana,
57. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske , p.p. 575, 4103
Kranj,
58. Društvo Ženska svetovalnica, Langusova ul. 21, 1000 Ljubljana,
59. Društvo Zdrava Pot, Krekova 12a, 2000 Maribor,
60. Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, 1000 Ljubljana,
61. Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi RDEČI NOSKI, Prušnikova
28, 1210 Ljubljana Šentvid,
62. Društvo MENA- Humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco in
menopavzo, Frankolovska ulica 11, 2000 Maribor,
63. Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, Ilirska 22, 1000 Ljubljana,
64. Beli obroč Slovenije, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana,
65. Združenje prijateljev slepih Slovenije, Savinova 7, p.p. 132, 3000 Celje,
66. Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje, Kopitarjeva 2, 2000 Maribor,
67. Slovensko združenje inštruktorjev- center za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev CANIS, Ob Blažovnici 58, 2341 Limbuš,
68. Društvo za socialno vključevanje Krožišče, Mesarska cesta 28, 1000 Ljubljana,
69. Društvo KLJUČ- Center za boj proti trgovini z ljudmi, p.p. 1646, 1001 Ljubljana,
70. Združenje za razvijanje nenasilnih odnosov, Pobreška cesta 6, 2000 Maribor,
71. Društvo za cistično fibrozo Slovenije, Troštova 5, 1292 Ig,
72. Društvo DEBRA Slovenija, Motnica 3, 1236 Trzin,
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73. Društvo za Downov sindrom PLANET 47, Koštabona 80, 6274 Šmarje,
74. Društvo za delo z mladimi v stiski »ŽAREK«, Cesta maršala Tita 78/a, 4270 Jesenice,
75. Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice METULJČICA, Smrekarjeva 44, 1000 Ljubljana,
76. Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke Europacolon Slovenije, Povšetova 37,
1000 Ljubljana,
77. Društvo BRAVO - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami,
Gotska 18, 1000 Ljubljana,
78. Združenje BODI ZDRAV, Budanje 92a, 5271 Vipava,
79. Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije, Škocjan 46/A, 6000 Koper,
80. Društvo "TVOJ TELEFON" Prečna 2, 6230 Postojna,
81. Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9, 1000 Ljubljana,
82. Društvo za mentalno zdravje, Glavarjeva ulica 47, 1000 Ljubljana,
83. Društvo za pomoč pri upokojevanju, Aškerčeva 21, 9240 Ljutomer,
84. Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo in svojcev, Vrhovčeva cesta 13d, 1357 Log pri
Brezovici,
85. Društvo Pluton, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina,
86. Muslimansko dobrodelno društvo Merhamet, Grablovičeva 14, 1000 Ljubljana,
87. Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper, Ljubljanska c. 6, 6000 Koper,
88. Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
89. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali, ambasadorji nasmeha, Topniška 45, 1000
Ljubljana.
II.
2.
V nadaljevanju je komisija vse vloge pregledala z vidika izpolnjevanja pogojev za financiranje iz
sredstev FIHO opredeljenih v 8. členu Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:
pravilnik) in v besedilu javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2012 (Uradni list RS
št. 77 z dne 12.10.2012) ter ugotovila, da osem (8) izmed 89-ih prispelih vlog ne izpolnjuje pogojev
za financiranje iz sredstev FIHO, in sicer:
1. Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana,
2. Združenje prijateljev slepih Slovenije, Savinova 7, p.p. 132, 3000 Celje,
3. Društvo Bravo – Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami,
Gotska 18, 1000 Ljubljana,
4. Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana,
5. Društvo za pomoč pri upokojevanju, Aškerčeva 21, 9240 Ljutomer,
6. Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo in svojcev, Vrhovčeva cesta 13d, 1357 Log pri
Brezovici,
7. Društvo Pluton, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina,
8. Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali, Ambasadorji nasmeha, Topniška 45, 1000
Ljubljana.

Komisija je pri nadaljnjem pregledu finančno ovrednotenih letnih delovnih programov ugotovila, da
je ob upoštevanju besedila javnega razpisa fundacije (Uradni list RS št. 77 z dne 12.10.2012) ter
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in
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humanitarnih organizacij (Uradni list RS št. 92/1998, 45/2005, 23/2008 in 9/2009) potrebno sedem
(7) izmed 89-ih prispelih vlog dopolniti, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Društvo za fenilketonurijo Slovenije, Rifnik 12B, 3230 Šentjur,
Društvo na srcu operiranih Slovenije, Korytkova 2, 1000 Ljubljana,
Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 Ljubljana,
Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana,
Društvo hemofilikov Slovenije, Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana,
MOZAIK, Društvo za socialno vključenost, Lendavska ulica 1, 9000 Murska sobota,
Beli obroč Slovenije, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana.

Vse pozvane organizacije so v predpisanem roku posredovale zahtevane dopolnitve.
V nadaljevanju so se člani komisije v skladu s finančnim načrtom in besedilom javnega razpisa,
seznanili s podatki o razpoložljivih sredstvih za leto 2013. Ob odštetju 1% obvezne rezerve, ki znaša
77.575,75 €, so za razporeditev humanitarnim organizacijam ostala sredstva v skupni višini
7.679.999,25 € in sicer za izvajanje socialnih programov, za delovanje ter za naložbe v osnovna
sredstva in njihovo vzdrževanje.
V predlogu razporeditve je komisija za izvajanje socialnih programov na državni in lokalni ravni
namenila 5.615.386,35 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 1.754.826,99 € ter za naložbe
309.785,91 € kar v skupni višini predstavlja 73,1 % za socialne programe, 22,8 % za delovanje in 4,03
% za naložbe.
Humanitarne organizacije, ki so izpolnjevale pogoje javnega razpisa so prijavile 12.965.025,05 € za
socialne programe, 4.259.484,62 € za delovanje ter 1.042.023,75€ za naložbe, v skupni višini
18.266.533,42 €, kar izkazuje 11,8 % znižanje zahtevanih sredstev FIHO v primerjavi z vlogami, ki so
bile prijavljene na javni razpis FIHO v letu 2012. Večina organizacij je v letošnjem letu pripravila
realnejši letni načrt, kar je predvsem posledica prenovljene metodologije, kljub temu pa so
organizacije v vlogah izkazale kar za 135 % več potreb po so/financiranju, kot je razpoložljivih
sredstev po Finančnem načrtu FIHO za leto 2013.
3.
Skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij (Uradni list RS št. 92/1998, 45/2005, 23/2008 in 9/2009) in Navodili za
uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in
humanitarnih organizacij je komisija ocenila razčlenitve posameznih socialnih programov organizacij
iz katerih so morali biti razvidni nameni in cilji, upravičenost programa za financiranje, časovni
obseg oz. trajanje programa, vsebina in aktivnosti po posameznih sklopih, izvajalci oz. strokovni
nosilci programa in njihov obseg dela, kriteriji za koriščenje programa, tip, število in vrednost po
uporabnikih oziroma storitvah, finančna vrednost z razvidno višino drugih virov ter način
ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti. Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev
upoštevala tudi višino lastnih sredstev oz. sredstev pridobljenih iz drugih virov in doseženo
realizacijo programov v zadnjem poročilu.
Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, ki so izhajali iz oddane vloge, zadnjega poročila
za leto 2011 in izvedenih rednih nadzorov, ter dodatnih podatkov o orientacijskih povprečjih
vrednosti in obsega storitev znotraj primerljivih skupin, je komisija pri vsakem prijavljenem
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socialnem programu ocenila in določila stopnjo prioritete, skupno oceno učinkovitosti,
ekonomičnosti in racionalnosti ter oceno vzajemnosti in solidarnosti. Razpoložljiva sredstva za
programe so se ob koncu ocenjevanja delila s skupnim številom zbranih točk ovrednotenih socialnih
programov, s čimer se je določila vrednost točke in končna višina financiranja prijavljenih
programov.
Komisija je v nadaljevanju ocenila delovanje in sicer tako, da je v skladu s šestim odstavkom 19.
člena Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov
invalidskih in humanitarnih organizacij za izhodiščni obseg točk delovanja, ki izhaja iz temeljnega
merila za delovanje (število članstva in/ali uporabnikov ter obseg storitev), za posamezno
organizacijo opredelila 30% predvidene vrednosti sofinanciranja njenih programov v letu 2013 s
sredstvi FIHO.
Z vidika prednostnega zagotavljanja delovanja organizacijske strukture je komisija določila, da se pri
izračunu dodatnih točk za posamezno organizacijo upošteva za:
- fiksni strošek pravne osebe dodatnih 200 točk,
- zaposlenega v programih ali delovanju 100 točk,
- vsako prostovoljno uro v zadnjem poročilu 0,04 točke,
- aktivnega člana v organih mednarodne organizacije (nivo upravljanja in strokovnega sveta)
2000 točk.
Pokritost regij zaradi nezanesljivih podatkov ni imela dodatnega vpliva.
Na osnovi 3. odstavka 19. člena Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih
letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij je komisija opredelila 12%
pričakovani delež delovanja v celotni dejavnosti, ki poleg delovanja vključuje celotno realizacijo
programov posamezne organizacije iz vseh virov, izkazanih v poročilu za leto 2011, in v celotni
dejavnosti, ki poleg delovanja vključuje korigiran plan ocenjevane organizacije za leto 2013, v
katerem se namesto zaprošenih FIHO sredstev upošteva predvidena dodeljena sredstva FIHO za
leto 2013. Glede na velike razlike v deležu sofinanciranja FIHO za posamezne organizacije in v
skupnem obsegu programov realiziranih s celotnimi viri je komisija določila naslednje dodatne
pogoje:
a) Če je izhodiščni obseg točk za delovanje z dodatnimi točkami ali brez njih večji od
primerjalne vrednosti, se dodatne točke upoštevajo samo do višine najvišjega primerjalnega
zneska za ocenjevano organizacijo. Dodatno se upošteva še indeksiranje na osnovi kakovosti
letnega poročila, vloge in nadzora.
b) Če je organizacija imela v letu 2011 delež sredstev FIHO v programih višji od 75% in hkrati
izhodiščni obseg točk delovanja za 50% presega najvišjo primerjalno vrednost delovanja, se
izhodiščni obseg točk delovanja zmanjša za 25%.
c) Če je organizacija imela v letu 2011 delež sredstev FIHO v programih nižji od 20% in hkrati
izhodiščni obseg točk delovanja dosega:
- do 15% najnižje primerjalne vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg točk
delovanja poveča za 75%,
- med 15 % in 30 % najnižje primerjalne vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg
točk delovanja poveča za 50%,
- nad 30 % do 50 % najnižje primerjalne vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg
točk delovanja poveča za 25 %.
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Tako zbrane točke za delovanje so se v zadnjem delu dodatno indeksirale zaradi kakovosti prijave
celotne vloge (+5%), nizke kakovosti letnega poročila (-10%) in slabe ocene zadnjega nadzora (od
-10% do -20%).
Razpoložljiva sredstva za delovanje so se ob koncu ocenjevanja delila s skupnim številom zbranih
točk za delovanje, s čimer se je določila vrednost točke in končna višina financiranja delovanja
posameznih organizacij.
Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih programov ter delovanja je komisija nadaljevala z
obravnavo prijavljenih naložb v osnovna sredstva in njihovim vzdrževanjem, 20., 21 in 22. členom
Navodila za uporabo meril. Osnovni pogoj za obravnavo prijavljenih naložb je bila priložena
ustrezna dokumentacija, v nadaljevanju pa je komisija ocenila tiste prijavljene naložbe, kjer so
organizacije izkazale dejansko utemeljenost, dejanski vpliv naložbe na omogočanje in uspešnost
izvajanja dejavnosti in delež zagotovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naložbe.
Pričakovano vrednost naložb je komisija oblikovala glede na obseg celotnih programov, in
sofinanciranja dejavnosti s sredstvi FIHO.
Komisija je glede na razpoložljiva sredstva prednostno upoštevala investicijsko vzdrževanje, opremo
za izvajanje programov in storitev humanitarnih organizacij in naložbe za zagotavljanje osnovnih
prostorskih pogojev.
Pri razporeditvi sredstev za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje je komisija poleg
navedenih kriterijev upoštevala tudi že razporejena sredstva fundacije in vsebino naložb v preteklih
letih.
Pred dokončno izdelavo predloga razporeditve sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje za leto 2013, se je komisija seznanila tudi s
podatki o višini sredstev namenjenih za naložbe v preteklih letih. V letu 2008 je bilo za investicije
odobrenih 7,42 % razpoložljivih sredstev, v letu 2009 18,54 %, v letu 2010 5,7 % (v letu 2010 je bilo
realiziranih le 50 odstotkov planiranih investicij) v letu 2011 4 % (naložbe v letu 2011 zaradi
pomanjkanja sredstev niso bile realizirane) ter v letu 2012 4 %.
Skupen predlog razporeditve sredstev za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje v letu
2013 zajema sredstva v skupni višini 309.785,91 €, kar od razpoložljivih sredstev namenjenih
humanitarnim organizacijam predstavlja 4,03 %.
Komisija dodatno ugotavlja, da je petnajst (15) organizacij na podlagi 8. in 9. člena Pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij (Uradni list RS št. 92/1998, 45/2005, 23/2008 in 9/2009) in Navodili za uporabo meril pri
ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih
organizacij pri ocenjevanju programov in delovanja doseglo nič točk. Prav tako ne izkazujejo naložb,
ki bi imele dejanski vpliv na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti organizacije, saj
dejavnost bodisi ni predmet sofinanciranja FIHO ali je iz vloge ni mogoče ovrednotiti.
Organizacije, ki po ocenjevanju niso upravičene do sofinanciranja s sredstvi FIHO za leto 2013, so
naslednje:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kinološko društvo za reševalne pse REPS Maribor, Bezjakova ulica 151, 2341 Limbuš,
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, Ilirska 22, 1000
Ljubljana,
Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje, Kopitarjeva 2, 2000 Maribor,
Slovensko združenje inštruktorjev- center za šolanje psov vodičev in psov
spremljevalcev - CANIS, Ob Blažovnici 58, 2341 Limbuš,
Društvo za socialno vključevanje Krožišče, Mesarska cesta 28, 1000 Ljubljana,
Združenje za razvijanje nenasilnih odnosov, Pobreška cesta 6, 2000 Maribor,
Društvo za Downov sindrom PLANET 47, Koštabona 80, 6274 Šmarje,
Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke Europacolon Slovenije,
Povšetova 37, 1000 Ljubljana,
Združenje BODI ZDRAV, Budanje 92a, 5271 Vipava,
Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije, Škocjan 46/A, 6000 Koper,
Društvo "TVOJ TELEFON" Prečna 2, 6230 Postojna,
Društvo za mentalno zdravje, Glavarjeva 47, Ljubljana,
Muslimansko dobrodelno društvo Merhamet, Grablovičeva 14, 1000 Ljubljana,
Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper, Ljubljanska c. 6,
6000 Koper,
Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana.

UGOTOVITVE KOMISIJE
Komisija je pri pregledu vlog humanitarnih organizacij ugotovila sledeče:
• na javni razpis fundacije se vsako leto prijavi več organizacij, katerih uporabniki so
pravzaprav invalidi (Bodi zdrav - avtizem, Huntingtonova bolezen, vse več se pojavlja potreb
s področja motenj v duševnem razvoju oseb ali društev kroničnih bolnikov, kjer so
uporabniki invalidne osebe). Komisija je mnenja, da bi morali v Zakonu o humanitarnih
organizacijah bolj podrobno opredeliti humanitarno dejavnost in zaostriti pogoje za
pridobitev statusa humanitarne organizacije;
• zaradi potrebne visoke strokovnosti in celodnevne strokovne pokritosti so določene skupine
s strani proračunskih sredstev primerjalno z drugimi skupinami podprte v večji meri (ženske
stiske, odvisniki);
• pri načrtovanju finančno ovrednotenih letnih delovnih načrtov je opazno povišanje
pričakovanega deleža FIHO, predvsem zaradi zmanjševanja financiranja s strani drugih virov
(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Zavod za
zaposlovanje Slovenije, občine…);
• pri organizacijah kroničnih bolnikov je v vlogah in poročilih opazen zelo nizek delež
sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje;
• s prenovljeno metodologijo za finančno ovrednotenje letnih delovnih načrtov je omogočeno
bolj natančno, primerljivo in sledljivo ocenjevanje programov, delovanja in naložb;
• klasifikacijo skupin in uporabnikov storitev bo v prihodnje, zaradi enotnega razumevanja in
merjenja števila storitev, potrebno še bolj podrobno obrazložiti ter po potrebi dopolniti;
• komisija bo v sklopu rednih nadzorov v naslednjih treh letih še večjo pozornost namenila
evidentiranju števila uporabnikov in storitev.
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Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam
je predlagala svetu fundacije v sprejem razporeditev sredstev na posamezne humanitarne organizacije za
leto 2013 v višinah in namenih kot sledi in sicer:

H01 - Društvo za fenilketonurijo Slovenije PKU
Rifnik 12b, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Program obnovitvene rehabilitacije otrok s fenilketonurijo
2. Program obnovitvene rehabilitacije mladostnikov s fenilketonurijo
3. Program socialnih pomoči bolnikom s fenilketonurijo
4. Načrtovanje in vodenje nosečnosti bolnic s fenilketonurijo
5. Tečaj priprave dietne hrane za otroke s fenilketonurijo
6. Tečaj priprave dietna prehrane za odrasle s fenilketonurijo
7. Spletna stran društva
8. Program kemijske analize vsebnosti fenilalanina v živilih

EUR
20.396,71
15.294,14
6.723,00
1.824,45
1.434,39
1.512,68
487,42
1.568,70
560,25
1.183,25

Delovanje na državni ravni

3.102,57

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup A3 barvnega fotokopirnega tiskalnika

2.000,00
2.000,00

H04 - Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije
ZD Rudnik, Rakovniška 4, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Program pomoči in podpore kroničnim pljučnim bolnikom in njihovim svojcem v
domačem okolju
2. Program za mladinsko aktivnost Društva pljučnih in alergijskih bolnikov
Slovenije

EUR
31.414,03
25.155,23
22.634,10
2.521,13

Delovanje na državni ravni

4.958,80

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup dihalnih aparatov

1.300,00
1.300,00
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H05 - Društvo na srcu operiranih Slovenije
Korytkova 2, 1000 LJUBLJANA
EUR
6.273,13

Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Izdajanje revije UTRIP SRCA

3.361,50
3.361,50

Delovanje na državni ravni

871,63

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nabava defibrilatorja

2.040,00
2.040,00

H06 - Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije
Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Obnovitvena trajna rehabilitacija pri možganski kapi
2. Delo mobilne delavnice na bivalnih in terapevtskih okoljih
3. Prevozi
4. Založništvo
Delovanje na državni ravni

EUR
134.422,13
111.253,29
44.581,52
47.509,20
8.674,69
10.487,88
22.568,84

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Investicijsko vzdrževanje opreme

600,00
600,00

H07 - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
p.p. 2726, 1001 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
2. Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja
3. Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja II
4. Skupina za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje
Delovanje na državni ravni

EUR
74.957,25
53.798,41
26.808,90
15.059,31
10.650,95
1.279,25
18.189,24

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme za toplotno izolacijo, menjava radiatorjev in radiatorskih
ventilov
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2.969,60
2.969,60

H08 - Evangeličanska humanitarna organizacija- Podpornica
Slovenska 17, 9000 MURSKA SOBOTA
EUR
152.275,37

Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Mobilna diakonija
2. Pomoč v stiski

111.198,42
70.255,35
40.943,07

Delovanje na državni ravni

30.076,95

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Diakonično vozilo

11.000,00
11.000,00

H09 - Zveza prijateljev mladine Slovenije
Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
EUR
71.137,09

Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Letovanje za otroke s posebnimi potrebami
2. Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin
3. Forum za pravice otrok v bolnišnici

50.108,85
32.189,72
16.807,50
1.111,63

Delovanje na državni ravni

19.327,93

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Konferenčna miza in stoli

1.700,31
1.700,31

H10 - Zveza slovenskih društev za boj proti raku- Zveza DBPR
Trubarjeva 76a, 1000 LJUBLJANA
EUR
42.523,09

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Program spodbujanja zdravega življenjskega sloga med mladimi, Naziv
programa: Življenje je lepo-skrbim za svoje zdravje
2. Program izobraževanja prebivalstva o preprečevanju raka in njegovem
zgodnjem odkrivanju
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31.412,11
25.739,01
10.729,91
15.009,10

Programe na lokalni ravni
1. Kako zmanjšati umrljivost z rakom - prisluhnimo svojemu telesu
2. Društvo za boj proti raku Velenje program izobraževanja mladih za mlade
3. Kako zmanjšati umrljivost z rakom - prisluhnimo svojemu telesu
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

5.673,10
1.904,85
1.983,29
1.784,96
11.110,98
10.074,72
1.036,26

H11 - Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Preventivno socialni program z zdraviliškim in fizioterapevtskim zdravljenjem in
organiziranim druženjem in izobraževanjem
2. Program Bolnik - bolniku, psihološka podpora in svetovanje
3. Sofinanciranje posledic zdravljenja po presaditvi krvotvornih matičnih celic
4. Izdaja strokovne literature in drugih društvenih publikacij
Delovanje na državni ravni

EUR
35.171,05
28.784,47
20.342,12
2.353,05
3.011,90
3.077,40
6.386,58

H12 - Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije
Potrčeva 16, 1000 LJUBLJANA
EUR
33.487,98
21.826,55

Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. V znanju je moč
2. Imejmo radi svoje kosti - sdo in osteotloni
3. Sončnica - in druge publikacije

11.257,10
4.119,52
3.630,42
3.507,16

Programa na lokalni ravni
1. Imejmo radi svoje kosti
2. Življenje z osteoporozo

10.569,45
4.445,25
6.124,20

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

9.282,70
3.941,68
5.341,02

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalniška oprema

2.378,73
2.378,73
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H14 - Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Miren 216, 5291 MIREN
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo
2. Družinski center Mirenski Grad
3. Šola prostovoljstva
Delovanje na državni ravni

EUR
47.354,88
32.535,68
28.572,47
1.412,50
2.550,71
10.819,20

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Parnokonvekcijski aparat

4.000,00
4.000,00

H15 - Društvo Žarek upanja- pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
Letališka c. 33, p.p. 2558, 1000 LJUBLJANA
EUR
31.921,45

Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Vzgoja in izkustveno učenje
2. Korak v pravo smer

23.187,60
15.286,51
7.901,09

Delovanje na državni ravni

7.839,73

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Ognjevarna omara
2. Prenosni računalnik

894,12
294,12
600,00

H16 - Slovensko društvo HOSPIC
Gosposvetska cesta 9, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Hospic - spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev
2. Žalovanje otrok , mladostnikov in odraslih
3. Detabuizacija smrti
4. Prostovoljstvo
Delovanje na državni ravni

EUR
170.749,54
131.672,13
77.583,59
34.056,19
18.507,48
1.524,87
37.277,41

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalniška oprema
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1.800,00
1.800,00

H17 - Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog-STIGMA
Štihova 12, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Program zmanjševanja škode zaradi drog
2. Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja

EUR
18.811,93
12.853,93
9.624,09
3.229,84

Delovanje na državni ravni

4.508,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Varnostna ognjevarna omara VOPM-0
2. Nakup opreme za Varno hišo - hladilnik in sesalec
3. Klimatska naprava

1.450,00
400,00
600,00
450,00

H18 - Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI
Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč pri govorno-jezikovnem usposabljanju do ravni celovite rehabilitacije
2. Organiziranje govornih vaj in socialnih veščin v naravnem okolju
3. Delovanje skupin za samopomoč, vodenje vaj sproščanja, koncentracije in
utrjevanje različnih tehnik branja in govora.
4. Informiranje in osveščanje javnosti o naravi in problematiki oseb z govornojezikovno motnjo (GJM)
5. Mladinski tabor 2013

EUR
35.879,51
26.867,89
11.608,38
6.751,96
2.958,12
2.187,93
3.361,50

Delovanje na državni ravni

5.450,42

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme za potrebe društva

3.561,20
3.561,20

H19 - Društvo zaupni telefon Samarijan
p.p. 2008, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1001 LJUBLJANA
EUR
24.271,02

Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Zaupni telefon za klic v duševni stiski

20.213,82
20.213,82

Delovanje na državni ravni

4.057,20
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H20 - Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjamiTREPETLIKA
Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Življenje s parkinsonovo boleznijo je življenje, v katerem je vsak dan izziv
2. Kako voda in varnost vode pomaga osebam s PB spoprijeti se z boleznijo
3. Nordijska hoja in parkinsonova bolezen
4. Tabori
5. Dnevni centri
6. Izobraževanje bolnikov s PB in njihovih skrbnikov
7. Osveščanje in informiranje javnosti
Delovanje na državni ravni

EUR
30.402,76
23.788,21
1.030,41
4.661,28
1.311,43
7.664,22
3.352,54
2.218,59
3.549,74
6.614,55

H21 - Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije
Celovška 291, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Usposabljanje izvajalcev programa vseživljenjske rehabilitacije koronarnih
bolnikov (VRKB) za delo v rehabilitacijskih skupinah koronarnih bolnikov
Programe na lokalni ravni
1. Rehabilitacijska vadba in druge fizične aktivnosti
2. Zdravstvena vzgoja
3. Organizirano druženje, izleti, rekreativna in kulturna dejavnost
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

EUR
183.052,26
138.174,12
24.007,92
24.007,92

114.166,20
103.815,29
3.679,41
6.671,50
40.078,14
11.640,70
28.437,44

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Oprema za izvedbo rehabilitacijske vadbe - letveniki
2. Medicinska oprema za posvetovalno kardiološko ambulanto
3. nabava avtomatskega defibrilatorja, merilnik krvnega tlaka
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4.800,00
3.000,00
180,00
1.620,00

H22 - Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt
Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Zmanjševanje škodljivih posledic klubskih drog in kokaina med mladimi in
mlajšimi odraslimi
2. Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi - Izberi sam
3. Info točka za mlade

EUR
19.309,17
12.325,18
7.547,77
3.019,75
1.757,66

Delovanje na državni ravni

5.833,99

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Izolacija vrat v svetovalnici
2. Nakup prenosnika za delo v programu Pleši z glavo

1.150,00
350,00
800,00

H23 - ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje
Cigaletova 5k, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti za osebe s težavami v duševnem zdravju
2.
3.
4.
5.

Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti za uporabnike prepovedanih drog
Destigmatizacija in izobraževanje na področju duševnega zdravja
Varovanje človekovih pravic - socialno zagovorništvo
Mreža programov socialnega vključevanja in aktivnega pristopa do dela in
zaposlitve

Delovanje na državni ravni

EUR
752.466,46
556.924,24
259.800,95
62.052,10
78.338,57
45.180,83
111.551,79

164.042,22

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Obnova in vzdrževanje prostorov
2. Oprema za programe
3. Osebno vozilo za izvajanje programov
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31.500,00
12.000,00
7.500,00
12.000,00

H25 - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI
Štorje 26, 6210 SEŽANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mreža stanovanjskih skupin: Stanovanjska skupina Gorjansko, Stanovanjska
skupina Postojna, Stanovanjska skupina Divača, Stanovanjska skupina Ilirska
Bistrica, Stanovanjska skupina Podgrad
2.
3.
4.

Mreža dnevnih centrov: dnevni center Štorje, dnevni center Štanjel, dnevni
center Ilirska Bistrica
Likovna kolonija Štanjel 2013 z mednarodnim sodelovanjem
Psihosocialna podpora za vključevanje ranljivih skupin v delo

Delovanje na državni ravni

EUR
70.180,32
47.911,48
22.599,14

17.348,68
6.631,32
1.332,34
16.268,84

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Prenova azbestne strehe v stanovanjski skupini Gorjansko

6.000,00
6.000,00

H26 - Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije UP
Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA
EUR
27.930,56

Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem

21.414,38
21.414,38

Delovanje na državni ravni

6.516,18

H27 - Gorska reševalna zveza Slovenije
Bleiweisova 34, p.p. 245, 4000 KRANJ
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Reševanje v gorah in težko dostopnih terenih, opremljanje gorskih reševalcev za
reševalno delo, zdravniški pregledi in cepljenje gorskih reševalcev
2. Usposabljanje gorskih reševalcev,in specialistov za izvajanje programov
usposabljanja gorskega reševanja - Tečaj osnovnih znanj PP, dopolnilni tečaj iz
PP in NMP za gorske reševalce
3.

Izvajanje preventivnih programov usposabljanja obiskovalcev gora z namenom
zmanjšanja števila nesreč, poškodovanih in obolelih v gorah - založništvo,
strokovno gradivo za gorske reševalce in ciljne skupine

Delovanje na državni ravni

EUR
342.674,57
263.668,63
199.397,46
55.403,38

8.867,79

79.005,94
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H28 - Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije-ZDSGS
Partizanska cesta 12, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah Usposabljanje in izobraževanje prostovoljk in prostovoljcev za vodenje skupin
starih ljudi za samopomoč
2.

Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah - Revija
Prepletanja

Programa na lokalni ravni
1. Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah - Skupine
starih ljudi za samopomoč
2.

Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah - Strokovna
podpora prostovoljcem: intervizija, supervizija, izkustvene delavnice

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

EUR
64.140,45
42.263,78
10.611,85
9.072,24

1.539,61

31.651,93
27.957,64
3.694,29

20.876,67
7.000,08
13.876,59

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Oprema

1.000,00
1.000,00

H29 - Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije
Zaloška 7, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Počitniška dializa
2. Organiziranje in izvedba programov za ohranjanje zdravja kroničnih ledvičnih
bolnikov
3.

EUR
97.879,93
71.560,71
41.051,68
3.725,66
12.773,70

Ohranjanje psihofizične sposobnosti kroničnih ledvičnih bolnikov skozi
rekreacijo in šport
Svetovni dan ledvic in evropski dan transplantacije
Informativna in založniška dejavnost kroničnih ledvičnih bolnikov

11.465,67

Programe na lokalni ravni
1. Socialni programi pomoči za izboljšanje kakovosti življenja ledvičnih bolnikov.
2. Zdravstveni program za zaščito kroničnih ledvičnih bolnikov

30.509,03
16.232,18
3.343,57

4.
5.
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5.933,38
7.153,27

3.
4.
5.

Izobraževanje in delavnice za dvig kvalitete nadomestnega zdravljenja in
izobraževanje prostovoljcev.
Izvajanje socialne rehabilitacije
Vključevanje kroničnih ledvičnih bolnikov v kulturno in družabno življenje

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

4.958,21
1.815,21
4.159,86
24.152,25
9.243,45
14.908,80

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Nakup računalniške opreme z programsko opremo DLB Celje
2. Projektor in platno ter multifunkcijska naprava DLB Severno primorske
Šempeter
3. Tiskalnik HP oj 100 mobile DLB Viva Vojnik

2.166,97
1.500,00
417,48
249,49

H30 - Društvo obolelih zaradi azbesta OZA
Srebrničeva 18. p.p. 12, Deskle, 5210 ANHOVO
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč bolnikom in svojcem ob soočanju z mezoteliomom in pljučnim rakom
2.
3.

Rekreacija obolelih zaradi azbesta
Informiranje in druženje bolnikov obolelih zaradi azbesta

Delovanje na državni ravni

EUR
6.222,77
5.140,85
1.640,41
2.760,91
739,53
1.081,92

H32 - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto
Rozmanova ulica 30, 8000 NOVO MESTO
EUR
12.582,09

Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Socialno vključevanje migrantov
Delovanje na državni ravni

5.837,01
5.837,01
3.745,08

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup ograje za ureditev okolice dnevnega centra za romske otroke Šmihel,
računalnika in fotoaparata za spremljanje aktivnosti dnevni center Šmihel
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3.000,00
3.000,00

H33 - Društvo varnega zavetja Ljutomer
Radomerje 9, 9240 LJUTOMER
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Varna hiša Pomurja - zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Zamenjava oken

EUR
21.168,49
15.927,86
15.927,86
5.240,63
5.240,63

H34 - HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje
Oldhamska 14, 4000 KRANJ
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Komunikacijsko-rehabilitacijska povezava svojcev oseb s težavami v duševnem
zdravju
Delovanje na državni ravni

EUR
22.990,93
16.471,35
16.471,35
6.519,58

H35 - Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije UTRIP
Njegoševa 4, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Izobraževanje
2. 2. Rehabilitacija
3. 3. Preventivna dejavnost
4. Posredovanje informacij preko publikacije Naš utrip in spletne strani
www.drustvo-utrip.si

EUR
13.221,34
13.221,34
1.512,24
6.017,54
1.745,29
3.946,27

H36 - Društvo za nenasilno komunikacijo-DNK
Miklošičeva 36, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Stop! Nasilju: 1. Individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje, 2. Individualno
delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje, 3. Individualna pomoč otrokom in mladim, ki
imajo izkušnjo nasilja
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EUR
97.401,99
65.021,48
30.434,67

2.
3.
4.

Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami
Varne hiše in namestitve za ženske in otroke, žrtve nasilja
Zmorem drugače– strukturirano individualno in skupinsko delo z mladimi, ki se
vedejo nasilno

Delovanje na državni ravni

17.556,53
13.948,90
3.081,38

26.380,51

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Informacijska ter materialna podpora delovanju društva

6.000,00
6.000,00

H37 - Društvo Projekt Človek
Sketova 5, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Projekt Človek
2. Terapevtska skupnost za zasvojene mamice (starše) in njihove otroke
Delovanje na državni ravni

EUR
91.807,84
58.057,08
52.157,15
5.899,93
27.480,73

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme (bela tehnika) za izboljšanje pogojev bivanja za uporabnike,
nakup plastenjaka za pridelovanje zelenjave in tehnične opreme

6.270,03
6.270,03

H38 - Rdeči križ Slovenije
Mirje 19, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Program na državni ravni
1. Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom

EUR
1.364.463,64
1.007.087,84
813.149,47
813.149,47

Programe na lokalni ravni
1. Skrb za kvaliteto življenja starejših ljudi
2. Skrb za razvoj otrok in mladostnikov
3. Oskrbovanje socialno ogroženih otrok s šolskimi potrebščinami

193.938,37
153.606,52
10.786,71
29.545,14

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

306.446,77
194.466,11
111.980,66
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Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Nabava fotokopirnega stroja
2. Kombinirano vozilo s petimi sedeži OZRK Koper
3. Nujna dela revitalizacije adaptacije humanitarnega centra
4. Mpd Frankopan Punat
5. Nakup opreme za medgeneracijski center
6. Namizni računalnik s pripadajočim softwarom ter tiskalnikom
7. Nakup in montaža oken
8. Prenosni računalnik

50.929,03
1.442,40
10.500,00
20.000,00
15.000,00
1.440,00
500,00
1.435,63
611,00

H39 - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Dunajska 65, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Preventivni nacionalni program društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na
področju zdravja srca in ožilja

EUR
31.741,57
19.693,57
19.693,57

Delovanje na državni ravni

9.016,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme za izvedbo dejavnosti programa

3.032,00
3.032,00

H40 - Gerontološko društvo Slovenije
Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA
EUR
13.700,63

Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Starejši človek z demenco in njegova družina

9.258,01
9.258,01

Delovanje na državni ravni

3.842,62

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup računalniške opreme
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600,00
600,00

H42 - Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS
Kebetova 9, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Starejši za starejše - vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim, ki živijo
v lastnih gospodinjstvih

EUR
155.911,60
111.496,07
111.496,07

Delovanje na državni ravni

34.019,41

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme (stoli, konferenčna miza, konferenčni sistem mikrofonov za
sejno sobo in telefonska centrala) za prostore ZDUS-a

10.396,12
2.000,00
2.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov
2. Zamenjava dotrajanih oken in toplotna izolacija
3. Nakup pisarniške opreme
4. Nakup ognjevarne omare za DU Nazarje
5. Nakup arhivske omare in projektorja
6. Nakup računalniške opreme-prenosni računalnik
7. Nakup računalniške opreme
8. Prenosni računalnik HP 630

8.396,12
1.496,50
2.040,64
2.369,38
400,00
400,00
579,95
774,25
335,40

H43 - Društvo hemofilikov Slovenije DHS
Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Štipendiranje izobraževanja
2. Sam sebi zdravnik
3. Psihološka oskrba hemofilikov
4. Programirana rekreacija in vzdrževalno obnovitvena rehabilitacija
5. Subvencioniranje prevozov
6. Socialna pomoč zlasti okuženim s HCV in HIV
7. Informacijski sistem, publikacije, interaktivna knjižnica, internet
Delovanje na državni ravni

EUR
82.986,26
68.990,79
18.326,37
2.169,29
2.819,18
17.899,32
11.653,20
10.982,02
5.141,41
13.995,47
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H44 - Slovenska Karitas
Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pomoč in skrb za starejše in bolne
2. Pomoč ženskam v stiski in ob nasilju ter možnost namestitve v šestih
materinskih domovih in varni hiši
3. Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
4. Strokovno vodeni terapevtski tedni socialno ogroženih otrok
5. Strokovno vodeni terapevtski tedni socialno ogroženih družin
6. Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi
7. Strokovna izobr. prostovoljcev Karitas in glasilo Žarek dobrote
8. Preventiva, ozaveščanje, spodbujanje in promocija prostovoljstva (40 dni brez
alkohola, Mlada Karitas, Teden Karitas)
9. Socialna rehabilitacija oseb s težavami z odvisnostjo od alkohola - Vrtnica

EUR
1.520.681,38
1.095.949,53
473.160,91
99.308,63
63.609,13
93.389,28
16.006,23
22.977,90
28.366,49
79.951,70
47.365,65
22.185,90

Programe na lokalni ravni
1. Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom
2. Pomoč socialno ogroženim otrokom
3. Pomoč brezdomcem in ambulanta za osebe brez osnovnega zdravstvenega
zavarovanja s posvetovalnico

622.788,62
433.662,27
137.123,23
52.003,12

Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

351.827,85
151.571,15
200.256,70

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Dvigalo za invalidne in starejše osebe in klima v Sončni hiši

72.904,00
26.000,00
26.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. Tovorno vozilo z nosilnostjo 5 ton za centralno skladišče
2. Dvižna ploščad za kombi z nosilnostjo 1000 kg in ročni paletni voziček z zavoro
3. Hladilna skladiščna komora

46.904,00
26.000,00
5.724,00
15.180,00

49

H45 - Društvo Regionalna Varna hiša Celje
p.p. 347, 3000 CELJE
EUR
41.325,32

Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Varne hiše za ženske in otroke - žrtve nasilja

29.085,43
29.085,43

Delovanje na državni ravni

10.620,49

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Hladilniki

1.619,40
1.619,40

H47 - Zveza društev diabetikov Slovenije
Kamniška ulica 25, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
Programi skupaj
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Ozaveščanje ljudi s sladkorno boleznijo preko glasila sladkorna bolezen
2. 15. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni v osnovnih in srednjih šolah
3. Organizacija in izvedba 18. športno rekreativnega srečanja sladkornih bolnikov
Slovenije
4. Aktivnosti ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni 14. novembru
5. Strokovno usposabljanje vodstev društev
6. 12. Merčunov pohod
7. Predstavitev na festivalu za tretje življenjsko obdobje
Programe na lokalni ravni
1. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja
2. Socialna pomoč posameznikom
3. Spodbujanje redne telesne aktivnosti
4. Organizirano druženje
Delovanje skupaj
Delovanje na državni ravni
Delovanje na lokalni ravni

EUR
278.888,44
206.024,70
58.936,79
46.393,74
4.397,81
2.990,05
937,63
2.241,00
542,32
1.434,24
147.087,91
104.546,15
6.972,31
21.642,45
13.927,00
69.656,86
47.887,86
21.769,00

Naložbe skupaj
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Računalnik z opremo in prenosni računalnik

3.206,88
1.400,00
1.400,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni
1. 2x osebni računalnik, 3x prenosni računalnik, monitor, 2x projektor, fotoaparat

1.806,88
1.806,88

50

H49 - Slovensko društvo za celiakijo-SDC
Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Ozaveščanje in usposabljanje v pripravi jedi
2. Rehabilitacija otrok in mladostnikov
3. Ohranjevanje zdravja in kakovosti življenja obolelih s celiakijo
4. Pomoč socialno šibkejšim bolnikom s celiakijo in bolnikom v stiski, predvsem v
obliki brezglutenskih prehranskih paketov.
5. Informiranje ciljnih javnosti o celiakiji
6. Mednarodni dan celiakije
7.
Strokovna konferenca o celiakiji in z njo povezanih boleznih
Delovanje na državni ravni

EUR
62.377,45
46.763,40
12.191,04
7.600,35
2.465,10
16.762,68
4.482,00
1.400,63
1.861,60
13.351,81

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Fotografski aparat - Celje
2. Nakup računalniške opreme - Primorska
3. Tiskalnik - Podravje
4. Nakup računalniške opreme - Podružnica Ljubljana

2.262,24
664,97
671,99
125,28
800,00

H51 - Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk
Zaloška cesta 5, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Novice Europa Donna za članice in člane in druge, kot priloga reviji NIKA
2. Predavanja po Sloveniji in svetovanja: Osebna, telefonska, elektronska, obiski
bolnikov v bolnišnicah
Delovanje na državni ravni

EUR
27.442,37
20.868,64
16.746,99
4.121,65

6.573,73

H52 - Društvo Življenje brez nasilja
Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 NOVO MESTO
EUR
30.595,18

Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Varna hiša

20.622,80
20.622,80

Delovanje na državni ravni

6.972,38

51

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Posodobitev opreme za ogrevanje prostorov in tople vode v varni hiši

3.000,00
3.000,00

H53 - Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska cesta 12, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Razvijanje, promocija in širjenje prostovoljstva v Sloveniji
2. Pomoč in podpora prosilcem za azil, beguncem in drugim migrantom v Sloveniji
3.
4.

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja
Hiša Sadeži družbe

Delovanje na državni ravni

EUR
129.103,52
96.694,56
53.779,41
30.813,75
4.930,20
7.171,20
30.408,96

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Dve računalniški postaji in prenosnik

2.000,00
2.000,00

H54 - Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju
Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mreža stanovanjskih skupin Altra
2. Svetovalnica Altra
3. Dnevni center Ljubljana
4. Svetovalnica z elementi dnevnega centra Prevalje
5. Altrini tabori

EUR
92.747,34
58.175,24
22.011,70
6.425,20
14.986,78
12.120,81
2.630,75

Delovanje na državni ravni

23.602,86

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Zamenjava dotrajane in nakup manjkajoče opreme
2. Program mreža stanovanjskih skupin: beljenje ter brušenje in lakiranje parketa

10.969,24
7.000,00
3.969,24
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H55 - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Poljanska 14, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Pot k okrevanju - organizirana samopomoč bolnikov z rakom
2. Publikacije
3. Svetovalnica na spletnih straneh: http://www.onkologija.org
4. Nova pomlad življenja - 21. vseslovensko srečanje žensk z rakom dojke
5. Ozaveščanje o raku za zdrav življenjski slog
Delovanje na državni ravni

EUR
61.586,73
48.833,74
17.547,03
19.687,19
616,27
6.725,35
4.257,90
12.752,99

H57 - Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije
Ulica Stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Svetovalni telefon EPITEL
2. izdaja glasila Žarišče
3. Spremljanje oseb z epilepsijo pri napotitvah na zdravljenje v tujino
4. Predavanja in javne tribune o epilepsiji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,
zavodih, varstveno delovnih centrih, domovih za upokojence in drugi
zainteresirani javnosti, osebam z epilepsijo ter srečanja operiranih
5.
6.
7.

Evropski dan epilepsije 2013
Pomoč skupinam za samopomoč
Šola epilepsije za otroke in mladostnike z epilepsijo

Delovanje na državni ravni

EUR
43.008,95
35.755,39
1.724,45
3.143,00
15.599,88
3.865,73

2.809,27
6.616,33
1.996,73
7.253,56

H58 - Slovensko društvo TRANSPLANT
Hrvatski trg 2, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Glasilo Transplant in knjiga
2. Gibanje kot zdravilo
3. Socialna pomoč najbolj ogroženim šoloobveznim otrokom
4. Božično novoletno srečanje otrok s presajenimi jetri in športni kampus
(nogomet)
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EUR
21.452,75
16.551,05
9.412,20
2.311,03
1.703,16
3.124,66

Delovanje na državni ravni

4.301,70

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Osnovna sredstva

600,00
600,00

H59 - Društvo psoriatikov Slovenije- DPS
Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Rehabilitacija v zdraviliških objektih
2. Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo
3. Sofinanciranje programa zdravljenje v tujini (Veli Lošinj in bolnica Naftalan v
Ivanič gradu)
4. Športno rekreacijsko srečanje
Delovanje na državni ravni

EUR
47.679,74
33.918,38
12.879,42
11.043,65
5.524,51
4.470,80
13.761,36

H60 - OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja
Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju
2. Mreža pisarn za informiranje in svetovanje za osebe s težavami v duševnem
zdravju
3. Mreža stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju
4. Programi izobraževanja in psihoedukacije
5. Programi preventive, osveščanja in založništva
Delovanje na državni ravni

EUR
654.594,52
466.652,18
110.617,00
163.983,71
133.320,90
29.999,15
28.731,42
157.775,10

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Naložbe v opremo za delovanje društva
2. Naložbe v opremo za program Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v
duševnem zdravju
3. Naložbe za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme za program Mreža
dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju
4. Naložbe v opremo za program Mreže pisarn za informiranje in svetovanje za
osebe s težavami v duševnem zdravju
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30.167,24
2.000,00
13.764,60
3.102,64
11.300,00

H62 - MOZAIK- Društvo za socialno vključenost
Lendavska ulica 1, 9000 MURSKA SOBOTA
EUR
6.549,23

Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Zavetišče za brezdomce

4.146,02
4.146,02

Delovanje na državni ravni

1.803,21

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Osebni računalnik srednji cenovni razred

600,00
600,00

H66 - NOVI PARADOKS -Slovensko društvo za kakovost življenja
Vrhovci c. XVII/40, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgoletnimi težavami v duševnem
zdravju
2. Mreža dnevnih centrov za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
3.
4.
5.
6.

Informiranje in založništvo
Letovanje na morju in planinarjenje uporabnikov
Izobraževanje uporabnikov, svojcev in prostovoljcev
Mednarodna mladinska izmenjava

Delovanje na državni ravni

EUR
78.122,60
53.400,54
26.536,55
10.756,80
5.301,09
4.706,10
4.419,25
1.680,75
18.032,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup osnovni sredstev za potrebe stanovanjske skupine KRANJ
2. Zamenjava oken

6.690,06
1.400,00
5.290,06

H67 - Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE
Pražakova ulica 6, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Kralji ulice - cestni časopis in njegova nacionalna pokritost
2. Dnevni center za brezdomce Kralji ulice
3. Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim ljudem - Pot
do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene
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EUR
18.844,74
10.598,19
4.321,07
3.403,52
2.873,60

Delovanje na državni ravni

5.016,56

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Prenosni računalnik
2. Projektor
3. Rešetke za vhodna vrata
4. Mlin za kavo

3.229,99
700,00
659,99
980,00
890,00

H68 - Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA
Trubarjeva 76 a, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene
2. Svetovalno preventivni program HIV/aids preventive
3. Za LGBT Mlade
Delovanje na državni ravni

EUR
9.836,65
6.676,42
2.075,73
3.424,16
1.176,53
3.160,23

H70 - Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske
Slovenski trg 1, p.p. 575, 4000 KRANJ
EUR
13.859,98

Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Varna hiša Gorenjske
2. Materinski dom Gorenjske

10.704,38
6.258,92
4.445,46

Delovanje na državni ravni

3.155,60

H71 - Društvo Ženska svetovalnica
Langusova 21, 1000 LJUBLJANA
EUR
3.957,35

Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Pomoč pri motnjah hranjenja

3.957,35
3.957,35
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H73 - Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti ZDRAVA POT
Krekova 12 a, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Dnevni center za odvisnike nedovoljenih drog in terensko delo z odvisniki

EUR
13.245,08
8.869,42
8.869,42

Delovanje na državni ravni

3.238,66

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup opreme za izvajanje programov in dejavnosti

1.137,00
1.137,00

H74 - Združenje proti spolnemu zlorabljanju
Masarykova 23, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja
Delovanje na državni ravni

EUR
8.314,84
6.491,24
6.491,24
1.823,60

H75 - Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi- RDEČI NOSKI
Prušnikova 28, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Obiski klovnov zdravnikov na pediatričnih oddelkih slovenskih bolnišnic
2. Obiski klovnov zdravnikov v Domovih za ostarele oz. Domovih upokojencev po
Sloveniji
Delovanje na državni ravni

EUR
19.275,13
13.866,19
8.667,07
5.199,12

5.408,94

H76 - Društvo Mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z
inkontinenco in menopavzo
Frankolovska ulica 11, 2000 MARIBOR
Skupni znesek
od tega za:
Programe na državni ravni
1. Strokovna predavanja s svetovanji
2. Individualna psihološka in zdravniška svetovanja
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EUR
15.369,24
11.910,86
9.729,36
1.152,88

3.

Glasilo društva Mena

1.028,62

Delovanje na državni ravni

2.416,24

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Osnovna sredstva

1.042,14
1.042,14

H82 - Beli obroč Slovenije - Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Cigaletova 7, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Pomoč žrtvam kaznivih dejanj z elementi nasilja
Delovanje na državni ravni

EUR
6.772,97
4.818,15
4.818,15
1.954,82

H93 - Društvo KLJUČ - center za boj proti trgovini z ljudmi
p.p. 1646, 1001 LJUBLJANA
EUR
12.548,65

Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Celostna oskrba žrtev trgovine z ljudmi

8.434,56
8.434,56

Delovanje na državni ravni

3.079,87

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Nakup kopirnega stroja

1.034,22
1.034,22

H96 - Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo
Motnica 3, 1236 TRZIN
Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Izboljšanje kakovosti življenja z bulozno epidermolizo
2. Pomoč pri kritju stroškov zdravljenja in nabavi hiperkaloričnih napitkov ter
sodobnih oblog za nego ran
Delovanje na državni ravni

EUR
2.960,14
1.429,76
936,74
493,02

1.530,38
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H97 - Društvo za cistično fibrozo Slovenije
Troštova 5, 1292 IG (PRI LJUBLJANI)
EUR
11.682,56

Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Produkcija informativno-izobraževalne dejavnosti
2. Svetovanje in pomoč bolnikom pri njihovi bolezni
Delovanje na državni ravni

7.211,82
1.889,44
5.322,38
2.925,98

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni
1. Prenosni računalnik Toshiba
2. Kopirni stroj Canon

1.544,76
800,00
744,76

H102 - Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek
C. Maršala Tita 78/a, 427O JESENICE
EUR
8.876,47

Skupni znesek
od tega za:
Programa na državni ravni
1. Komuna- skupnost žarek
2. Dnevni center - naj mladih ne vzgaja ulica

8.876,47
5.882,63
2.993,84

H103 - Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica
Smrekarjeva 44, 1000 LJUBLJANA
Skupni znesek
od tega za:
Program na državni ravni
1. Pomoč ščitničnim bolnikom individualno svetovanje, informiranje, organizacija
delavnic in predavanj ter skupin za samopomoč

EUR
5.018,14
4.341,94
4.341,94

Delovanje na državni ravni

676,20

Svet fundacije je sprejel Sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim
organizacijam za leto 2013, na 4. seji dne 20.12.2012.
Številka: 1737/2012
Ljubljana, 20.12.2012
Predsednik Sveta FIHO
Gregor KOBAL
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