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IZID 

razpisa o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja  
socialnega varstva in varovanja zdravja - Ljubljana - zdravo mesto 

 
 
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2007 socialno 
varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – Zdravo mesto (Uradni list RS, št. 31/07) se: 
 
 

I. 
 
IZBERE naslednje programe: 
 
1. SOCIALNO VARSTVO 
 

zap.št. Ime organizacije Naziv programa 
Obdobje 

sofinanciranja 
(v letih) 

Dodeljena 
sredstva 
(EUR) 

1 Dom starejših občanov 
Ljubljana Šiška Dnevni center za starejše 1 14.000 

2 Društvo KLJUČ 

Oskrba žrtev trgovine z 
ljudmi - krizne namestitve 
in namestitve v varnem 
prostoru 

1 21.000 

3 Društvo prostovoljcev 
Vincencijeve zveze dobrote 

Celostna pomoč 
brezdomcem za aktivno 
vključevanje v družbo 

1 6.000 

4 
Društvo SKUPINA MLADIH 
za osebnostno rast in zdravo 
življenje 

Murenčki 1 10.500 

5 

Društvo za izobraževanje in 
povezovanje otrok ali 
Društvo MOZAIK - Društvo 
otrok 

Zrno znanja - integracija 
otrok staršev imigrantk in 
imigrantov s področja 
Rakove Jelše 

1 6.000 

6 

Društvo za izobraževanje in 
povezovanje otrok ali 
Društvo MOZAIK - Društvo 
otrok 

An va ando va - z roko v 
roki 1 7.000 

7 Društvo za nenasilno 
komunikacijo 

Trening socialnih veščin 
za moške, ki povzročajo 
nasilje nad ženskami 

1 16.000 

8 
Društvo za pomoč in 
samopomoč brezdomcev 
KRALJI ULICE 

Distribucijski dnevni 
center Kralji ulice 1 12.500 

9 Društvo za zmanjševanje 
škode zaradi drog STIGMA 

Dnevni center za uživalke 
in uživalce prepovedanih 
drog s terenskim delom 

1 33.000 

10 
Inštitut Antona Trstenjaka za 
gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje 

Preventiva pitja mladih 1 28.000 
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11 
Inštitut Antona Trstenjaka za 
gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje 

Dnevni center za starejše - 
mreža medgeneracijskih 
programov 

1 28.000 

12 
SLOVENSKA 
FILANTROPIJA - Združenje 
za promocijo prostovoljstva 

Psihosocialna pomoč in 
pomoč pri integraciji 
imigrantk in imigrantov 1 

14.500 

 
 
2. VAROVANJE ZDRAVJA 
 
 

Zap. št. Ime organizacije Naziv programa 
Obdobje 

sofinanciranja (v 
letih)   

Dodeljena 
sredstva 
(EUR) 

1 DIH - Društvo za integracijo 
homoseksualnosti  

Pamet v roke, kondom na 
glavo 1 5.900 

2 Društvo študentov medicine 
Slovenije 

1. december, Dan boja proti 
AIDS-u 1 4.100 

3 Društvo Študentski kulturno 
umetniški center - ŠKUC Samopomoč HIV+ 1 4.400 

4 
Društvo za zdravje srca in ožilja 
Slovenije - Podružnica 
Ljubljana 

Zdravo srce 1 5.300 

5 
Slovensko Združenje za 
zmanjševanje škodljivih 
posledic drog - DROG-ART 

Zmanjševanje škodljivih 
posledic alkohola med 
mladimi - Izberi sam 

1 6.300 

6 
TAMAL-a, Zavod za 
izobraževanje, svetovanje in 
socialno pomoč 

MAMAFON in Tamalina 
nadomestna babica 1 3.000 

7 
Univerza v Ljubljani, 
Medicinska fakulteta, Katedra 
za družinsko medicino 

Sporočilo v steklenici 3 1 7.200 

8 Ustanova za otroško nevrologijo
Socialno vključevanje in 
izobraževanje otrok z 
avtizmom 

1 5.400 

9 Zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana 

Projekt "Zdravo jej in se 
gibaj" za ljubljanske 
mladostnike 

1 6.900 

10 
Združenje družinskih članov 
ŠTORKLJA - podružnica 
Ljubljana 

Celostni pristop k 
promociji zdrave prehrane 
in gibanja otrok od rojstva 
do šole 

1 8.000 

11 Združenje staršev in otrok 
SEZAM Brez cigaret in alkohola? 1 2.700 
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12 Zveza potrošnikov Slovenije  

Osveščanje ter individualno 
svetovanje uporabnikom 
zdravstvenih storitev v 
zvezi z uveljavljanjem 
pravic v zdravstvenem 
sistemu 

1 19.700 

13 Zveza prijateljev mladine 
Slovenije E-TOM 1 2.700 

     
     
     
 
 

II. 
 
ZAVRNE naslednje programe: 
 
 
1. SOCIALNO VARSTVO 
 

zap.št. Ime organizacije Naziv programa 

1 Aleksandra - zavod za pomoč 
in svetovanje družini Težave v odraščanju: usoda ali izziv 

2 Center Društvo za pomoč 
osebam z motnjami avtizma Krog prijateljstva 

3 Center za preventivo AIDS-a 
in ranljive skupine Program osveščanja in preventive v zvezi s prostitucijo 

4 Center za preventivo AIDS-a 
in ranljive skupine 

Programi zmanjševanja škode med injicirajočimi 
uporabniki drog 

5 Društvo ALTRA - odbor za 
novosti v duševnem zdravju 

Dnevni center za uživalke in uživalce prepovedanih drog s 
terenskim delom 

6 
Društvo Sožitje - društvo za 
pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju Ljubljana 

Izobraževanje oseb z motnjami v duševnem razvoju kot 
izziv 

7 Društvo Študentski kulturno-
umetniški center - ŠKUC Galfon 

8 Društvo Tvoj telefon Klic v stiski 

9 
Društvo za razvijanje 
preventivnega in 
prostovoljnega dela 

Meta Center 

10 
Društvo za razvoj in 
povezovanje družbenih ved in 
kultur ODNOS 

Razvojni socialni program preprečevanja in odpravljanja 
socialnih in/ali duševnih stisk imigrantov 

11 

Društvo za spodbujanje 
starejših k ponovni vključitvi 
v aktivno življenje - Društvo 
SENIOR 

Aktivacija starejših za zmanjševanje medgeneracijskih 
razlik in vzdrževanje intelektualnih sposobnosti 

12 Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA Socialna integracija otrok in mladostnikov 
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13 Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA Vesele počitnice 

14 
Društvo za učno samo-pomoč 
in spodbujanje ustvarjalnosti 
LOG-UM 

Strah pred zavrženostjo 

15 
Društvo za učno samo-pomoč 
in spodbujanje ustvarjalnosti 
LOG-UM 

Šolska točka 

16 
Društvo ŽAREK UPANJA - 
pomoč pri odvisnostih in 
zasvojenostih 

Korak v pravo smer 

17 Frančiškanski družinski 
inštitut 

Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem 
nasilju - pomoč povzročiteljem nasilja 

18 Kulturno Društvo Gmajna Program socialnega centra in brezplačne pravne pomoči za 
migrante in migrantke v MOL 

19 
OZARA Slovenija, 
Nacionalno združenje za 
kakovost življenja 

Pisarna za informiranje in svetovanje za imigrante, ki 
imajo težave v duševnem zdravju 

20 
PAPILOT, zavod za 
vzpodbujanje in razvijanje 
kvalitete življenja Ljubljana 

Center za dnevno oskrbo starejših 

21 Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij Pravna pomoč žrtvam trgovine z ljudmi 

22 Taborniško društvo Rod 
črnega mrava Socialno ogroženi na taboru 

23 TIN LJUBLJANA, Zavod za 
svetovanje in izobraževanje Projektno učenje za mlajše odrasle 

24 Zavod PELIKAN - Karitas Sledi' - program socialne reintegracije 

25 
Združenje družinskih članov 
ŠTORKLJA - podružnica 
Ljubljana 

Pomoč imigrantskim materam z otroki pri vključevanju v 
skupnost 

26 Združenje staršev in otrok 
SEZAM Neenakost boli 

27 Združenje staršev in otrok 
SEZAM Ulica je naša - enake možnosti za vse 

28 Združenje svetovalnih 
delavcev Slovenije Sprejemanje staršev, ki so odpovedali v svojih vlogah 

 
 
 
2. VAROVANJE ZDRAVJA 
 
 
Zap.št. Ime organizacije Naziv programa 

1 AREA VIVA - Inštitut za 
zdrav življenjski slog Skrbim za svoje zdravje 

2 Društvo KLJUČ Osveščanje klientov spolnih storitev 
3 Društvo naravno življenje Varovanje zdravja 

4 Društvo pljučnih in alergijskih 
bolnikov Slovenije 

Organizacija in izvedba dihalne vadbe za pljučne bolnike v 
Mestu Ljubljana v letu 2007 
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5 
Društvo Sožitje - društvo za 
pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju Ljubljana 

Zdrava prehrana in ohranjanje telesnih aktivnosti oseb z 
motnjami v duševnem razvoju 

6 Društvo Študentski kulturno 
umetniški center - ŠKUC Stop AIDS Ljubljana 

7 Društvo za avtizem DAN 
Ljubljana 

Izvajanje Projekta DAN za otroke z avtizmom iz Ljubljane in 
njene okolice 

8 Društvo za avtizem DAN 
Ljubljana Prihod avstralskega zdravnika DAN v Ljubljano 

9 
Društvo za učno samo-pomoč 
in spodbujanje ustvarjalnosti 
LOG-UM 

Spolnost in AIDS 

10 
Društvo za zdravje srca in 
ožilja Slovenije - Podružnica 
Ljubljana 

Na zdravo srce mislim danes 

11 Društvo za zdravo življenje 
Chili Izobraževanje mladih o zdravem načinu prehranjevanja 

12 Gimnazija Moste Zdrava prehrana 

13 Mednarodni inštitut za 
potrošniške raziskave 

Pregled stanja na področju zobozdravstvenih storitev v MO 
Ljubljana s poudarkom na analizi ponudbe z vidika 
potrošnika 

14 Slovensko društvo HOSPIC Povedati vnaprej, kako nočemo umreti 

15 Slovensko društvo za celiakijo 
- podružnica Ljubljana 

Ozaveščanje obolelih za celiakijo o zdravi prehrani in 
spodbujanje ljudi k telesni aktivnosti 

16 Športno društvo Tempo Vadba za izboljšanje drže v šolah 

17 
TAMAL-a, Zavod za 
izobraževanje, svetovanje in 
socialno pomoč 

Tamalina šola starševstva 

18 Zavod Naravni zdravilni gaj 
Tunjice 

Medpredmetna ekskurzija v Naravni zdravilni gaj Tunjice: 
zdrava prehrana in gibanje, program za učence 5. ali 6. 
razreda ljubljanskih osnovnih šol 

19 Zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana 

Genetski dejavniki reproduktivnega zdravja žensk in 
osveščanje 

20 Zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana 

Osveščanje in motiviranje mladostnikov o zdravi prehrani in 
gibanju" 

21 Zveza prijateljev mladine 
Slovenije Forum za pravice otroka v bolnišnici 
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III. 

 
 
ZAVRŽE se naslednje programe: 
 
1. SOCIALNO VARSTVO 
 

zap.št. 
Ime organizacije Naziv programa 

1 
Center za socialno delo 
Ljubljana - Šiška * 

2 

Center za usposabljanje, delo 
in varstvo Dolfke Boštjančič 
Draga, Ig 

* 

3 
Inštitut za mediacijo 
Concordia * 

4 
Klub prijateljev mladine 
Marindolus Ljubljana Učenje za življenje, poletni mladinski tabor 2007 

5 

Območno združenje 
RDEČEGA KRIŽA 
Ljubljana 

* 

6 
Škofijska Karitas ljubljanske 
nadškofije * 

 
 
2. VAROVANJE ZDRAVJA 
 
 

Zap. št. Ime organizacije Naziv programa 

1 Akademsko atletsko društvo 
Slovan * 

2 Društvo informacijski center 
LEGEBITRA * 

3 Društvo za pomoč pri obolenjih 
ščitnice METULJČICA * 

4 Ljubljansko društvo za boj proti 
raku * 

5 
Ustanova: Fundacija Z GLAVO 
NA ZABAVO, spodbujanje 
zdravja polnega življenja 

* 

6 
Ustanova: Fundacija Z GLAVO 
NA ZABAVO, spodbujanje 
zdravja polnega življenja 

* 

7 Ustanova Mali vitez * 

 
 


