Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v
MOL za leto 2013 in/ali za leta od 2013 do 2015: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA –
LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO (Uradni list RS, št. 80/12).
Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 1.396.000,00 EUR
(od tega za programe socialnega varstva do 1.232.000,00 EUR in za programe varovanje zdravja do
164.000,00 EUR).
Na javni razpis je prispelo 149 vlog (od tega 115 vlog na področje socialno varstvo in 34 vlog na področje
varovanje zdravja). Vloga pod zaporedno št. odpiranja s-103 je bila označena kot dopolnitev vloge pod
zaporedno št. odpiranja s-10, zato se je vlogi v nadaljevanju obravnavalo kot 1 vlogo. Od vseh prispelih
vlog se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 142 vlog (od tega 109 s področja socialno varstvo in 33 s
področja varovanje zdravja).
V sofinanciranje za leto 2013 in/ali za leta od 2013 do 2015 je bilo sprejetih 67 vlog (od tega 54 vlog na
področju socialno varstvo in 13 vlog na področju varovanje zdravja) v skupni višini sofinanciranja
1.271.000,00 EUR (od tega 1.154.200,00 EUR na področju socialno varstvo in 116.800,00 EUR na
področju varovanje zdravja).
*Popravek objave prejemnikov sredstev z dne 7. 3. 2013:
Prejemnik sredstev Center za krepitev jaz.za je odstopil od sofinanciranja programa Zaživeti brez nasilja v
letu 2013, v znesku sofinanciranja 10.000 EUR. V sofinanciranje za leto 2013 in/ali za leta od 2013 do
2015 je bilo tako sprejetih 66 vlog (od tega 53 vlog na področju socialno varstvo in 13 vlog na področju
varovanje zdravja) v skupni višini sofinanciranja 1.261.000,00 EUR (od tega 1.144.200,00 EUR na
področju socialno varstvo in 116.800,00 EUR na področju varovanje zdravja).
*Popravek objave prejemnikov sredstev z dne 25. 3. 2013:
Prejemnik sredstev Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje je odstopil od
sofinanciranja programa Psihosocialna pomoč v finančnih stiskah in dolgovih v letu 2013, v znesku
sofinanciranja 1.500 EUR. V sofinanciranje za leto 2013 in/ali za leta od 2013 do 2015 je bilo tako sprejetih
65 vlog (od tega 52 vlog na področju socialno varstvo in 13 vlog na področju varovanje zdravja) v skupni
višini sofinanciranja 1.259.500,00 EUR (od tega 1.142.700,00 EUR na področju socialno varstvo in
116.800,00 EUR na področju varovanje zdravja).

Seznam prejemnikov sredstev:
A. SOCIALNO VARSTVO
Zap.
št.

Prejemnik sredstev

Naziv programa oz.
projekta

Doseženo
št. točk

Obdobje
sofinanciranja

Znesek
sofinanciranja
v letu 2013
(EUR)

1.

Center za krepitev jaz.za

Zaživeti brez motenj
hranjenja

130

2013

20.000,00

2.

Center za socialno delo
Ljubljana - Center

Zavetišče za
brezdomce

148

2013-2015

120.000,00
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Prejemnik sredstev

Znesek
sofinanciranja
v letu 2013
(EUR)

Naziv programa oz.
projekta

Doseženo
št. točk

Obdobje
sofinanciranja

116

2013

20.000,00

3.

Dom starejših občanov
Fužine, Ljubljana

Dnevni center: "Center
aktivnosti Fužine"
(CAF) - središče
druženja in aktivnosti
za starejše

4.

Društvo - Žarek upanja pomoč pri odvisnostih in
zasvojenostih

Vzgoja in izkustveno
učenje

118

2013

5.000,00

5.

Društvo aktivnih in
zaposlenih invalidov
Slovenje - DAZIS

24 UR SKUPAJ

132

2013

8.000,00

6.

Društvo ALTRA - Odbor
za novosti v duševnem
zdravju

Svetovalnica ALTRA

144

2013-2015

10.000,00

7.

Društvo Center za pomoč
mladim

Učenje socialnih
veščin s podpornimi
programi za mlade

118

2013

10.000,00

8.

Društvo civilnih invalidov
vojn Slovenije Ljubljana

Socialno varstveni
program civilnih
invalidov vojn
Ljubljane

118

2013

8.000,00

9.

Društvo DIH Enakopravni pod mavrico

Mavrična svetovalnica

112

2013

4.000,00

10.

Društvo gluhoslepih
Slovenije Dlan

Dotik svetlobe aktivno vključevanje
oseb z gluhoslepoto

124

2013

5.000,00

11.

Društvo invalidov
Ljubljana Bežigrad

Program društva

118

2013

3.500,00

12.

Društvo invalidov
Ljubljana Center

Skrb za integracijo
invalidov v vsakdanje
življenje

120

2013

3.500,00

13.

Društvo invalidov
Ljubljana Moste-Polje

Socialno vključevanje
invalidov

116

2013

3.500,00

14.

Društvo invalidov
Ljubljana Šiška

Socialno varstveni
program za invalide in
njihovo aktivno
vključevanje v
skupnost

116

2013

3.500,00

15.

Društvo Ključ - center za
boj proti trgovini z ljudmi

Celostna oskrba žrtev
trgovine z ljudmi

112

2013

30.000,00
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16.

Društvo kulturno,
informacijsko in
svetovalno središče
LEGEBITRA

Svetovanje in
samopomoč za
istospolno usmerjene

144

2013-2015

11.000,00

17.

Društvo prostovoljcev
Vincencijeve zveze
dobrote

Celostna pomoč
brezdomcem za
aktivno vključevanje v
družbo

138

2013-2015

24.000,00

18.

Društvo prostovoljcev
Vincencijeve zveze
dobrote

Zavetišče za
brezdomce VZD

130

2013-2015

12.000,00

19.

Društvo SOS telefon za
ženske in otroke - žrtve
nasilja

Zatočišče za ženske in
otroke - žrtve nasilja II

150

2013-2015

80.000,00

20.

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

Ohranjanje
psihofizičnega zdravja
oseb z motnjami v
duševnem razvoju

128

2013

8.000,00

21.

Društvo študentov
invalidov Slovenije

Osebna asistenca za
študente invalide

132

2013-2015

8.000,00

22.

Društvo Študentski
kulturni center

Samosprejemanje v
stiski

116

2013

4.000,00

23.

Društvo vojnih invalidov
Ljubljana

Socialni program
društva vojnih
invalidov Ljubljana

118

2013

8.000,00

24.

Društvo za izobraževanje
in povezovanje otrok
MOZAIK

Pisane sanje

138

2013-2015

20.000,00

25.

Društvo za izobraževanje
in povezovanje otrok
MOZAIK

Skupni koraki

138

2013

15.000,00

26.

Društvo za izobraževanje
in povezovanje otrok
MOZAIK

Z roko v roki

140

2013-2015

32.300,00

27.

Društvo za nenasilno
komunikacijo

146

2013-2015

12.000,00

28.

Društvo za nenasilno
komunikacijo

140

2013-2015

20.000,00

29.

Društvo za nenasilno
komunikacijo

148

2013-2015

87.000,00

"Stop! nasilju" - 2.
individualno delo z
ljudmi, ki povzročajo
nasilje
Trening socialnih
veščin za moške, ki
povzročajo nasilje nad
ženskami
Varna hiša za ženske
in otroke, žrtve nasilja

3

Zap.
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Prejemnik sredstev

Naziv programa oz.
projekta

Individualizirana in
celovita nastanitvena
podpora brezdomnim
ljudem
Skupine za
samopomoč in
izobraževalni program
za osebe z depresijo in
anksioznimi motnjami

Znesek
sofinanciranja
v letu 2013
(EUR)

Doseženo
št. točk

Obdobje
sofinanciranja

144

2013-2015

74.000,00

142

2013

1.000,00

30.

Društvo za pomoč in
samopomoč brezdomcev
Kralji ulice

31.

Društvo za pomoč ljudem
z depresijo in anksioznimi
motnjami

32.

Društvo za ustvarjanje in
kvaliteto življenja MUZA

Svetovalnica za
motnje hranjenja
MUZA

134

2013-2015

22.000,00

33.

Društvo za zmanjševanje
škode zaradi drog Stigma

Varna hiša za uživalke
nedovoljenih drog, ki
so žrtve nasilja

150

2013-2015

78.000,00

34.

Društvo Ženska
svetovalnica

Krizni center za
ženske in otroke, žrtve
nasilja

148

2013-2015

80.000,00

35.

Društvo Ženska
svetovalnica

Pomoč pri motnjah
hranjenja

118

2013

15.000,00

36.

Inštitut Antona Trstenjaka
za gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje

Zmanjšanje padcev
med starejšimi
Ljubljančani

116

2013

9.000,00

37.

Inštitut za integrativno
psihoterapijo in
svetovanje, Ljubljana

Preventivni program
za preprečevanje
depresije

116

2013

1.000,00

38.

Mestna zveza
upokojencev Ljubljana,
Osrednja slovenska zveza
društev upokojencev

Dnevni centri
aktivnosti za starejše

118

2013

25.000,00

39.

Mestno društvo gluhih
Ljubljana

Enakopravno
vključevanje gluhih v
družbo

132

2013-2015

15.000,00

40.

Slovenska filantropija Združenje za promocijo
prostovoljstva

Podpora in pomoč pri
integraciji imigrantk in
imigrantov

138

2013-2015

4.000,00

41.

Slovenska filantropija Združenje za promocijo
prostovoljstva

Program pomoči za
mladoletne imigrante
in imigrantke

138

2013-2015

6.000,00

Slovensko društvo hospic

Hospic - spremljanje
umirajočih bolnikov in
njihovih svojcev na
domu in v prvi hiši
hospica

120

2013

50.000,00

42.
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43.

Šent - Slovensko
združenje za duševno
zdravje

Zavetišče za
brezdomne uživalce
nedovoljenih drog

148

2013-2015

50.000,00

44.

Škofijska Karitas
ljubljanske nadškofije

Spodbujanje strpnosti,
sprejemanje
drugačnosti

116

2013

5.000,00

45.

UP, Društvo za pomoč
zasvojencem in njihovim
svojcem Slovenije

Pomoč zasvojencem in
njihovim svojcem

134

2013-2015

20.000,00

46.

YHD - Društvo za teorijo
in kulturo hendikepa

Neodvisno življenje
hendikepiranih

154

2013-2015

60.000,00

47.

Zavod MISSS Mladinsko informativno
svetovalno središče
Slovenije

134

2013-2015

2.000,00

48.

Zavod Nora, center
sodobnih zasvojenosti

124

2013

6.000,00

49.

Zavod za kulturo
raznolikosti Open

120

2013

3.000,00

50.

Združenje proti spolnemu
zlorabljanju

POMP - psihosocialna
pomoč družinam,
aktivno vključevanje v
skupnost
Logout &Restart:
program zmerne in
uravnotežene rabe
tehnologij in spleta ter
pomoč odvisnim
uporabnikom
Socialna mreža in
pravno svetovanje za
geje, lezbijke, trans in
biseksualne osebe,
istospolne pare in
istospolne družine
Celostna pomoč in
podpora uporabnikom
ob spolnih zlorabah,
drugih oblikah
spolnega nasilja in
nasilja

130

2013-2015

10.000,00

51.

Zveza društev
upokojencev Slovenije

Svetovalnica za
izboljšanje bivanja
starejših

136

2013

4.000,00

52.

Župnijska Karitas
Ljubljana - Štepanja vas

Higienska oskrba in
svetovanje za
brezdomce

134

2013

7.400,00
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B. VAROVANJE ZDRAVJA
Znesek
sofinanciranja
v letu 2013
(EUR)

Prejemnik sredstev

Naziv programa oz.
projekta

Doseženo
št. točk

Obdobje
sofinanciranja

1.

Društvo DIH Enakopravni pod mavrico

Pamet v roke, kondom
na glavo!

132

2013

7.000,00

2.

Društvo Kulturno,
informacijsko in
svetovalno središče
Legebitra

Svetovalno preventivni
program HIV/aids
preventive

146

2013-2015

9.000,00

3.

Društvo Skupina mladih
za osebnostno rast in
zdravo življenje

Osvojimo Triglav

122

2013

2.000,00

4.

Društvo Študentski
kulturni center

Samopomoč HIV+

112

2013

4.500,00

5.

Naravni začetki,
Združenje za
informiranje, svobodno
izbiro in podporo na
področju nosečnosti,
poroda in starševstva

Središče za obporodno
obdobje Popek

138

2013

10.000,00

6.

Slovenska filantropija Združenje za promocijo
prostovoljstva

Posvetovalnica v
Ambulanti za osebe
brez zdravstvenega
zavarovanja

146

2013-2015

24.000,00

7.

Slovensko združenje za
zmanjševanje škodljivih
posledic drog - DrogArt

After taxi

128

2013

12.000,00

8.

Škofijska Karitas
ljubljanske nadškofije

Higienska oskrba za
osebe brez
zdravstvenega
zavarovanja,
dopolnilna oskrba za
diabetike

138

2013-2015

6.300,00

9.

Univerza v Ljubljani,
Zdravstvena fakulteta

Hrup v vrtcu osveščanje otrok,
vzgojiteljev in staršev

128

2013

4.000,00

114

2013

2.000,00

114

2013

11.000,00

Zap.
št.

10.

Univerza v Ljubljani,
Zdravstvena fakulteta

11.

Varna pot, zavod za
pomoč žrtvam prometnih
nesreč, preventivo, vzgojo
in izobraževanje

Program za
povečevanje
mobilnosti starejših
pešcev udeležencev v
prometu Mestne
občine Ljubljana
Preventivnoizobraževalne
delavnice 5x STOP je
COOL
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št.

12.

13.

Prejemnik sredstev

Naziv programa oz.
projekta

Doseženo
št. točk

Obdobje
sofinanciranja

Znesek
sofinanciranja
v letu 2013
(EUR)

Zdravstveni dom
Ljubljana

Tekmovanje za čiste
zobe ob zdravi
prehrani

138

2013

10.000,00

Zveza potrošnikov
Slovenije

Pomoč uporabnikom
zdravstvenih storitev
pri uveljavljanju
pravic pacientov ter
osveščanje o pravicah
in dolžnostih
pacientov

136

2013-2015

15.000,00
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