Na podlagi prvega odstavka 226., 227. in 228. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
smiselne uporabe določil Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06, 126/07 in 65/08), 91. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo) in po pooblastilu župana Mestne občine Ljubljana št. 02498/09-24 z dne 29.09.2009 izdajam v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012 s področja socialno varstvo in varovanje
zdravja – Ljubljana – zdravo mesto (Uradni list RS, št. 79/09) naslednji
SKLEP
o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja
socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2010 in/ali za
leta od 2010 do 2012 s področja socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto
(Uradni list RS, št. 79/09) se:
I.
IZBERE naslednje programe in/ali projekte:
A. SOCIALNO VARSTVO

Zap.
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PREJEMNIK

Center za zakonsko in
družinsko terapijo STIK

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

Psihoterapevtska pomoč
posameznikom, partnerjem in
družinam v stiski

DIH - Društvo za integracijo
Mavrična svetovalnica
homoseksualnosti
Dnevni center - Središče
Dom starejših občanov
druženja in aktivnosti za starejše
Fužine, Ljubljana
Fužine
Društvo - Žarek upanja Vzgoja in izkustveno učenje
Pomoč pri odvisnostih in
zasvojenostih
Društvo aktivnih in
24 UR SKUPAJ
zaposlenih invalidov
Slovenije - DAZIS
KORAK - nastanitev za
Društvo ALTRA - Odbor za
brezdomne uživalce
novosti v duševnem zdravju
prepovedanih drog
Društvo civilnih invalidov
Socialno varstveni program
vojn Slovenije Ljubljana
DCIV Ljubljana
Društvo gluhih in naglušnih Dnevni center za starejše gluhe,
Ljubljana
naglušne in gluhoslepe

obdobje
sofinanciranja
(v letih)

dodeljeno
v letu
2010
(EUR)

1

4.000,00

1

5.500,00

1

25.000,00

1

7.000,00

1

10.000,00

1

45.000,00

1

12.500,00

1

20.000,00

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

Društvo gluhih in naglušnih
Ljubljana
Društvo gluhoslepih
Slovenije Dlan
Društvo invalidov Ljubljana
- Bežigrad
Društvo invalidov Ljubljana
- Center

Usposabljanje za aktivno
življenje in delo in preprečevanje
socialne izključenosti gluhih,
naglušnih in gluhoslepih

1

18.000,00

Dotik svetlobe

1

7.000,00

Program društva

1

4.500,00

1

5.000,00

1

5.000,00

1

7.000,00

3

11.000,00

3

23.000,00

3

18.000,00

1

25.000,00

3

80.000,00

1

5.000,00

1

13.500,00

1

12.500,00

1

6.000,00

3

27.000,00

3

70.000,00

1

80.000,00

1

3.000,00

1

2.500,00

Skrb za integracijo invalidov v
vsakdanje življenje
Socialno varstveni program za
Društvo invalidov Ljubljana
invalide in njihovo aktivno
- Šiška
vključevanje v skupnost
Društvo Ključ - center za
Integracija migrantk/migrantov,
boj proti trgovini z ljudmi
žrtev trgovine z ljudmi
Društvo kulturno,
Svetovanje in samopomoč za
informacijsko in svetovalno
istospolno usmerjene
središče LEGEBITRA
Društvo prostovoljcev
Celostna pomoč brezdomcem za
Vincencijeve zveze dobrote aktivno vključevanje v družbo
Društvo prostovoljcev
Zavetišče za brezdomce VZD
Vincencijeve zveze dobrote
Društvo Skupina mladih za
Gorska roža in Murenčki
osebnostno rast in zdravo
življenje
Društvo SOS telefon za
Zatočišče za ženske in otroke ženske in otroke - žrtve
žrtve nasilja II
nasilja
Društvo Študentski kulturno
Samosprejemanje v stiski
umetniški center
Usposabljanje oseb po poškodbi
Društvo VITA za pomoč po
možganov za samostojno
nezgodni poškodbi glave
življenje
Društvo vojnih invalidov
Socialni program društva vojnih
Slovenije Ljubljana
invalidov Ljubljana
Društvo za izobraževanje in
Upam si!
povezovanje otrok
MOZAIK
Društvo za izobraževanje in
Z roko v roki - An va ando va
povezovanje otrok
MOZAIK
Individualizirana in celovita
Društvo za pomoč in
nastanitvena podpora
samopomoč brezdomcev
brezdomnim ljudem
Kralji ulice
(resettlement) v Ljubljani kot
prehod v samostojno bivanje
Društvo za zmanjševanje
Zatočišče Stigma, za uporabnice
škode zaradi drog Stigma
prepovednih drog - žrtve nasilja
Društvo zdravljenih
Šola za zdravo življenje
alkoholikov Ljubljana
Bežigrad
Frančiškanski družinski
Terapevtska pomoč družinam,
inštitut
kjer je prisoten alkoholizem
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29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Frančiškanski družinski
inštitut
Gerontološko društvo
Slovenije
Horizont dogodka - Inštitut
za nepodredljive vednosti
Inštitut za integrativno
psihoterapijo in svetovanje
Ljubljana
Konjeniško društvo
SANTOS

Terapevtska pomoč
povzročiteljem nasilnih dejanj
Telefonsko svetovanje za
reševanje stisk starejših ljudi
Mobilna pisarna socialnih pravic:
s samoorganizacijo proti
družbeni izključenosti Nevidnih
delavcev sveta
Preventivni program za
preprečevanje depresije

Socialna rehabilitacija
odvisnikov s pomočjo konja
Prva socialna pomoč kasneje
Medobčinsko društvo slepih
oslepelim slepim in slabovidnim
in slabovidnih Ljubljana
osebam in njihovim svojcem
Mestna zveza upokojencev Dnevni centri aktivnosti za
Ljubljana, OSZDU
starejše (DCA)
Socialno-varstveni programi, ki
starejšim nudijo oporo za
Mestna zveza upokojencev
samostojnejše in kvalitetnejše
Ljubljana, OSZDU
življenje v domačem bivalnem
okolju
Mestno društvo gluhih
Enakopravno vključevanje gluhih
Ljubljana
v družbo
Območno združenje
Preskrba ljudi, ki se srečujejo s
RDEČEGA KRIŽA
tveganji za nastanek revščine in
Ljubljana
njenimi posledicami
PAPILOT, zavod za
Center za dnevno oskrbo
vzpodbujanje in razvijanje
starejših
kvalitete življenja Ljubljana
Slovenska filantropija Program pomoči za mladoletne
Združenje za promocijo
migrante in migrantke
prostovoljstva
Hospic - spremljanje umirajočih
Slovensko društvo Hospic
bolnikov in njihovih svojcev
Slovensko združenje za
zmanjševanje škodljivih
Izberi Taxi
posledic drog - DrogArt
Škofijska Karitas ljubljanske Spodbujanje strpnosti,
nadškofije
sprejemanje drugačnosti
Zavod MISSS, Mladinsko
POMP - Psihosocialna pomoč
informativno svetovalno
družinam priseljencev, aktivno
središče Slovenije
vključevanje v skupnost
Zavod za kulturo
Open
raznolikosti Open
Združenje invalidov Veriga psihosocialne oskrbe in
FORUM Slovenije
druženja
Združenje staršev in otrok
Stalna podpora otrokom in
Sezam
mladostnikom v stiski
Župnijska Karitas Ljubljana Higienska oskrba in svetovanje
- Štepanja vas
za brezdomce

1

2.000,00

1

2.000,00

1

6.000,00

1

6.000,00

1

3.000,00

1

18.000,00

1

40.000,00

1

29.000,00

1

18.000,00

1

70.000,00

1

26.000,00

3

14.000,00

1

30.000,00

1

10.000,00

3

5.000,00

3

5.000,00

1

2.700,00

1

5.000,00

1

11.000,00

1

10.000,00
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B. VAROVANJE ZDRAVJA

Zap.
št.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

PREJEMNIK

DIH - Društvo za integracijo
homoseksualnosti
Društvo kulturno,
informacijsko in svetovalno
središče LEGEBITRA
Društvo Študentski kulturno
umetniški center

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

obdobje
sofinanciranja
(v letih)

dodeljeno
v letu
2010
(EUR)

Pamet v roke, kondom na glavo

1

9.000,00

Svetovalno preventivni program
HIV/aids preventive

1

9.000,00

Samopomoč HIV+

1

6.000,00

1

5.000,00

1

2.500,00

1

3.500,00

1

8.000,00

1

9.000,00

1

5.000,00

3

23.000,00

3

7.000,00

1

18.000,00

1

20.200,00

1

4.000,00

1

4.500,00

Izvedba razvojno motoričnega
statusa in motopedagoškega
Društvo za motopedagogiko
svetovanja staršem otrok s
in psihomotoriko
posebnimi potrebami - težavami
v zgodnjem gibalnem razvoju
Društvo za pomoč ljudem z Psihoedukacija oseb z depresijo,
depresijo in anksioznimi
anksioznimi motnjami in oseb z
motnjami
bipolarno motnjo razpoloženja
Preprečevanje poškodb in
Gerontološko društvo
usposabljanje za prvo pomoč
Slovenije
med starejšimi
Inštitut za varovanje zdravja Spregovorimo o depresiji in
RS
samomoru med starejšimi ljudmi
Naravni začetki, Združenje
za informiranje, svobodno
DOULA. Obporodna pomočnica:
izbiro in podporo na
izobraževanje, standardizacija
področju nosečnosti, poroda poklica in seznanitev javnosti
in starševstva
Območno združenje
Samo eno življenje imaš
Rdečega križa Ljubljana
Slovenska filantropija Ambulanta s posvetovalnico za
Združenje za promocijo
osebe brez zdravstvenega
prostovoljstva
zavarovanja
Higienska oskrba za osebe brez
Škofijska karitas ljubljanske
zdravstvenega zavarovanja
nadškofije
dopolnilna oskrba za diabetike
TAMAL-a, Zavod za
Mamafon in Tamalina
izobraževanje, svetovanje in
nadomestna babica
socialno pomoč
Univerza v Ljubljani,
Mobilizacija lokalne skupnosti
Fakulteta za družbene vede, za bolj odgovorno rabo alkohola
Center za socialno
med mladoletnimi "Happy juicy
psihologijo
hour"/ "Vesela sočna ura"
Higiena rok med učenci šestih
Univerza v Ljubljani,
razredov osnovnih šol v Mestni
Zdravstvena fakulteta
občini Ljubljana
Univerza v Ljubljani,
Zdrava ženska - zdrave družine
Zdravstvena fakulteta,
prihodnosti
Oddelek za babištvo
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16.

17.
18.
19.

Ustanova: fundacija Z glavo
na zabavo, spodbujanje
zdravja polnega življenja
Varna pot, zavod za pomoč
žrtvam prometnih nesreč,
preventivo, vzgojo in
izobraževanje
Zavod iskreni.net: zavod za
kulturo življenja
Zdravstveni dom Ljubljana

Prireditve Z glavo na zabavo v
letu 2010 v Ljubljani

1

7.000,00

Pedagoške delavnice za mlade 5x STOP je COOL

1

11.500,00

1

2.300,00

1

10.000,00

NND kot kontracepcijska metoda
in stil življenja
Tekmovanje za čiste zobe ob
zdravi prehrani
II.

ZAVRNE naslednje programe in/ali projekte:
A. SOCIALNO VARSTVO
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.

PREDLAGATELJ

Aleksandra - Zavod za pomoč in svetovanje
družini
Bob, zavod za izobraževanje in kulturne
dejavnosti, Ljubljana
Bob, zavod za izobraževanje in kulturne
dejavnosti, Ljubljana
Bob, zavod za izobraževanje in kulturne
dejavnosti, Ljubljana

PROGRAM IN/ALI PROJEKT

Pomoč otrokom, mladostnikom in njihovi
družini v krizni situaciji z družinsko
izkustveno psihosocialno terapijo
Evritmijska srečanja za starejše
Projektno učenje mladih - PUM
Ustvarjalnost odpira vrata v družbo

5.

Center za socialno delo Ljubljana Moste - Polje

6.

Debra Slovenija - Društvo oseb povezanih z
bulozno epidermoliozo

7.

DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti

8.

DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti

9.

Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik

10.

Društvo distrofikov Slovenije

Terapija in svetovanje posameznikom, parom
in družinam v psihosocialni stiski
Izboljšanje kakovosti življenja oseb z
bulozno epidermoliozo
Podporni program za stare geje, lezbijke,
biseksualne in transpolne osebe v Ljubljani
Program za starše gejev, lezbijk, biseksualnih
in transpolnih oseb
Socialnovarstveni program - dnevni center za
starejše
Neodvisno življenje distrofikov

11.

Društvo distrofikov Slovenije

Osebna asistenca

12.

Društvo distrofikov Slovenije

Prevozi distrofikov

13.

Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan

Podaj roko

14.

Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan

Socialna rehabilitacija oseb z gluhoslepoto

Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z
ljudmi
Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije

PROSTOVOLJSTVO - razvoj
prostovoljnega dela in usposabljanje
***

Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v
duševnem zdravju

Dnevni center - Klub

15.
16.
17.
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18.
19.

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote
Društvo psoriatikov Slovenije - podružnica
Ljubljana

Šola prostovoljstva
Drugi socialno varstveni programi

22.

Ustanavljanje učno-delovne skupnosti na
Društvo Sončna pot, društvo za pomoč osebam s
načelih zdravstvene pedagogike in socialne
posebnimi potrebami
terapije
Varne točke v Ljubljani - vzpostavljanje
Društvo UNICEF Slovenija
varnega okolja in pomoč ogroženim otrokom
ter mladostnikom
Društvo upokojencev Bežigrad
Starejši za večjo kakovost življenja doma

23.

Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana

20.
21.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Društvo za kakovostno tretje življenjsko obdobje
Kakovost staranja in socialna integracija
- Senior center
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen
Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno
(sekcija za ljubljansko, gorenjsko, notranjsko črevesno boleznijo (KVČB)
LNG regijo)
Skupine za samopomoč za ljudi v čustvenih
Društvo za mentalno zdravje
težavah
Društvo za nenasilno komunikacijo
"Močni brez nasilja"
Društvo za pomoč ljudem v stiski, Zaupni
telefon Za-Te
Društvo za pomoč osebam z govornimi
motnjami Vilko Mazi

NOVI PARADOKS, Slovensko društvo za
kakovost življenja
PAPILOT, zavod za vzpodbujanje in razvijanje
kvalitete življenja
PAPILOT, zavod za vzpodbujanje in razvijanje
kvalitete življenja Ljubljana
Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri
demenci
Škofijska Karitas ljubljanske nadškofije

40.

Športno društvo Šmartno Tacen

42.

Svetovanje ljudem v stiski po telefonu

Učinkovita pomoč osebam z govornimi
motnjami v socialno okolje
Ponovna vključitev starejših v aktivno
Društvo za spodbujanje starejših k ponovni
življenje, zmanjševanje medgeneracijskih
vključitvi v aktivno življenje - Društvo SENIOR razlik in vzdrževanje intelektualnih
sposobnosti
Društvo za učno samo-pomoč in spodbujanje
Učenje je lahko zabavno
ustvarjalnosti Log - um
Terapevtska pomoč družinam z otrokom s
Frančiškanski družinski inštitut
posebnimi potrebami
Mednarodno društvo Jesuit Refugee service Dobrodošli: spoznajmo se!
Europe, Jezuitska služba za begunce - Evropa
Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana
Otroštvo in mladostništvo brez skrbi

39.

41.

Družinske delavnice, modri telefon, šola za
starše, ter oblike pomoči in samopomoči
invalidom in staršem

Varna pot, zavod za pomoč žrtvam prometnih
nesreč, preventivo, vzgojo in izobraževanje
Voluntariat, zavod za mednarodno prostovoljno
delo

Dnevni center društva Novi Paradoks
A je kaj trden most?
Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Pomoč, izobraževanje in podpora starejšim
obolelim za demenco in njihovim svojcem
Pomoč ostarelim v bivalnem okolju in
izposoja ortopedskih pripomočkov
Prostovoljno delo z nadarjenimi mladimi
Psihosocialna pomoč "Skupaj iz stiske"
Promocija prostovoljstva: štejejo dejanja, ne
besede!
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43.
44.
45.
46.

Zavod Emma, Center za pomoč žrtvam nasilja

Center za pomoč žrtvam nasilja

Združenje multiple skleroze Slovenije ljubljanska podružnica
Združenje za psihosocialno pomoč in
psihoterapijo Neptun
Združenje za psihosocialno pomoč in
psihoterapijo Neptun

Posebni socialni program ljubljanske
podružnice
Pomoč družinam, ki se srečujejo z
alkoholizmom
Pomoč družinam, v katerih je prisotno nasilje

48.

RES JE - Prostovoljska pomoč osebam z
demenco in njihovim svojcem
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Družinska rast

49.

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

50.

Zveza prijateljev mladine Slovenije

51.

Župnijska Karitas Ljubljana - Štepanja vas

47.

Zveza društev upokojencev Slovenije

Z znanjem do uspeha - Za varno in srečno
otroštvo in mladost
Svetovalna skupina TOM Ljubljana
Pomoč socialno ogroženim in starostnikom v
Štepanjskem naselju

B. VAROVANJE ZDRAVJA
Zap.
PREDLAGATELJ
št.
1. Društvo Študentski kulturno umetniški center
2.

Društvo UNICEF Slovenija

3.

Društvo UNICEF Slovenija

4.

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi
glave

5.

Društvo za preventivno delo

6.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

7.

Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip"

8.

Mladinsko združenje Brez izgovora

9.

Osnovna šola Vodmat

10.
11.
12.
13.
14.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo
prostovoljstva
Slovensko društvo za celiakijo - Podružnica
Ljubljana
Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke
Športno društvo Šmartno Tacen
TAMAL-a, zavod za izobraževanje, svetovanje
in socialno pomoč

PROGRAM IN/ALI PROJEKT

STOP AIDS
Promocija in spodbujanje dojenja v
novorojencem prijaznih porodnišnicah in
dojenju prijaznih zdravstvenih ustanovah v
Sloveniji
Promocija zdravstvenih pravic otrok,
mladostnic in mladostnikov
Preprečevanje in zmanjševanje poškodb v
prometu pri osebah s poškodbo glave
Varovanje in promocija duševnega zdravja
hospitaliziranih otrok in mladostnikov
Na zdravo srce mislim danes
"CLUB HEALTH" - varnejša in bolj zdrava
zabava mladih
O2 za vsakega MOL 2010
Mednarodni projekt FIT Slovenija: "Svet
gibanja, svet veselja"
Vzgoja za zdravo spolnost
Varovanje zdravja in dvigovanje kakovostne
ravni življenja ljudi obolelih za celiakijo
Terapija in aktivnosti s pomočjo psov za
ranljive skupine otrok in mladostnikov
Voda za zdravje
Dnevni podporni center mladim materam
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15.

16.
17.
18.
19.
20.

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno
toksikologijo
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Katedra za družinsko medicino
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Katedra za družinsko medicino
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta,
Oddelek za babištvo
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Dermatovenerološka klinika
Zavod PIKA - Zavod za razvoj in medijsko
promocijo podjetništva

21.

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

22.

Združenje staršev in otrok Sezam

Zaščitni učinki telesne aktivnosti v
primerjavi s pleiotropnimi učinki nizkih
odmerkov zaviralcev sistema reninangiotenzin in statinov na izbrane
spremenljivke tveganja v srčno-žilnem
sistemu pri navidez zdravi populaciji srednjih
let
Presejanje za nasilje kot varovalni dejavnik
zdravja otrok in mladostnikov v MOL
Sporočilo v steklenici
Mladi mladim - Za zdrav začetek v spolnosti
Pravočasno prepoznavanje in učinkovitejše
preprečevanje spolno prenosljivih okužb
Mladi o zdravju za zdravje
"Kiosk zdravja" - Informiranje kot ključni
dejavnik zmanjševanja zdravstvenih težav v
tretjem življenjskem obdobju
Boardanje po novih medijih

III.
ZAVRŽE naslednje vloge:
A. SOCIALNO VARSTVO
Zap.
št.
1.
2.
3.
4

PROGRAM IN/ALI PROJEKT

PREDLAGATELJ

Društvo revmatikov Slovenije - Društvo za
osebe z ankilozirajočim spondilitisom in
revmatoidnim artritisom
Društvo Sožitje - Društvo za pomoč duševno
prizadetim Ljubljana
Društvo za pomoč ljudem v stiski Nove
dimenzije
Inštitut za sodobno družino MANAMI

Program rehabilitacije in ohranjanja
psihofizičnega zdravja revmatikov, Program
svetovanja in izobraževanja revmatikov in
njihovih družin
***
Hiša otrok
***

B. VAROVANJE ZDRAVJA
Zap.
št.

PREDLAGATELJ

PROGRAM IN/ALI PROJEKT

3.

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov
Slovenije
Društvo študentov medicine Slovenije

Osveščanje o škodljivosti tobačnih izdelkov
in vzpodbuda do zdravega življenja šolskih
otrok ljubljanske regije
Promocija in ohranjanje zdravja pri otrocih in
mladostnikih v osnovnih šolah
1. december - dan boja proti aidsu

4.

Društvo študentov medicine Slovenije

Misli na srce

1.
2.

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov
Slovenije
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5.
6.
7.

Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Ginekološka klinika
Varna pot, zavod za pomoč žrtvam prometnih
nesreč, preventivo, vzgojo in izobraževanje
Varna pot, zavod za pomoč žrtvam prometnih
nesreč, preventivo, vzgojo in izobraževanje

***
"Klik je glas, ki varuje nas" - preventivno
izobraževalni program
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih
nesreč

IV.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagatelji.
Obrazložitev:
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je v Uradnem listu RS, št. 79/09, objavila Javni
razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2010 in/ali za leta 2010 do 2012 s
področja socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto (v nadaljevanju: javni
razpis).
Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2010
s področja socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto (v nadaljevanju:
komisija) je v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011; v nadaljevanju:
pravilnik) izvedla odpiranje prejetih vlog in skladno z 223. členom istega pravilnika vodila zapisnik o
odpiranju. Na javni razpis je prispelo 151 vlog, od tega 106 vlog na področje socialno varstvo in 45
vlog na področje varovanje zdravja. Od vseh prispelih vlog je bilo 37 vlog nepopolnih (od tega 20 na
področju socialno varstvo in 17 na področju varovanje zdravja), 4 vloge pa so bile nepravilno
opremljene oziroma niso bile poslane na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa (od teh 3
na področju socialno varstvo in 1 na področju varovanje zdravja). Vlagatelji, ki so poslali nepopolne
vloge so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. V postavljenem roku so
vlagatelji ustrezno dopolnili 30 nepopolnih vlog (od tega 19 na področju socialno varstvo in 11 na
področju varovanje zdravja), 7 dopolnitev vlog ni bilo poslano v roku in na način, določen v pozivu k
dopolnitvi vlog.
Iz navedenega tako sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 140 vlog. (od tega 102 s
področja socialno varstvo in 38 s področja varovanje zdravja).
V nadaljevanju je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi
ugotavljanja osnovnih in posebnih pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril,
določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Komisija je ocenila, da 3 programi (št. vloge s-57, št. vloge s-77, št. vloge s-91), ki so bili prijavljeni
na področje socialno varstvo, bolj ustrezajo razpisnemu področju varovanje zdravja in v nadaljevanju
te programe obravnavala kot vloge na razpisnem področju varovanje zdravja.
Programi in/ali projekti so bili ocenjeni skladno z merili za izbor programov in dodelitev sredstev za
sofinanciranje, ki so bila v skladu s III. točko besedila javnega razpisa navedena v razpisni
dokumentaciji, in sicer :
A. Skupna merila za enoletne in večletne programe:
1. Program je predstavljen kratko in jedrnato ter v skladu z zahtevami prijavnega obrazca: 0
– 3 točke.
2. Program ima postavljene jasne, merljive in dosegljive cilje, ki so v skladu s predmetom
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov/uporabnic (udeležencev/-k oz. članstva): 0 - 3
točke.
V za to predvideni tabeli prijavnega obrazca so jasno ter časovno ustrezno, v skladu z
vsebino in cilji programa, opredeljene vse aktivnosti programa: 0 - 3 točke.
Potencialni uporabniki/uporabnice programa so jasno opredeljeni in v skladu s
predmetom razpisa: 0 - 3 točke.
Program vključuje ustrezno število uporabnikov/uporabnic glede na predstavljeno
zasnovo programa: 0 - 3 točke.
Uporabniki/uporabnice imajo možnost aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi
programa: 0 - 3 točke.
V programu je predviden pritožben postopek, s katerim so uporabniki/uporabnice
ustrezno seznanjeni: 0 - 3 točke.
Program ima glede na predstavljeno zasnovo programa ustrezno kadrovsko zasedbo, ki
omogoča izvedbo programa v skladu z zastavljenimi cilji: 0 - 3 točke.
Program ima izdelano realno, pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov (finančno konstrukcijo), ki je v skladu s predstavljeno zasnovo programa: 0
- 3 točke.
Za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi sofinancerji in/ali lastna sredstva: 0 3 točke.
Za izvedbo programa vlagatelj zagotavlja ustrezne prostorske pogoje v skladu z vsebino
programa: 0 - 3 točke.
Predviden je ustrezen način vrednotenja programa (evalvacija): 0 - 3 točke.

B. Dodatna merila za programe, ki so kandidirali za sofinanciranje v obdobju od 2010 do
2012:
1. Program se izvaja redno in je z osnovno dejavnostjo uporabnicam in uporabnikom
dostopen vsaj 4-krat tedensko in vsaj 25 ur tedensko: 0 ali 2 točki.
2. Izvajalci/izvajalke programa so strokovni delavci/delavke z družboslovno izobrazbo
smeri: socialno delo, psihologija, pedagogika in njene specialne discipline, sociologija,
medicina in drugih ustreznih smeri, in njihovo delo v programu omogoča izvedbo
programa v skladu z zastavljenimi cilji: 0 – 3 točke.
3. Število ur vključenosti posameznega uporabnika/uporabnice v program v določenem
časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa: 0 – 3 točke.
4. Reference vlagatelja pri izvajanju programa (program je bil v preteklosti že uspešno
izveden): 0 – 3 točke.
5. Program je bil v letih 2007 do 2009 že sofinanciran iz sredstev MOL za področje
socialnega varstva oz. varovanja zdravja: 0 ali 2 točki.
Komisija je za sofinanciranje v letu 2010 predlagala programe, ki so izpolnjevali vse pogoje za
kandidiranje na tem javnem razpisu, pri vsakem od skupnih meril (A./1. do A./12.) prejeli vsaj 1
točko in pri skupnih merilih (A./1. do A./12.) zbrali vsaj 25 točk od 36 možnih, za sofinanciranje v
obdobju od 2010 do 2012 pa je komisija predlagala programe in/ali projekte, prijavljene za
sofinanciranje v obdobju od 2010 do 2012, ki so izpolnjevali vse pogoje za kandidiranje na tem
javnem razpisu, pri vsakem od skupnih meril (A./1. do A./12.) prejeli vsaj 1 točko in skupaj vsaj 27
točk, pri obeh dodatnih merilih B./1. in B./5. prejeli po 2 točki in pri vsakem dodatnem merilu B./2.
do B./4. vsaj 1 točko ter pri skupnih in dodatnih merilih zbrali vsaj 37 točk od skupno 49 možnih.
Programi, prijavljeni za sofinanciranje v obdobju od 2010 do 2012, ki so pri katerem od dodatnih
meril (B./1. do B./5.) prejeli 0 točk ali pri skupnih in dodatnih merilih (A./1. do A./12. in B./1. do
B./5.) prejeli skupno manj kot 37 točk, so bili v nadaljevanju obravnavani kot programi, ki
kandidirajo za sofinanciranje v letu 2010.
Višina sredstev za sofinanciranje programa v letih 2011 in 2012 bo praviloma določena v višini
pogodbenega zneska za leto 2010, povišanega za indeks povprečne letne rasti cen in bo odvisna od
višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za sofinanciranje programov v letih 2011 in 2012, od
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ocene izvajanja programa v preteklem letu ter od načrta izvedbe programa za posamezno naslednje
leto.
Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev ter predlog višine
odobrenih sredstev za leto 2010 in ga predložila podžupanu, ki je po pooblastilu župana Mestne
občine Ljubljana št. 98/09-24 z dne 29.09.2009 pristojen za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Na podlagi predloga komisije je odločeno kot izhaja iz I. točke izreka tega sklepa, in sicer z navedbo
zbranih točk za vsakega predlagatelja posebej, kar glede na merila utemeljuje njegovo uvrstitev v
sofinanciranje:
A. SOCIALNO VARSTVO
Zap.
št.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

PREJEMNIK

Center za
zakonsko in
družinsko terapijo
STIK
DIH - Društvo za
integracijo
homoseksualnosti
Dom starejših
občanov Fužine,
Ljubljana
Društvo - Žarek
upanja - Pomoč
pri odvisnostih in
zasvojenostih
Društvo aktivnih
in zaposlenih
invalidov
Slovenije - DAZIS
Društvo ALTRA Odbor za novosti
v duševnem
zdravju
Društvo civilnih
invalidov vojn
Slovenije
Ljubljana
Društvo gluhih in
naglušnih
Ljubljana

9.

Društvo gluhih in
naglušnih
Ljubljana

10.

Društvo
gluhoslepih
Slovenije Dlan

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

obdobje
sofinanciranja
(v letih)

dodeljeno
v letu
2010
(EUR)

skupno št.
zbranih
točk glede
na merila

Psihoterapevtska pomoč
posameznikom, partnerjem
in družinam v stiski

1

4.000,00

25,5

Mavrična svetovalnica

1

5.500,00

27,5

Dnevni center - Središče
druženja in aktivnosti za
starejše Fužine

1

25.000,00

27,5

Vzgoja in izkustveno učenje

1

7.000,00

26

24 UR SKUPAJ

1

10.000,00

25

KORAK - nastanitev za
brezdomne uživalce
prepovedanih drog

1

45.000,00

29,5

Socialno varstveni program
DCIV Ljubljana

1

12.500,00

25

1

20.000,00

26,5

1

18.000,00

27,5

1

7.000,00

28

Dnevni center za starejše
gluhe, naglušne in
gluhoslepe
Usposabljanje za aktivno
življenje in delo in
preprečevanje socialne
izključenosti gluhih,
naglušnih in gluhoslepih
Dotik svetlobe
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11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Društvo invalidov
Ljubljana Program društva
Bežigrad
Društvo invalidov Skrb za integracijo invalidov
Ljubljana - Center v vsakdanje življenje
Socialno varstveni program
Društvo invalidov za invalide in njihovo
Ljubljana - Šiška aktivno vključevanje v
skupnost
Društvo Ključ Integracija
center za boj proti migrantk/migrantov, žrtev
trgovini z ljudmi
trgovine z ljudmi
Društvo kulturno,
informacijsko in
Svetovanje in samopomoč za
svetovalno
istospolno usmerjene
središče
LEGEBITRA
Društvo
Celostna pomoč
prostovoljcev
brezdomcem za aktivno
Vincencijeve
vključevanje v družbo
zveze dobrote
Društvo
Zavetišče za brezdomce
prostovoljcev
Vincencijeve
VZD
zveze dobrote
Društvo Skupina
mladih za
Gorska roža in Murenčki
osebnostno rast in
zdravo življenje
Društvo SOS
telefon za ženske Zatočišče za ženske in
otroke - žrtve nasilja II
in otroke - žrtve
nasilja
Društvo
Študentski
Samosprejemanje v stiski
kulturno umetniški
center
Društvo VITA za
Usposabljanje oseb po
pomoč po
poškodbi možganov za
nezgodni poškodbi
samostojno življenje
glave
Društvo vojnih
invalidov
Socialni program društva
vojnih invalidov Ljubljana
Slovenije
Ljubljana
Društvo za
izobraževanje in
Upam si!
povezovanje otrok
MOZAIK
Društvo za
Z roko v roki - An va ando
izobraževanje in
povezovanje otrok va
MOZAIK

1

4.500,00

26

1

5.000,00

26

1

5.000,00

25

1

7.000,00

25

3

11.000,00

42

3

23.000,00

42,5

3

18.000,00

39,5

1

25.000,00

29

3

80.000,00

43

1

5.000,00

26,5

1

13.500,00

25

1

12.500,00

25

1

6.000,00

28

3

27.000,00

43
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25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.
38.

Individualizirana in celovita
Društvo za pomoč
nastanitvena podpora
in samopomoč
brezdomnim ljudem
brezdomcev Kralji
(resettlement) v Ljubljani kot
ulice
prehod v samostojno bivanje
Društvo za
Zatočišče Stigma, za
zmanjševanje
uporabnice prepovednih
škode zaradi drog
drog - žrtve nasilja
Stigma
Društvo
zdravljenih
Šola za zdravo življenje
alkoholikov
Ljubljana
Bežigrad
Terapevtska pomoč
Frančiškanski
družinam, kjer je prisoten
družinski inštitut
alkoholizem
Terapevtska pomoč
Frančiškanski
povzročiteljem nasilnih
družinski inštitut
dejanj
Gerontološko
Telefonsko svetovanje za
društvo Slovenije reševanje stisk starejših ljudi
Horizont dogodka Mobilna pisarna socialnih
- Inštitut za
pravic: s samoorganizacijo
nepodredljive
proti družbeni izključenosti
vednosti
Nevidnih delavcev sveta
Inštitut za
integrativno
Preventivni program za
psihoterapijo in
preprečevanje depresije
svetovanje
Ljubljana
Konjeniško
Socialna rehabilitacija
društvo SANTOS odvisnikov s pomočjo konja
Medobčinsko
Prva socialna pomoč kasneje
društvo slepih in
oslepelim slepim in
slabovidnih
slabovidnim osebam in
Ljubljana
njihovim svojcem
Mestna zveza
Dnevni centri aktivnosti za
upokojencev
Ljubljana,
starejše (DCA)
OSZDU
Socialno-varstveni programi,
Mestna zveza
ki starejšim nudijo oporo za
upokojencev
samostojnejše in
Ljubljana,
kvalitetnejše življenje v
OSZDU
domačem bivalnem okolju
Mestno društvo
Enakopravno vključevanje
gluhih Ljubljana
gluhih v družbo
Območno
Preskrba ljudi, ki se
združenje
srečujejo s tveganji za
RDEČEGA
nastanek revščine in njenimi
KRIŽA Ljubljana posledicami

3

70.000,00

44

1

80.000,00

31

1

3.000,00

25

1

2.500,00

26,5

1

2.000,00

28

1

2.000,00

28,5

1

6.000,00

27

1

6.000,00

28

1

3.000,00

27

1

18.000,00

25,5

1

40.000,00

25

1

29.000,00

25

1

18.000,00

26

1

70.000,00

25,5

13/23

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.

PAPILOT, zavod
za vzpodbujanje in
razvijanje
kvalitete življenja
Ljubljana
Slovenska
filantropija Združenje za
promocijo
prostovoljstva

Center za dnevno oskrbo
starejših

1

26.000,00

26,5

Program pomoči za
mladoletne migrante in
migrantke

3

14.000,00

41

1

30.000,00

26,5

1

10.000,00

29

3

5.000,00

39,5

3

5.000,00

41,5

1

2.700,00

27

1

5.000,00

26

1

11.000,00

25

1

10.000,00

25

Hospic - spremljanje
Slovensko društvo
umirajočih bolnikov in
Hospic
njihovih svojcev
Slovensko
združenje za
zmanjševanje
Izberi Taxi
škodljivih posledic
drog - DrogArt
Škofijska Karitas
Spodbujanje strpnosti,
ljubljanske
sprejemanje drugačnosti
nadškofije
Zavod MISSS,
POMP - Psihosocialna
Mladinsko
pomoč družinam
informativno
priseljencev, aktivno
svetovalno
vključevanje v skupnost
središče Slovenije
Zavod za kulturo
Open
raznolikosti Open
Združenje
Veriga psihosocialne oskrbe
invalidov in druženja
FORUM Slovenije
Združenje staršev Stalna podpora otrokom in
in otrok Sezam
mladostnikom v stiski
Župnijska Karitas
Higienska oskrba in
Ljubljana svetovanje za brezdomce
Štepanja vas

B. VAROVANJE ZDRAVJA
Zap.
št.
1.

2.

PREJEMNIK

DIH - Društvo za
integracijo
homoseksualnosti
Društvo kulturno,
informacijsko in
svetovalno
središče
LEGEBITRA

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

obdobje
sofinanciranja
(v letih)

dodeljeno
v letu
2010
(EUR)

skupno št.
zbranih točk
glede na
merila

Pamet v roke, kondom na
glavo

1

9.000,00

30

Svetovalno preventivni
program HIV/aids
preventive

1

9.000,00

29,5
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Društvo
Študentski
Samopomoč HIV+
kulturno umetniški
center
Izvedba razvojno
motoričnega statusa in
Društvo za
motopedagoškega
motopedagogiko
svetovanja staršem otrok s
in psihomotoriko posebnimi potrebami težavami v zgodnjem
gibalnem razvoju
Psihoedukacija oseb z
Društvo za pomoč
depresijo, anksioznimi
ljudem z depresijo
motnjami in oseb z
in anksioznimi
bipolarno motnjo
motnjami
razpoloženja
Preprečevanje poškodb in
Gerontološko
usposabljanje za prvo
društvo Slovenije
pomoč med starejšimi
Inštitut za
Spregovorimo o depresiji
varovanje zdravja in samomoru med
RS
starejšimi ljudmi
Naravni začetki,
Združenje za
DOULA. Obporodna
informiranje,
svobodno izbiro in pomočnica: izobraževanje,
podporo na
standardizacija poklica in
področju
seznanitev javnosti
nosečnosti, poroda
in starševstva
Območno
združenje Rdečega Samo eno življenje imaš
križa Ljubljana
Slovenska
Ambulanta s
filantropija posvetovalnico za osebe
Združenje za
brez zdravstvenega
promocijo
zavarovanja
prostovoljstva
Higienska oskrba za osebe
Škofijska karitas
brez zdravstvenega
ljubljanske
zavarovanja dopolnilna
nadškofije
oskrba za diabetike
TAMAL-a, Zavod
za izobraževanje, Mamafon in Tamalina
nadomestna babica
svetovanje in
socialno pomoč
Univerza v
Mobilizacija lokalne
Ljubljani,
skupnosti za bolj
Fakulteta za
odgovorno rabo alkohola
družbene vede,
med mladoletnimi "Happy
Center za socialno juicy hour"/ "Vesela sočna
psihologijo
ura"

1

6.000,00

28,5

1

5.000,00

27

1

2.500,00

26,5

1

3.500,00

26,5

1

8.000,00

27

1

9.000,00

29

1

5.000,00

28

3

23.000,00

43,5

3

7.000,00

38,5

1

18.000,00

27,5

1

20.200,00

25
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

Univerza v
Ljubljani,
Zdravstvena
fakulteta
Univerza v
Ljubljani,
Zdravstvena
fakulteta, Oddelek
za babištvo
Ustanova:
fundacija Z glavo
na zabavo,
spodbujanje
zdravja polnega
življenja
Varna pot, zavod
za pomoč žrtvam
prometnih nesreč,
preventivo, vzgojo
in izobraževanje
Zavod iskreni.net:
zavod za kulturo
življenja
Zdravstveni dom
Ljubljana

Higiena rok med učenci
šestih razredov osnovnih
šol v Mestni občini
Ljubljana

1

4.000,00

26

Zdrava ženska - zdrave
družine prihodnosti

1

4.500,00

29,5

Prireditve Z glavo na
zabavo v letu 2010 v
Ljubljani

1

7.000,00

25

Pedagoške delavnice za
mlade - 5x STOP je COOL

1

11.500,00

27

NND kot kontracepcijska
metoda in stil življenja

1

2.300,00

25,5

Tekmovanje za čiste zobe
ob zdravi prehrani

1

10.000,00

27

Na podlagi presoje popolnih vlog je bilo ugotovljeno, da programi in/ali projekti iz II. točke izreka ne
izpolnjujejo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz II. točke besedila javnega razpisa in/ali ne
ustrezajo razpisnim merilom v zadostni meri.
Na podlagi predloga in ugotovitev komisije se projekti in/ali programi iz II. točke izreka ne sprejmejo
v sofinanciranje in sicer z naslednjimi ugotovitvami:
A. SOCIALNO VARSTVO
Zap.
št.

PREDLAGATELJ

PROGRAM IN/ALI
PROJEKT
Pomoč otrokom,
mladostnikom in njihovi
družini v krizni situaciji z
družinsko izkustveno
psihosocialno terapijo

Št.
točk

Obrazložitev

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
23,5
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.

1.

Aleksandra - Zavod
za pomoč in
svetovanje družini

2.

Bob, zavod za
izobraževanje in
kulturne dejavnosti,
Ljubljana

Evritmijska srečanja za
starejše

***

3.

Bob, zavod za
izobraževanje in
kulturne dejavnosti,
Ljubljana

Projektno učenje mladih PUM

***

Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev
za kandidiranje na javnem
razpisu iz II. točke besedila
javnega razpisa (vsebina
prijavljenega programa ni v
skladu s predmetom razpisa).
Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev
za kandidiranje na javnem
razpisu iz II. točke besedila
javnega razpisa (vsebina
prijavljenega programa ni v
skladu s predmetom razpisa).
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
21
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev
za kandidiranje na javnem
Terapija in svetovanje
razpisu iz II. točke besedila
Center za socialno
posameznikom, parom in
javnega razpisa (vlagatelj s
***
delo Ljubljana Moste
družinam v psihosocialni
statusom javnega zavoda je
- Polje
stiski
kandidiral na razpisno
področje, ki ni bilo razpisano
za javne zavode).
Predlagani projekt/program je
Debra Slovenija Izboljšanje kakovosti življenja
prejel skupno manj kot 25
Društvo oseb
22
točk, kar ne zadošča za
povezanih z bulozno oseb z bulozno epidermoliozo
uvrstitev v sofinanciranje.
epidermoliozo
Predlagani projekt/program je
DIH - Društvo za
Podporni program za stare
prejel skupno manj kot 25
22
integracijo
geje, lezbijke, biseksualne in
točk, kar ne zadošča za
homoseksualnosti
transpolne osebe v Ljubljani
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
DIH - Društvo za
Program za starše gejev,
prejel skupno manj kot 25
22
integracijo
lezbijk, biseksualnih in
točk, kar ne zadošča za
homoseksualnosti
transpolnih oseb
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
Dom starejših
Socialnovarstveni program pri skupnih merilih A./1.,
0
občanov Ljubljana
A./2., A./4., A./5., A./8. in
dnevni center za starejše
Vič - Rudnik
A./9. prejel 0 točk.
Predlagani projekt/program je
Društvo distrofikov
Neodvisno življenje
prejel skupno manj kot 25
23,5
Slovenije
distrofikov
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
Društvo distrofikov
Osebna asistenca
0
pri skupnem merilu A./9. prejel
Slovenije
0 točk.
Predlagani projekt/program je
Društvo distrofikov
Prevozi distrofikov
0
pri skupnih merilih A./3., A./8.
Slovenije
in A./9. prejel 0 točk.
Predlagani projekt/program je
Društvo gluhoslepih
Podaj roko
0
pri skupnem merilu A./1. prejel
Slovenije Dlan
0 točk.
Predlagani projekt/program je
Društvo gluhoslepih
Socialna rehabilitacija oseb z
prejel skupno manj kot 25
24,5
Slovenije Dlan
gluhoslepoto
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
Društvo Ključ - center PROSTOVOLJSTVO - razvoj
prejel skupno manj kot 25
18
za boj proti trgovini z prostovoljnega dela in
točk, kar ne zadošča za
ljudmi
usposabljanje
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
Društvo Liga proti
pri skupnem merilu A./9. prejel
***
0
epilepsiji Slovenije
0 točk.
Društvo Mostovi Predlagani projekt/program je
Društvo za zdravje v Dnevni center - Klub
0 pri skupnih merilih A./5., A./9.
duševnem zdravju
in A./10. prejel 0 točk.
Bob, zavod za
izobraževanje in
kulturne dejavnosti,
Ljubljana

Ustvarjalnost odpira vrata v
družbo
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18.

Društvo prostovoljcev
Vincencijeve zveze
Šola prostovoljstva
dobrote

19.

Društvo psoriatikov
Slovenije podružnica Ljubljana

Drugi socialno varstveni
programi

20.

Društvo Sončna pot,
društvo za pomoč
osebam s posebnimi
potrebami

Ustanavljanje učno-delovne
skupnosti na načelih
zdravstvene pedagogike in
socialne terapije

21.

Društvo UNICEF
Slovenija

Varne točke v Ljubljani vzpostavljanje varnega okolja
in pomoč ogroženim otrokom
ter mladostnikom

22.

Društvo upokojencev
Bežigrad

Starejši za večjo kakovost
življenja doma

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
24,5
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
0
pri skupnih merilih A./1. in
A./7. prejel 0 točk.
Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev
za kandidiranje na javnem
razpisu iz II. točke besedila
***
javnega razpisa (vsebina
prijavljenega programa ni v
skladu s predmetom razpisa).
Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
23,5
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
pri skupnih merilih A./1. in
0
A./9. prejel 0 točk.

Družinske delavnice, modri
Predlagani projekt/program je
Društvo za cerebralno telefon, šola za starše, ter
0
pri skupnih merilih A./7. in
paralizo Ljubljana
oblike pomoči in samopomoči
A./9. prejel 0 točk.
invalidom in staršem
Predlagani projekt/program je
Društvo za
Kakovost staranja in socialna
prejel skupno manj kot 25
kakovostno tretje
23,5
točk, kar ne zadošča za
življenjsko obdobje - integracija
uvrstitev v sofinanciranje.
Senior center
Društvo za kronično
Predlagani projekt/program je
vnetno črevesno
Neodvisno življenje oseb s
prejel skupno manj kot 25
bolezen (sekcija za
19
kronično vnetno črevesno
ljubljansko,
točk, kar ne zadošča za
boleznijo (KVČB)
uvrstitev v sofinanciranje.
gorenjsko, notranjsko
- LNG regijo)
Predlagani projekt/program je
Društvo za mentalno Skupine za samopomoč za
prejel skupno manj kot 25
23
zdravje
ljudi v čustvenih težavah
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev
za kandidiranje na javnem
razpisu iz II. točke besedila
Društvo za nenasilno
"Močni brez nasilja"
*** javnega razpisa (z istim
komunikacijo
programom kandidira na drugo
razpisno področje MOL za leto
2010 in/ali 2010 do 2012).
Predlagani projekt/program je
Društvo za pomoč
Svetovanje ljudem v stiski po
prejel skupno manj kot 25
21
ljudem v stiski,
telefonu
točk, kar ne zadošča za
Zaupni telefon Za-Te
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
Društvo za pomoč
Učinkovita pomoč osebam z
prejel skupno manj kot 25
24,5
osebam z govornimi
govornimi motnjami v
točk, kar ne zadošča za
motnjami Vilko Mazi socialno okolje
uvrstitev v sofinanciranje.
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30.

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

31.

Društvo za učno
samo-pomoč in
spodbujanje
ustvarjalnosti Log um

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Frančiškanski
družinski inštitut

Ponovna vključitev starejših v
aktivno življenje,
zmanjševanje
medgeneracijskih razlik in
vzdrževanje intelektualnih
sposobnosti
Učenje je lahko zabavno

Terapevtska pomoč družinam
z otrokom s posebnimi
potrebami

Mednarodno društvo
Jesuit Refugee service
Dobrodošli: spoznajmo se!
- Europe, Jezuitska
služba za begunce Evropa
Mestna zveza
Otroštvo in mladostništvo
prijateljev mladine
brez skrbi
Ljubljana

0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./9. prejel
0 točk.

23

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.

***

Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev
za kandidiranje na javnem
razpisu iz II. točke besedila
javnega razpisa (vsebina
prijavljenega programa ni v
skladu s predmetom razpisa).

24

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./7. prejel
0 točk.
Predlagani projekt/program je
NOVI PARADOKS,
prejel skupno manj kot 25
Dnevni center društva Novi
Slovensko društvo za
21,5
Paradoks
točk, kar ne zadošča za
kakovost življenja
uvrstitev v sofinanciranje.
PAPILOT, zavod za
Predlagani projekt/program je
vzpodbujanje in
prejel skupno manj kot 25
A je kaj trden most?
24
razvijanje kvalitete
točk, kar ne zadošča za
življenja
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
PAPILOT, zavod za
Psihosocialna pomoč žrtvam
prejel skupno manj kot 25
vzpodbujanje in
24
kaznivih dejanj
točk, kar ne zadošča za
razvijanje kvalitete
uvrstitev v sofinanciranje.
življenja Ljubljana
Spominčica Pomoč, izobraževanje in
Predlagani projekt/program je
0
Slovensko združenje podpora starejšim obolelim za
pri skupnem merilu A./9. prejel
za pomoč pri demenci demenco in njihovim svojcem
0 točk.
Predlagani projekt/program je
Pomoč ostarelim v bivalnem
Škofijska Karitas
prejel skupno manj kot 25
okolju in izposoja ortopedskih 24,5
točk, kar ne zadošča za
ljubljanske nadškofije
pripomočkov
uvrstitev v sofinanciranje.
Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev
za kandidiranje na javnem
razpisu iz II. točke besedila
Športno društvo
Prostovoljno delo z
***
Šmartno Tacen
nadarjenimi mladimi
javnega razpisa (vsebina
prijavljenega programa ni v
skladu s predmetom razpisa).
Varna pot, zavod za
Predlagani projekt/program je
pomoč žrtvam
Psihosocialna pomoč "Skupaj
0
pri skupnem merilu A./5. prejel
prometnih nesreč,
iz stiske"
preventivo, vzgojo in
0 točk.
izobraževanje
0
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42.

Voluntariat, zavod za
mednarodno
prostovoljno delo

Promocija prostovoljstva:
štejejo dejanja, ne besede!

43.

Zavod Emma, Center
za pomoč žrtvam
nasilja

Center za pomoč žrtvam
nasilja

22,5

Posebni socialni program
ljubljanske podružnice

23,5

Pomoč družinam, ki se
srečujejo z alkoholizmom

21,5

Pomoč družinam, v katerih je
prisotno nasilje

21,5

RES JE - Prostovoljska
pomoč osebam z demenco in
njihovim svojcem

0

Družinska rast

0

Z znanjem do uspeha - Za
varno in srečno otroštvo in
mladost

0

24,5

44.

45.

46.

47.
48.
49.

Združenje multiple
skleroze Slovenije ljubljanska
podružnica
Združenje za
psihosocialno pomoč
in psihoterapijo
Neptun
Združenje za
psihosocialno pomoč
in psihoterapijo
Neptun
Zveza društev
upokojencev
Slovenije
Zveza prijateljev
mladine Ljubljana
Moste-Polje
Zveza prijateljev
mladine Ljubljana
Moste-Polje

21

50.

Zveza prijateljev
mladine Slovenije

Svetovalna skupina TOM
Ljubljana

51.

Župnijska Karitas
Ljubljana - Štepanja
vas

Pomoč socialno ogroženim in
24,5
starostnikom v Štepanjskem
naselju

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./9. prejel
0 točk.
Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./7. prejel
0 točk.
Predlagani projekt/program je
pri skupnih merilih A./7. in
A./9. prejel 0 točk.
Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.

B. VAROVANJE ZDRAVJA
Zap.
št.
1.

PREDLAGATELJ
Društvo Študentski
kulturno umetniški
center

2.

Društvo UNICEF
Slovenija

3.

Društvo UNICEF
Slovenija

PROGRAM IN/ALI
PROJEKT
STOP AIDS
Promocija in spodbujanje
dojenja v novorojencem
prijaznih porodnišnicah in
dojenju prijaznih zdravstvenih
ustanovah v Sloveniji
Promocija zdravstvenih pravic
otrok, mladostnic in
mladostnikov

Št.
točk

Obrazložitev

0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./9. prejel
0 točk.

0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./1. prejel
0 točk.

0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./3. prejel
0 točk.
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Preprečevanje in
zmanjševanje poškodb v
prometu pri osebah s
poškodbo glave
Varovanje in promocija
duševnega zdravja
hospitaliziranih otrok in
mladostnikov

4.

Društvo Vita za
pomoč po nezgodni
poškodbi glave

5.

Društvo za
preventivno delo

6.

Društvo za zdravje
srca in ožilja
Slovenije

7.

Inštitut za raziskave in "CLUB HEALTH" - varnejša
razvoj "Utrip"
in bolj zdrava zabava mladih

8.

Mladinsko združenje
Brez izgovora

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Na zdravo srce mislim danes

O2 za vsakega MOL 2010

Mednarodni projekt FIT
Osnovna šola Vodmat Slovenija: "Svet gibanja, svet
veselja"
Slovenska
filantropija, Združenje
Vzgoja za zdravo spolnost
za promocijo
prostovoljstva
Varovanje zdravja in
Slovensko društvo za
dvigovanje kakovostne ravni
celiakijo - Podružnica
življenja ljudi obolelih za
Ljubljana
celiakijo
Slovensko društvo za
Terapija in aktivnosti s
terapijo s pomočjo
pomočjo psov za ranljive
psov Tačke
skupine otrok in mladostnikov
pomagačke
Športno društvo
Šmartno Tacen

Voda za zdravje

TAMAL-a, zavod za
Dnevni podporni center
izobraževanje,
svetovanje in socialno mladim materam
pomoč
Zaščitni učinki telesne
aktivnosti v primerjavi s
Univerza v Ljubljani,
pleiotropnimi učinki nizkih
Medicinska fakulteta,
odmerkov zaviralcev sistema
Inštitut za
renin-angiotenzin in statinov
farmakologijo in
na izbrane spremenljivke
eksperimentalno
tveganja v srčno-žilnem
toksikologijo
sistemu pri navidez zdravi
populaciji srednjih let
Univerza v Ljubljani,
Presejanje za nasilje kot
Medicinska fakulteta,
varovalni dejavnik zdravja
Katedra za družinsko
otrok in mladostnikov v MOL
medicino

22

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.

0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./9. prejel
0 točk.

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
22,5
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
0
pri skupnem merilu A./9. prejel
0 točk.
Predlagani projekt/program je
0
pri skupnem merilu A./9. prejel
0 točk.
Predlagani projekt/program je
0
pri skupnem merilu A./1. prejel
0 točk.
0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./5. prejel
0 točk.

0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./1. prejel
0 točk.

0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./9. prejel
0 točk.

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
19,5
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
24,5
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.

0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./9. prejel
0 točk.

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
18,5
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
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17.

Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta,
Katedra za družinsko
medicino

18.

Univerza v Ljubljani,
Mladi mladim - Za zdrav
Zdravstvena fakulteta,
začetek v spolnosti
Oddelek za babištvo
Univerzitetni klinični
center Ljubljana,
Dermatovenerološka
klinika
Zavod PIKA - Zavod
za razvoj in medijsko
promocijo
podjetništva

Sporočilo v steklenici

0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./4. prejel
0 točk.

21

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.

21.

"Kiosk zdravja" Informiranje kot ključni
Zavod za zdravstveno
dejavnik zmanjševanja
varstvo Ljubljana
zdravstvenih težav v tretjem
življenjskem obdobju

0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./9. prejel
0 točk.

22.

Združenje staršev in
otrok Sezam

0

Predlagani projekt/program je
pri skupnem merilu A./9. prejel
0 točk.

19.

20.

Pravočasno prepoznavanje in
učinkovitejše preprečevanje
spolno prenosljivih okužb

Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
24
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je
prejel skupno manj kot 25
24,5
točk, kar ne zadošča za
uvrstitev v sofinanciranje.

Mladi o zdravju za zdravje

Boardanje po novih medijih

Pravilnik v 221. členu določa, da mora biti vloga dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega
razpisa ter predložena v zapečatenem ovitku, ki mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga« in z
navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. V besedilu javnega razpisa je bilo navedeno, da se
vloge pošiljajo izključno po pošti kot priporočene pošiljke, in sicer do določenega roka na naveden
naslov. Vloge, ki niso bile podane na predpisanem obrazcu in/ali niso bile poslane v roku oz. na
predpisan način in vloge, ki tudi v roku za dopolnitev niso bile ustrezno dopolnjene, se niso uvrstile v
nadaljnji postopek strokovne presoje. Skladno z navedenim je na podlagi predloga komisije
odločeno, da se vloge iz III. točke izreka tega sklepa zavržejo in sicer z naslednjimi ugotovitvami:
A. SOCIALNO VARSTVO
1. Vloga predlagatelja Društvo revmatikov Slovenije - Društvo za osebe z ankilozirajočim
spondilitisom in revmatoidnim artritisom (št. vloge s-20) se zavrže, ker vloga ni bila poslana
na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa (dve prijavi poslani v eni ovojnici).
2. Vloga predlagatelja Društvo Sožitje - Društvo za pomoč duševno prizadetim Ljubljana (št.
vloge s-108) se zavrže, ker vloga ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega
razpisa (brez navedbe ustrezne oznake o neodpiranju in naziva razpisnega področja na ovojnici
ter napačen naslov za pošiljanje).
3. Vloga predlagatelja Društvo za pomoč ljudem v stiski Nove dimenzije (št. vloge s-61) se
zavrže, ker vloga ni bila dopolnjena v roku za dopolnitev, določenem v VI. točki besedila javnega
razpisa in v pozivu k dopolnitvi.
4. Vloga predlagatelja Inštitut za sodobno družino MANAMI (št. vloge s-103) se zavrže, ker
vloga ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa (brez navedbe
ustrezne oznake o neodpiranju in naziva razpisnega področja na ovojnici).
B. VAROVANJE ZDRAVJA
1. Vloga predlagatelja Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije (št. vloge z-04) se
zavrže, ker ni popolna in kljub pozivu za dopolnitev ni bila dopolnjena.
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2. Vloga predlagatelja Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije (št. vloge z-03) se
zavrže, ker ni popolna in kljub pozivu za dopolnitev ni bila dopolnjena.
3. Vloga predlagatelja Društvo študentov medicine Slovenije (št. vloge z-27) se zavrže, ker vloga
ni bila dopolnjena v roku za dopolnitev, določenem v VI. točki besedila javnega razpisa in v
pozivu k dopolnitvi.
4. Vloga predlagatelja Društvo študentov medicine Slovenije (št. vloge z-26) se zavrže, ker vloga
ni bila dopolnjena v roku za dopolnitev, določenem v VI. točki besedila javnega razpisa in v
pozivu k dopolnitvi.
5. Vloga predlagatelja Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika (št. vloge z45) se zavrže, ker vloga ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa
(brez navedbe ustrezne oznake o neodpiranju in naziva razpisnega področja na ovojnici ter
napačen naslov za pošiljanje).
6. Vloga predlagatelja Varna pot, zavod za pomoč žrtvam prometnih nesreč, preventivo, vzgojo
in izobraževanje (št. vloge z-32) se zavrže, ker dopolnitev vloge ni bila poslana na način,
določen v VI. točki besedila javnega razpisa in pozivu k dopolnitvi vloge (brez navedbe ustrezne
oznake o neodpiranju in naziva razpisnega področja na ovojnici ter napačen naslov za pošiljanje).
7. Vloga predlagatelja Varna pot, zavod za pomoč žrtvam prometnih nesreč, preventivo, vzgojo
in izobraževanje (št. vloge z-33) se zavrže, ker dopolnitev vloge ni bila poslana na način,
določen v VI. točki besedila javnega razpisa in pozivu k dopolnitvi vloge (brez navedbe ustrezne
oznake o neodpiranju in naziva razpisnega področja na ovojnici ter napačen naslov za pošiljanje).
Na podlagi predloga komisije je pooblaščena oseba v skladu z 226., 227. in 228. členom pravilnika
izdala predmetni sklep, s katerim je odločeno kot izhaja iz I., II. in III. točke izreka tega sklepa. S tem
je sklep utemeljen.
V skladu z 231. členom pravilnika vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji,
zato je odločeno kot izhaja iz IV. točke izreka tega sklepa.
Ker se na podlagi 228. člena pravilnika prejemniku sredstev posreduje sklep o izboru in se ga hkrati
pozove k podpisu pogodbe, se poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta/programa priloži
temu sklepu.
Podatki o dodeljenih sredstvih se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana - Razpisi.
Pravni pouk:
Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema tega sklepa vloži pritožbo na župana Mestne občine
Ljubljana, ki ne zadrži podpisa pogodb. Pritožba, katere predmet ne morejo biti merila za ocenjevanje
vlog, mora vsebovati natančno opredeljene razloge, zaradi katerih se vlaga in se vloži priporočeno po
pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, s pripisom »pritožba – razpisno področje: socialno varstvo
in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto«, p.p. 25, 1001 Ljubljana.
Številka: 430-1325/2009-11
Datum: 27.1.2010
PODŽUPAN
Jani MÖDERNDORFER
Vročiti:
- vlagatelji (s povratnico)
- Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL (s povratnico)
- arhiv
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