
S K L E P 
o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva in varovanja zdravja, 

Ljubljana - zdravo mesto 
 
 
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 
in/ali za leta od 2006 do 2008 s področja socialnega varstva in varovanja zdravja, Ljubljana - 
zdravo mesto (Uradni list RS, št. 4/06) se: 
 
 
 

I. 
 
IZBERE naslednje programe:  
 
4.1. SOCIALNO VARSTVO 

 

zap.
št.     PREJEMNIK PROGRAM 

obdobje 
sofinanciranja 

(v letih)  
DODELJENO 

(SIT) 

Dnevni center – Ljubljana 3 6.000.000

ERNEST - Zavetišče za brezdomne 
uživalce nedovoljenih drog s 
terenskim delom, Dnevnim centrom 
ter osnovno reintegracijo 

3 9.000.000

Logistika, promocija in preventivna 
dejavnost društva 3 2.000.000

1 
Društvo ALTRA - odbor za 
novosti v duševnem 
zdravju 

Svetovalnica Altra - Celostna 
podpora in pomoč osebam z 
dolgotrajnimi težavami v duševnem 
zdravju 

3 3.500.000

2 Društvo Center za pomoč 
mladim 

Svetovalnica za mlade s podpornimi 
programi 3 6.000.000

3 Društvo civilnih invalidov 
vojn Slovenije 

Socialno - varstveni program civilnih 
invalidov vojn Ljubljane 3 2.800.000

4 Društvo distrofikov 
Slovenije 

Dnevni centri druženja, ustvarjalnosti 
in varstva distrofikov 3 700.000

Pomoč pri premagovanju 
komunikacijskih ovir 3 450.000

5 Društvo gluhih in naglušnih 
Ljubljana Prva socialna pomoč osebam z 

okvaro sluha 3 2.650.000

6 Društvo invalidov Ljubljana 
– Center Dejavnost društva invalidov 3 1.000.000

7 Društvo invalidov Ljubljana 
Bežigrad Program društva 3 1.000.000

8 Društvo invalidov Ljubljana 
Moste-Polje Program društva 3 1.000.000

9 Društvo invalidov Ljubljana 
Šiška Socialno varstvo 3 1.000.000



10 Društvo invalidov 
Ljubljana-Vič Rudnik 

Program iz področja socialnega 
varstva 3 700.000

11 Društvo KLJUČ Generacija II 1 2.000.000

12 Društvo ODSEV SE SLIŠI Svetovalnica Odsev 3 1.000.000

13 Društvo paraplegikov 
ljubljanske pokrajine 

Posebni socialni programi za gibalno 
ovirane osebe 3 4.000.000

14 
Društvo prijateljev 
istospolno usmerjenih 
mladih, LEGEBITRA 

Samopomoč in svetovanje za 
istospolno usmerjene 1 1.000.000

15 Društvo Projekt ČLOVEK Program Projekt Človek 3 8.000.000

16 

Društvo revmatikov 
Slovenije - Društvo za 
osebe z ankilozirajočim 
spondilitisom in 
revmatoidnim artritisom 

Program rehabilitacije in ohranjanja 
psihofizičnega zdravja revmatikov 3 1.800.000

17 
Društvo SKUPINA MLADIH 
za osebnostno rast in 
zdravo življenje 

Gorska roža 3 2.400.000

18 Društvo SOCIALNI FORUM 
za zasvojenosti in omame Svetovalnica za alkoholizem 3 3.500.000

SOS telefon za ženske in otroke - 
žrtve nasilja 3 3.000.000

19 
Društvo SOS telefon za 
ženske in otroke - žrtve 
nasilja Zatočišče za ženske in otroke - žrtve 

nasilja 3 3.500.000

20 Društvo stanovalcev 
Kolizeja Kolizej - moj dom 1 500.000

21 Društvo svetovalcev Zaupni 
telefon SAMARIJAN  Zaupni telefon za klic v duševni stiski 3 2.000.000

22 Društvo študentov 
invalidov Slovenije 

Osebna asistenca za študente 
invalide 3 3.000.000

23 
Društvo Študentski 
kulturno-umetniški center – 
ŠKUC 

Samosprejemanje v stiski 3 550.000

24 Društvo upokojencev 
Bežigrad 

Starejši za večjo kakovost življenja 
doma 1 300.000

25 Društvo VITA za pomoč po 
nezgodni poškodbi glave  Dnevni center 3 3.000.000

26 Društvo vojnih invalidov 
Ljubljana Klub invalidov Ljubljana 3 2.800.000

27 Društvo za cerebralno 
paralizo Ljubljana Program društva 3 2.000.000

Pisane sanje 3 2.000.000

28 

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

Integracija Romov in Romkinj v širše 
družbeno okolje 1 1.500.000

29 Društvo za izobraževanje za 
tretje življenjsko obdobje 

Izobraževalno-samopomočne 
skupine starejših za preprečevanje in 
zmanjševanje socialne izključenosti 

3 2.800.000

30 
Društvo za 
motopedagogiko in 
psihomotoriko 

Vzgojni center Rog 1 800.000



Individualno svetovalno in podporno 
terapevtsko delo in telefonsko 
informativna svetovalna pomoč za 
ženske, ki imajo izkušnjo nasilja 

3 4.000.000

Individualno svetovalno in 
terapevtsko delo s povzročitelji 
nasilja in telefonsko informativna 
svetovalna pomoč 

3 3.000.000

31 Društvo za nenasilno 
komunikacijo 

Mediacija - Reševanje konfliktov 3 2.500.000

32 
Društvo za pomoč in 
samopomoč brezdomcev 
KRALJI ULICE 

Distribucijski dnevni center Kralji 
ulice 1 4.000.000

33 
Društvo za pomoč ljudem v 
stiski "Zaupni telefon ZA-
TE" 

Svetovanje ljudem v stiski po 
telefonu  3 2.000.000

34 Društvo za preventivno 
delo Mladinske delavnice 3 3.500.000

35 Društvo za prostovoljno 
delo ŠOTOROVCI Pomoč mladostnikom z MVO 1 1.000.000

36 
Društvo za razvijanje 
preventivnega in 
prostovoljnega dela 

PROD - podpora razvoju 
prostovoljstva 3 3.000.000

37 Društvo za ustvarjanje in 
kvaliteto življenja MUZA 

Svetovalnica za motnje hranjenja 
MUZA 3 6.700.000

38 Društvo za zmanjševanje 
škode zaradi drog STIGMA 

Program zmanjševanja škode zaradi 
drog 3 9.000.000

39 
Društvo zdravljenih 
alkoholikov Ljubljana 
Bežigrad 

Šola za zdravo življenje 3 1.900.000

Pomoč pri motnjah hranjenja 3 4.300.000

40 Društvo ŽENSKA 
SVETOVALNICA Psihosocialna pomoč ženskam, 

žrtvam nasilja 3 6.500.000

41 Frančiškanski družinski 
inštitut Obravnava družin v krizi 1 2.500.000

Preventiva pitja mladih 1 4.500.000
42 

Inštitut Antona Trstenjaka 
za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje 

Socialna mreža za kakovostno 
starost in povezovanje generacij v Lj. 1 5.000.000

43 
Medobčinsko društvo 
slepih in slabovidnih 
Ljubljana 

Prva socialna pomoč kasneje 
oslepelim slepim in slabovidnim 
osebam in njihovim svojcem 

3 4.000.000

44 Mestna zveza prijateljev 
mladine Ljubljana Otroštvo in mladostništvo brez skrbi 3 4.500.000

Dnevni centri za starejše 3 25.000.000

45 Mestna zveza upokojencev 
Ljubljana 

Socialno-varstveni programi, ki 
starejšim nudijo boljšo kakovost 
življenja v njihovem bivalnem okolju 

3 6.500.000

46 Mestno društvo gluhih 
Ljubljana 

Enakopravno vključevanje gluhih v 
družbo 3 4.000.000

47 MIR SREČE, Slovensko Galerijska dejavnost 3 2.000.000



društvo za medsebojno 
pomoč 

Individualno delo z uporabniki in 
njihovimi najbližjimi 3 2.000.000

48 
NOVI PARADOKS, 
Slovensko društvo za 
kakovost življenja 

Mladinski center Novi Paradoks 3 2.000.000

49 Območno združenje 
RDEČEGA KRIŽA Ljubljana Pomoč socialno ogroženim 3 16.000.000

50 
OZARA Slovenija, 
Nacionalno združenje za 
kakovost življenja 

Socialna mreža 3 1.500.000

Center za brezplačno dnevno oskrbo 
starejših 1 10.000.000

51 
PAPILOT, zavod za 
vzpodbujanje in razvijanje 
kvalitete življenja Ljubljana Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih 

dejanj 3 2.400.000

52 
SANA VITA zavod za 
psihosocialno pomoč 
ljudem v stiski, Ljubljana 

Celostna psihosocialna pomoč 
zasvojenim 3 2.000.000

53 SEECRAN, Akcijska mreža 
za otrokove pravice 

Koordinacija otroških varstvenih 
programov NVO na območju MOL 1 1.000.000

Psihosocialna skrb za otroke brez 
spremstva, otroke prosilcev za azil in 
otroke beguncev na območju občine 
Ljubljana 

3 3.000.000

54 
SLOVENSKA 
FILANTROPIJA - Združenje 
za promocijo prostovoljstva 

Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v 
Ljubljani 3 4.000.000

55 Slovensko društvo HOSPIC HOSPIC - celostna oskrba umirajočih 
bolnikov in svojcev 3 4.000.000

56 
Slovensko Združenje za 
zmanjševanje škodljivih 
posledic drog - DROG-ART 

Zmanjševanje škodljivih posledic 
plesnih drog 3 1.000.000

57 
ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno 
zdravje 

Program psihosocialne rehabilitacije 
oseb s težavami v duševnem zdravju 
v enoti Ljubljana 

3 7.000.000

58 Škofijska Karitas 
ljubljanske nadškofije 

Pomoč ostarelim v bivalnem okolju in 
izposoja ortopedskih prip. 3 1.800.000

59 
UP, Društvo za pomoč 
zasvojencem in njihovim 
svojcem Slovenije 

Pomoč zasvojencem in njihovim 
svojcem 3 8.000.000

60 YHD - Društvo za teorijo in 
kulturo hendikepa Neodvisno življenje hendikepiranih 3 6.000.000

61 
Zavod MISSS, Mladinsko 
informativno svetovalno 
središče Slovenije 

Skupaj v skupnosti 3 3.500.000

62 Zavod SALESIUM - OE 
Skala SKALA - mladinska ulična vzgoja 3 4.000.000

"LITIJSKA" - socialnovarstveni 
program pomoči osebam, ki so se 
znašle v stiski zaradi uživanja 
prepovedanih drog in zasvojenosti 

3 4.000.000
 
 

63 
 

 

 
Zavod PELIKAN - Karitas 

 
Materinski dom 3 2.500.000



64 
Zavod za varstvo in 
rehabilitacijo po poškodbi 
glave ZARJA 

Psihosocialna rehabilitacija po 
poškodbi glave 3 4.000.000

65 Združenje invalidov - 
FORUM Slovenije 

Veriga psihosocialne oskrbe in 
druženja 3 1.000.000

66 
Združenje multiple skleroze 
Slovenije - ljubljanska 
podružnica 

Program dela ljubljanske podružnice 3 2.000.000

67 Združenje proti spolnemu 
zlorabljanju 

Celostna podpora uporabnikom ob 
spolnih zlorabah, drugih oblikah 
spolnega nasilja in nasilja 

3 2.600.000

68 Združenje staršev in otrok 
SEZAM 

Stalna podpora družinam z otroki s 
posebnimi potrebami in svetovalnica 
za starše 

3 2.500.000

69 Zveza združenj borcev in 
udeležencev NOB Ljubljana 

Socialnovarstveni program za 
starejše 3 800.000

70 Župnijska Karitas Ljubljana 
- Štepanja vas 

Higienska oskrba in svetovanje za 
brezdomce 3 3.500.000

  SKUPAJ      300.750.000

 
 
4.2. VAROVANJE ZDRAVJA 
 

Zap. 
Št. PREJEMNIK PROGRAM 

obdobje 
sofinanciranja 

 (v letih) 
DODELJENO 

 (SIT) 

1 DIH - Društvo za integracijo 
homoseksualnosti  Pamet v roke, kondom na glavo 1 1.000.000

2 Društvo onkoloških 
bolnikov Slovenije 

Pot k okrevanju - organizirana 
samopomoč žensk z rakom dojke 1 250.000

3 
Društvo SKUPINA MLADIH 
za osebnostno rast in 
zdravo življenje 

Z družinami osvojimo Triglav 1 750.000 

4 Društvo študentov 
medicine Slovenije Projekt Srce - moja skrb 1 650.000 

5 
Društvo Študentski 
kulturno umetniški center 
– ŠKUC 

Samopomoč HIV+ 1 1.000.000 

Spodbujanje dojenja v dojenju 
prijaznih zdravstvenih ustanovah 
v Sloveniji 

1 1.200.000 

6 Društvo UNICEF Slovenija Promocija pravic otrok do 
zdravstvenih storitev in pomoč 
staršem 

3 1.500.000 

7 
Društvo za zdravje srca in 
ožilja Slovenije - 
Podružnica Ljubljana 

Kolesarska prireditev za srce 1 500.000 

8 Inštitut za družinsko 
terapijo 

Psihoterapevtska pomoč v 
procesu zdravljenja neplodnosti 1 1.000.000 

9 SEZAM – Združenje 
staršev in otrok Življenjski stil brez alkohola 1 600.000 



10 
SLOVENSKA 
FILANTROPIJA - 
Združenje za promocijo 
prostovoljstva 

Ambulanta s posvetovalnico za 
osebe brez zdravstvenega 
zavarovanja 

3 4.669.630 

11 
Slovensko Združenje za 
zmanjševanje škodljivih 
posledic drog - DROG-ART 

Zmanjševanje škodljivih posledic 
alkohola med mladimi 1 1.500.000 

Zaščita otrok pred nasiljem v 
družini - družinska medicina kot 
varovalni dejavnik 

1 1.000.000 
12 

Univerza v Ljubljani, 
Medicinska fakulteta, 
Katedra za družinsko 
medicino Sporočilo v steklenici 2 1 1.000.000 

Z glavo na zabavo na 
maturantskih plesih 1 2.500.000 

13 
Ustanova: Fundacija Z 
GLAVO NA ZABAVO, 
spodbujanje zdravja 
polnega življenja 

Serija mladinskih TV oddaj "Z 
glavo na zabavo" 1 1.000.000 

14 
Ustanova MALI VITEZ, 
Fundacija za pomoč 
mladim, ozdravljenim od 
raka 

Ublažitev posledic zdravljenja 
raka pri mladostnikih 1 800.000 

15 Ustanova za otroško 
nevrologijo 

Terapevtska obravnava otrok in 
mladostnikov s spektravtistično 
motnjo 

1 2.000.000 

16 Ustanova za pomoč otroku 
z rakom 

Program psihosocialne podpore 
otrokom z rakom v času 
zdravljenja in pomoč pri 
rehabilitaciji po končanem 
zdravljenju 

3 1.700.000 

17 Zavod za zdravstveno 
varstvo Ljubljana 

Hitra, a zdrava malica za vse 
ljubljanske mladostnike 1 1.200.000 

Družinski center Štorklja 1 2.000.000 

18 
Združenje družinskih 
članov ŠTORKLJA - 
podružnica Ljubljana 

Spremljevalke skozi porodni 
proces - osebna pomoč na domu 1 2.000.000 

19 

Združenje za informiranje, 
svobodno izbiro in 
podporo na področju 
nosečnosti, poroda in 
starševstva - ZDRUŽENJE 
NARAVNI ZAČETKI 

Informativno - svetovalno 
središče za obporodno obdobje 
CENTRIFUGA 

3 4.500.000 

20 Zveza potrošnikov 
Slovenije  

Skupaj za boljše pravice 
pacientov 1 2.000.000 

21 Zveza prijateljev mladine 
Slovenije 

Forum za pravice otroka v 
bolnišnic 1 700.000 

  SKUPAJ     37.019.630 

 
 

II. 
 

ZAVRNE naslednje programe:  
 
4.1. SOCIALNO VARSTVO 
 

zap.
št.    PREDLAGATELJ PROGRAM 



Podporna skupina TU SMO 

Tu sem zate I. 1 Center Društvo za pomoč osebam z 
motnjami avtizma 

TU-TU svetovanje in informiranje 

2 Center za preventivo AIDS-a in 
ranljive skupine Program Stigma 

Osebna asistenca 
3 Društvo distrofikov Slovenije 

Prevozi distrofikov 

Organiziranje in izvedba športno rekreativnih aktivnosti 

Organiziranje stanovanjskih skupin za samske gluhe in 
naglušne 

Osebna asistenca in nega starejših gluhih in naglušnih 
oseb 

Ozaveščanje javnosti za lažje vključevanje gluhih in 
naglušnih v okolje 

Pomoč družini z gluhim ali naglušnim članom 

4 Društvo gluhih in naglušnih 
Ljubljana 

Prostočasovne aktivnosti gluhih in naglušnih za 
preprečevanje njihove socialne izključenosti 

5 Društvo GOZD, ki raste Delovanje bivalne skupnosti za odvisnike 

6 Društvo katoliških pedagogov 
Slovenije Vzgojna svetovalnica 

7 Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana Socialno varstvo 

8 Društvo MEPI - mednarodno 
priznanje za mlade Program MEPI 

9 Društvo prvih ljubljanskih 
postreščkov v Ljubljani Postrešček - pomočnik socialno ogroženim družinam 

10 

Društvo revmatikov Slovenije - 
Društvo za osebe z ankilozirajočim 
spondilitis in revmatoidnim 
artritisom 

Program svetovanja in izobraževanja revmatikov in 
njihovih družin 

11 Društvo SKUPINA MLADIH za 
osebnostno rast in zdravo življenje Carpe diem 

Mreža skupin za pomoč in samopomoč ljudem v stiski 
zaradi zlorabe alkohola 

12 Društvo SOCIALNI FORUM za 
zasvojenosti in omame Urejanje alkoholikov in njihovih družin v začetni, 

nadaljevalni, prijateljski in veteranski skupini 

Psihosocialna pomoč študentom invalidom 
13 Društvo študentov invalidov 

Slovenije Služba za pomoč študentom invalidom 

14 Društvo vojnih invalidov Ljubljana Socialno-zdravstveni program ohranjanje zdravja članov 

15 
Društvo za izobraževanje in 
povezovanje otrok ali Društvo 
MOZAIK - Društvo otrok   

Integracija imigrantov in imigrantk na trg dela 

Razni drugi socialno varstveni programi 
16 Društvo za motivacijo in razvoj 

ZAVEST Zasvojenost z nedovoljenimi drogami 

17 Društvo za motopedagogiko in 
psihomotoriko Taborjenje 2006 



18 Društvo za pomoč ljudem v stiski - 
Nove dimenzije - HIŠA OTROK Hiša otrok 

19 Društvo za pomoč osebam z 
depresijo in anksioznimi motnjami Se bojim, a živim! 

20 Društvo za pomoč osebam z 
govornimi motnjami VILKO MAZI 

Celovito vključevanje otrok in mladostnikov, ki jecljajo, v 
okolje - socialno-družbeni in mentalno varstveni vidik 

21 Društvo za razširjanje obzorij 
MAVRICA Otrok, to sem jaz 

22 Društvo za razvijanje preventivnega 
in prostovoljnega dela Spoznavanja 

23 Društvo za zaščito ustave in žrtve 
cerkve Svoboden človek - srečen človek 

24 Društvo ŽAREK UPANJA - pomoč pri 
odvisnostih in zasvojenostih Znamo reči "NE" 

25 Fakulteta za podiplomski 
humanistični študij – ISH 

Novi načini vključevanja imigrantov: socialna integracija 
in ne prostorska segregacija 

Priprava na zakon 

Skupina za samopomoč razporočenim 26 Frančiščanski družinski inštitut 

Zakonci v krizi 

Starejšim prijazen voznik 
27 Gerontološko društvo Slovenije Varovanje pravic in svetovanje starejšim ljudem o 

posameznih konkretnih vprašanjih 

28 Inštitut za družinsko terapijo Pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim družinam v 
kriznih situacijah z družinsko izkustveno terapijo 

29 Inštitut za mediacijo CONCORDIA Vrstniška mediacija - vzgoja za nenasilje in mirno 
reševanje konfliktov 

Pomoč težje zaposljivim osebam pri vključevanju v 
izobraževanje in delo 30 IZIDA, Informacijski, izobraževalni in 

svetovalni center, zavod 
Socialna integracija otrok in mladostnikov 

Nikoli sam 

Spoštuj svoj čas - Spoštuj svoje življenje 31 Mestna zveza prijateljev mladine 
Ljubljana 

TOM telefon otrok in mladostnikov 

Gluh sem - pogovarjaj se z mano 
32 Mestno društvo gluhih Ljubljana Socialna mreža za zadovoljevanje nematerialnih potreb 

starejših gluhih ljudi 

33 Mladinski – informacijski center MIC Svetovalnica 

34 Mladinski klub JARŠE Program mladinskega kluba Jarše 

Program za osebe po prestani zaporni kazni 
35 NOVI PARADOKS, Slovensko 

društvo za kakovost življenja Zavetišče za zdravljene alkoholike 

Mladi smo 

Pomoč in oskrba brezdomcev 36 Območno združenje RDEČEGA 
KRIŽA Ljubljana 

Skrb za ostarele in slabotne 

37 
Pogovorno motivacijsko 
informativno združenje ČLOVEŠKA 
TOPLINA 

Programske aktivnosti 



38 Raziskovalno športno društvo 
BIOSFERA 

Biosferino celostno podporno delo za družino in 
posameznike 

39 SINAPSA, Slovensko društvo za 
nevroznanost Duševne motnje moderne dobe 

40 Slovensko društvo HOSPIC Center za žalovanje po izgubi bližnje osebe 

41 Slovensko društvo za celiakijo - 
podružnica Ljubljana Program ljubljanske podružnice 

42 SPOMINČICA - Slovensko združenje 
za pomoč pri demenci 

Pomoč, izobraževanje in podpora svojcem bolnikom z 
demenco 

43 Škofijska Karitas ljubljanske 
nadškofije 

Materialna in psihosocialna pomoč družinam in 
posameznikom z nizkim socialnoekonomskim statusom

44 TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje 
in izobraževanje Naprej zmorem sam(a) 

45 Ustanova fundacija SAMOROG.SI Dnevni center za mlade Samorog 

46 Zavod EMMA - Center za pomoč 
žrtvam nasilja Imam problem - kako naprej 

47 Zavod SALESIUM - OE SMC 
Rakovnik SMC Rakovnik -  Mladinski center 

Proti drogam z Med.Over.Net 

Sodobne oblike druženja starejših 48 Zavod za izboljšanje kvalitete 
življenja - MED.OVER.NET. 

Z Med.Over.Net do kvalitete življenja 

Depriviligirani najstniki 
49 Zavod za mednarodno prostovoljno 

delo VOLUNTARIAT Starostnikom obogatimo vsakdan 

50 Združenje družinskih članov 
ŠTORKLJA – podružnica Ljubljana Razvijanje pozitivne samopodobe otrok in mladostnikov

Obnovitev vloge starševstva 
51 Združenje svetovalnih delavcev 

Slovenije Prikrito nasilje v družini - Konflikt vlog 

52 Združenje za socialno gerontologijo 
in gerontagogiko Slovenije 

Usposabljanje in izobraževanje za vodenje skupin starih 
za samopomoč 

6-dnevni program psihosocialne rehabilitacije za 
invalide 

Izvajanje zagovorništva in pravne pomoči za delovne 
invalide  

Organiziranje in izvajanje programov usposabljanj za 
aktivno sodelovanje in neodvisno življenje invalidov 

53 Zveza delovnih invalidov Slovenije 

Usposabljanje invalidov za aktivno življenje in delo 

Kar ne moreš doma, povej meni 
54 Zveza prijateljev mladine Ljubljana 

Moste Polje Sožitje generacij - Babica pripoveduje 

55 Župnijska Karitas Ljubljana - 
Štepanja vas 

Pomoč socialno ogroženim in ostarelim v Štepanjskem 
naselju 

 
 
4.2. VAROVANJE ZDRAVJA 



 

zap.
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

1 Društvo hemofilikov Slovenije Sam sebi zdravnik 

2 Društvo JUNIJSKA LISTA  Tobačni evro - javne razprave/osveščanje porabe 
tobaka in odpravljanje posledic kajenja 

3 Društvo ledvičnih bolnikov 
Ljubljana Program s področja varovanja zdravja 

4 Društvo na srcu operiranih Izobraževanje in osveščanje bolnikov po srčni 
operaciji 
Organizacija in izvedba programa opuščanja kajenja 
za mlade do 19 let 

Organizacija in izvedba tekmovanja ALERGIJA in 
ŠOLA 

5 Društvo pljučnih in alergijskih 
bolnikov Slovenije 

Organizacija in izvedba delavnice za družine z otroki 
s cistično fibrozo 

6 Društvo študentov medicine 
Slovenije Projekt VIRUS - akcija 1.december 

7 Društvo Študentski kulturno 
umetniški center - ŠKUC Vrstniki za vrstnike - AIDS preventiva 

8 Društvo za srečno življenje Zdravje -  izvir življenja 

Varovanje in promocija reproduktivnega zdravja 
9 Društvo za večjo rodnost 

Informiranje in zastopanje interesov neplodnih parov 

Mlado srce na Šmarni gori 
10 Društvo za zdravje srca in ožilja 

Slovenije - podružnica Ljubljana Tečaji temeljnih postopkov oživljanja dojenčkov in 
otrok 

11 Območno združenje Rdečega križa 
Ljubljana Samo eno življenje imaš 

12 Raziskovalno športno društvo 
BIOSFERA Biosfera trening, Ljubljana telovadi 

13 Slovensko društvo HOSPIC Povedati vnaprej, kako hočem umreti 

14 Slovensko društvo za psihoterapijo 
psihoz ISPS 

Skupinska terapija bolnikov a psihozo in njihovih 
svojcev 

15 Srednja zdravstvena šola Ljubljana Z znanjem do zdravja 

Nosečnost, porod, materinstvo -nov izziv 
16 TAMAL-a, Zavod za izobraževanje, 

svetovanje in socialno pomoč INFOMAMA 

17 Univerza v Ljubljani, Visoka šola za 
zdravstvo 

Higienska praksa v gostinskih obratih hitre prehrane 
v mestu Ljubljana 

18 
Ustanova: Fundacija Z GLAVO NA 
ZABAVO, spodbujanje zdravja 
polnega življenja 

Javna tribuna z naslovom "Rušilni vpliv kapitala na 
prevladujoče trende zabave mladih" 

19 Zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana 

NAŠI VRTCI - Promocija zdravja v Mestni občini 
Ljubljana 

20 Združenje družinskih članov 
ŠTORKLJA - podružnica Ljubljana Zdrava nosečnost - zdrav otrok - zdrava družina 
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Združenje za interesne dejavnosti 
otrok, mladine in staršev Slovenije - 
ZDRUŽENJE INFANT 

Zdrava mama - promocija predporodne vadbe in 
masaže dojenčka 

 
 

III. 
 
ZAVRŽE se naslednje programe:  
 
4.1. SOCIALNO VARSTVO 
 

zap.
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

1 Center Društvo za pomoč osebam 
z motnjami avtizma 

Igrajmo se 

2 Društvo psoriatikov Slovenije - 
podružnica Ljubljana 

? 

3 Mladinski klub JARŠE ? 

 
4.2. VAROVANJE ZDRAVJA 
 

zap.
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

1 Inštitut za razvoj človeških virov Preprečevanje sindroma izgorelosti pri mladostnikih 
2 Slovenska zveza za tobačno kontrolo O2 za vsakega 2006 

3 Urbanistični inštitut RS Čez Šuštarski most: Po ljubljanskih ulicah, čez trge in na 
potep v park 

 
 


