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Ad 1.
Uvodni pozdrav zakonitega zastopnika društva Petra Žaklja

Ad 2.
Izvolitev delovnega predsedstva in dveh overoviteljev zapisnika
Pred izvolitvijo delovnega predsedstva je predsednik društva preštel prisotne člane in ugotovil sklepčnost občnega zbora.
-

predsednik: Gregor Kobal
zapisnikar: Andreja Ličen
dva overovitelja: ___________________________

Ad 3.
Predstavitev in potrditev dnevnega reda
Ad 4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019 in volitve novega člana nadzornega odbora
Nadzorni odbor DP VZD
Vesna Šmerc
Tilen Prinčič
Milena Hostnik
Ad 5.
Poročilo notranjega nadzornika za leto 2019
Nadzorni odbor DPVZD, v sestavi Vesna Šmerc, predsednica in Milena Hostnik ter Tilen Prinčič, člana, je v letu 2019,
skladno z načrtom dela, potrjenim na občnem zboru DP VZD 2019, spremljal terminski načrt dela kadrovske komisije
DP VZD v 2019.
Prav tako načrtovana naloga »Priprava strategije NO 2019-2022« se prenese v načrt NO za 2020, ker ni bila izpolnjena.
Razlog za neizpolnitev načrtovane naloge je v prekinitvi sodelovanja predsednice v zadnji tretjini 2019, zaradi odpovedi
delovnega razmerja v DP VZD.
NO je imel za 2019 eno srečanje, in sicer v 2020, na katerem je pregledal stanje internih aktov, ki naj bi jih pripravila
kadrovska komisija, pri čemer je upošteval seznam internih aktov, po sklepu izvršnega odbora v 2017.
Ugotovil je, da je bila večina notranjih aktov, zahtevanih za pripravo v kadrovski komisiji, izdelanih in uveljavljenih že
pred letom 2019. V letu 2019 pa so dopolnjeni s potrebnimi izboljšavami in pripravljeni na sprejem na občnem zboru DP
VZD 2020.
NO je ugotovil pomanjkljivost, in sicer:
Navodila za delo so izdelana za vse programe DP VZD, razen za ŠOLO PROSTOVOLJSTVA, kar je moteče pri
delovanju in zato se priporoča čimprejšnja priprava le-teh. Rok priprave naj si določi komisija sama.
Tilen Prinčič, član
Milena Hostnik, članica

Ad 6.
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Poročilo in sprejetje poročila o poslovanju za leto 2019
Vsebinsko poročilo o delu društva
1. Uvod
Notranji nadzor finančnega in materialnega poslovanja Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, v nadaljevanju
Društvo, za leto 2019, je bil izveden po sklepu občnega zbora 2019. Osredotočen1 je na porabo sredstev za namen, za
katerega je bilo Društvo ustanovljeno ter skladnost računovodenja z zahtevami Slovenskega računovodskega standarda
za društva.
Društvena dejavnost se izvaja z zaposlenimi in prostovoljci, v Ljubljani, v Novi Gorici in na Mirenskem Gradu in sicer v
okviru programov2 in drugih dejavnosti3.
Upravljanje društva izvajajo člani neposredno na občnem zboru ter preko organov: izvršni odbor, nadzorni odbor ter
predsednik društva, dr. Peter Žakelj.
2. Odgovornost izvajalca notranjega nadzora
Odgovornost izvajalca je strokovno izvedeni notranji nadzor za poslovno leto 2019, v smislu MSSRNR, to je pregled
finančnega in materialnega poslovanja. Zagotovljena je odsotnost konflikta interesov, saj izvajalka nima odgovornosti za
izvajanje nalog oziroma za porabo društvenih sredstev, razen v okviru članstva v nadzornem odboru Društva, v tekočem
mandatnem obdobju 2018-2022 in stalnega prostovoljstva v Ljubljani.
3. Ugotovitve notranjega nadzora
Po pregledu predložene dokumentacije in računovodskega poročila za 2019 je ugotovljeno, da je poraba sredstev
namenska, ustrezno evidentirana in z notranjimi poročili in obravnavo pri vodstvu in izvršnem odboru skrbno spremljana,
in sicer so:
✓ stroški materiala in storitev utemeljeni z namensko porabo in redno plačevani,
✓ stroški plač zaposlenih obračunani v ustrezni višini, ki v nobenem primeru ne presega primerljive plače po
kolektivni pogodbi4. Ustrezno se izkazujejo med porabljenimi sredstvi v tistem programu oziroma dejavnosti, za
katero je bilo delo dejansko opravljeno, kar se evidentira po programih, v smislu določil 6. člena Zakona o
evidencah na področju dela in socialne varnosti.5

4. Zaključek notranjega nadzora
Pri izvedbi notranjega nadzora je ugotovljeno urejeno finančno in materialno poslovanje v 2019.
Poročilo pripravila: Milena Hostnik, pdnr
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008 - odl. US, 95/2008 - skl. US, 58/2009, 39/2011, 21/2018 – ZNOrg)
24. člen, v povezavi s 5. in 6. odstavkom 26.člena.
1

2

Celostna pomoč brezdomnim za aktivno vključevanje v družbo,

Center za družine Mirenski grad,
Šola prostovoljstva.
3

Prodaja koledarja in druge dejavnosti.

4

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ,
57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12,
46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.)
5

Uradni list RS številka 40/2006.
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CELOSTNA POMOČ BREZDOMCEM ZA AKTIVNO
VKLJUČEVANJE V DRUŽBO
Program Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo obsega več podprogramov, ki uresničujejo
postopno vključevanje brezdomcev nazaj v družbo. Program EVAPRO, v katerem beležimo storitve in uporabnike
celotnega programa celostne pomoči, za leto 2019 beleži 950 neponovljivih uporabnikov, kar je 15% manj kot leto poprej
(1105). V letu 2019 je bilo v programe vključenih:
- Dnevni center za brezdomce: 775 (889)
- Terensko delo VZD: 237 (280)
- Razdeljevanje hrane brezdomcem v Novi Gorici: 59 (68)
- Namestitvene podpore - Resettlement: 47 (59)
Programe sofinancirajo: MDDSZ direktorat za socialo, MZ, FIHO, MOL, MONG in Občina Miren-Kostanjevica.
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Dnevni center za brezdomce
V program Dnevnega centra za brezdomce se je v letu 2019 vključilo 775 različnih uporabnikov. V primerjavi z letom
2018 (889) opažamo 13 % padec števila uporabnikov. Kljub manjšemu številu uporabnikov je večina storitev narasla
zaradi večje stalnosti uporabnikov.

DEJAVNOSTI DNEVNEGA CENTRA ZA BREZDOMCE
Dejavnosti dnevnega centra za brezdomce
SOFINANCERJI

ŠTEVILO
UPORABNIKOV

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, MOL, FIHO

Zajtrki

267 (239)

Pralnica

142 (164)
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ŠTEVILO
STORITEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UPORABNIKOV/
DAN

Razdeljevanje oblačil

256 (297)

Osebna higiena z razdeljevanjem higienskih
pripomočkov (tuš, pripomočki, striženje)

158 (163)

Večerje

632 (734)

Informativne oddaje in filmski večeri

info oddaja: 202 (205)
filmski večer: 109 (117)

Neformalno druženje

284 (310)

Zajtrki

5326 (4518)

Pralnica

2439 (2557)

Razdeljevanje oblačil

1802 (1798)

Osebna higiena z razdeljevanjem higienskih
pripomočkov (tuš, pripomočki, striženje)

1778 (1662)

Večerje

18565 (16927)

Informativne oddaje in filmski večeri

info oddaja: 2315 (2279)
filmski večer: 506 (508)

Neformalno druženje

4701 ()

Zajtrki

21 (17,8)

Pralnica

10,6 (10,6)

Razdeljevanje oblačil

7,8 (7,5)

Osebna higiena z razdeljevanjem
higienskih pripomočkov (tuš, pripomočki,
striženje)
Večerje

51,1 (50,6)

Informativne oddaje in filmski večeri

info oddaja: 12 (12)
filmski večer: 12 (14)

Neformalno druženje

18,5 ()

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
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-

-

Število uporabnikov se je pri zajtrkih povečalo (10 %), pri večerjah pa je znatno upadlo (16 %). Kljub temu
se je povišalo število storitev tako pri zajtrkih (15 %) kot pri večerjah (10 %). Povprečna udeležba
uporabnikov/dan pri zajtrkih je narasla za dobrih 14 %, pri večerjah pa se udeležba ni bistveno spremenila.
Tuširalo se je približno enako število uporabnikov kot lani, storitev je bilo za 4,5 % več.
V pralnici opažamo 13 % upad različnih uporabnikov in nekoliko manjše število storitev.
Pri razdeljevanju oblačil je 10 % porast števila uporabnikov, število storitev je ostalo enako.
Na informativnih oddajah in filmskih večerih ostane manj različnih uporabnikov, 1,5% manj na dnevniku, in
6,8% manj na filmski večerih, a so na informativnih oddajah pogosteje prisotni, zaradi česar se je število
storitev povečalo za 1,8%.
Število uporabnikov neformalnega druženja je nekoliko upadlo.

UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Pripravljali in obesili smo tedenski plan dejavnosti in večerij, ki so ga brezdomci z veseljem sprejeli.
● V popoldanskem času smo uvedli dežurnega zaposlenega v pisarni.
● Popoldanski čas je zahteven za DV zaradi večjega števila uporabnikov, ki so pod vplivom substanc ter
koordinacije večjega števila prostovoljcev. Posebej zahtevni so petkovi popoldnevi.
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SOCIALNA REHABILITACIJA
SOCIALNA REHABILITACIJA
SOFINANCERJI

ŠTEVILO
UPORABNIKOV

ŠTEVILO STORITEV

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, MOL, FIHO

Kuharske delavnice

181 (174)

Ustvarjalne delavnice

81 (82)

Pogovorne delavnice

154 (134)

Čiščenje prostorov

143 (154)

Kuharske delavnice

3177 (3385)

Ustvarjalne delavnice

313 (446)

Pogovorne delavnice

2484 (2236)

Čiščenje prostorov

1398 (/)
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POVPREČNO
ŠTEVILO
UPORABNIKOV/DAN

Kuharske delavnice

13 (15,4)

Ustvarjalne delavnice

4,5 (4,8)

Pogovorne delavnice

9, 7 (8, 7)

Čiščenje prostorov

/

VSEBINA
-

Uporabniki so se radi udeleževali dejavnosti socialne rehabilitacije.
Pri kuharskih delavnicah se povečalo število različnih uporabnikov za 6 %, število storitev pa se je nekoliko
zmanjšalo. Upad pripisujemo temu, da se je okrepilo obiskovanje in število delovnih akcij na MG.
Povečala se je udeležba na pogovornih delavnicah. Pokazalo se je, da se radi družijo in da imajo radi
pogovore na temo, pritegnile pa so jih tudi bogate malice naših donatorjev.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE

-

-

Junija smo zaposlili Cecilijo Grbec za delo v kuhinji, s čimer smo sprostili dnevnega vodjo (DV), ki ima
odslej več časa za delo z brezdomci in prostovoljci. DV dopoldan lahko zdaj sam ugodi prošnjam
brezdomcev oz. jih za kompleksnejše zadeve usmeri na popoldan. Tako ni potrebe, da bi še en zaposlen
dežural v pisarni.
Postavili smo koordinacijo dela prostovoljcev in uredili delovno mapo z aktivnostmi. Oboje je prineslo več
reda in umirjenosti pri delu.
Podjetje Eurel d.o.o. je prekinilo sodelovanje z nami.
V okviru socialne rehabilitacije smo dnevno sortirali donacije, s katerimi smo zagotovili bolj zdrave in pestre
večerje. V večjem obsegu smo pripravljali polizdelke za kuhinji na Mirenskem Gradu in za Marijine sestre.
Upad storitev ustvarjalnih delavnic pripisujemo temu, da smo v letu 2018 vanje vložili več energije (lutkovna
igrica, ipd.).

PROJEKTI IN DOGODKI
ŠTEVILO STORITEV

353

POVPREČNO ŠTEVILO UPORABNIKOV

25

ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV

10 – 40
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PROJEKT

Število uporabnikov

Nagradni izlet za brezdomce, 5.1.2019

17 (11)

Uprizoritev igrice “Zvezdica Zaspanka” na Mirenskem Gradu, 25.1.2019

4 (/)

Literarni večer, 8.2.2019

21 (21)

Dan brezdomcev, 13.3.2019

31 (22)

Dan za spremembe, 5.4.2019 in 6.4.2019

37 (16)

Velikonočni zajtrk, 22.4.2019

36 (29)

Socialni praktikum, 25.4.2019 in 26.4.2019

14 (/)

Brezdomiada, 21.5.2019

6 (/)

Obnovitvena dela v DC, 27.5.2019

7 (/)

Piknik z delovno akcijo za prostovoljce in brezdomce, 1.6.2019

11 (21)

Nagradni izlet, 22.6.2019

14 (12)

Delovna akcija s skavti, 5.8.2019

7 (/)

DB + maša, 5.11.2019

18 (31)

Miklavževanje

60 (55)

Afriški večer

17 (/)

Pobožično druženje

18 (/)

Silvestrovanje z brezdomci

120 (120)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
V letu 2019 nas je spremljalo geslo: “Te vidim, te pozdravim. Prosim, hvala in oprosti pravim.”
Večine dogodkov so se brezdomni radi udeleževali, prostovoljci pa so sodelovali pri pripravi dogodkov.
Dan za spremembe je v letu 2019 potekal v petek in soboto in je bil dobro obiskan.
Porast udeležencev na Dnevih brezdomcev, Velikonočnem zajtrku in Pobožičnem druženju, na katerem smo po
zajtrku skupaj pogledali film, nam kažejo, da Dnevni center res postaja vedno bolj dom in za to brezdomci tudi raje
pridejo in so za praznike skupaj.
Žal pa je bil 48% upad udeležencev na Pikniku za prostovoljce in brezdomce. Razlog je neznan, saj že več let poteka
na enak način na Mirenskem Gradu, brezdomce smo vabili in spodbujali, da se ga udeležijo.
V letu 2019 nismo organizirali nobenega pohoda, namesto pohodov smo redno organizirali sobotne delovne akcije v
Predosljah. Uporabniki so izrazili željo po pohodih, zato bomo v letu 2020 pohode ponovno oživili.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
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V pripravo dogodkov je potrebno še bolj kot do zdaj vključiti prostovoljce.
Ustvarjalnost (lutkovna igrica ipd.) je za brezdomce velik izziv, ob katerem se lahko izrazijo.
Pri dogodkih, ki se jih udeležijo zunanji prostovoljci (Dan za spremembe), je potrebno vložiti veliko energije, da se k
delu priključijo tudi brezdomci.
Za piknik za brezdomce se je porabilo veliko energije, odziv brezdomcev pa je bil slab, udeležilo se ga je le nekaj več
brezdomcev, kot na delovni akciji.
Pri jubilejnem, 25. silvestrovanju za brezdomce je prišlo do problemov znotraj kolektiva organizatorjev.

OSEBNI POGOVORI
Osebni pogovori z individualnim načrtom dela
ŠTEVILO UPORABNIKOV
ŠTEVILO STORITEV

72 (38)
137 (89)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
-

-

-

V letu 2019 smo zabeležili skoraj 50 % porast različnih uporabnikov osebnih pogovorov in 35 % porast vseh
storitev . Porast pripisujemo večji odprtosti zaposlenih za težave brezdomcev ter večji doslednosti pri
beleženju pogovorov.
Zaradi uvedbe prisotnosti zaposlenega v pisarni je bilo več kratkih svetovanj in nudenj pomoči brezdomnim
med časom odprtja DC (pomoč pri urejanju pravic iz javnih sredstev, zdravstvenega zavarovanja, iskanja
primerne namestitve ter vlog za domove za ostarele, urejanje osnovnega socialnega statusa, …).
Na nas so se obračali tudi nekateri uporabniki, ki so za nas izvedeli iz drugih virov (splet, prijatelji, …) in ne
po neposrednem obiskovanju dnevnega centra.

UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Potrebno bo več poglobljenega dela z brezdomci, čeprav brezdomci sami bolj izražajo željo po kratkotrajnih
storitvah.
● Več bo potrebnega izobraževanja zaposlenih in sledenja zakonodaji ter po potrebi sodelovanja z drugimi
organizacijami.
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Terensko delo VZD
V program terenskega dela se je vključilo 237 (280) uporabnikov, kar predstavlja 15% upad, povečalo pa se je število
storitev, zabeležili smo jih 1705 (1154). Upad števila uporabnikov je pričakovan, saj smo v letu 2019 več časa namenili
konkretni pomoči posameznim uporabnikom, manj pa je bilo neformalnih pogovorov na ulici, kjer je vključenih več
uporabnikov hkrati.

TERENSKO DELO NA ULICI IN TERENSKI OBHODI
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

191 (255)

ŠTEVILO STORITEV

1020 (1034)

POVPREČNO ŠTEVILO
UPORABNIKOV/ DAN

4 up/srečanje

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
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● Na ulici smo nadaljevali z obiskovanjem in spremljanjem uporabnikov na že znanih lokacijah (center, tržnica,
Miklošičev park, podhodi, Tabor, pred Stigmo, pred trgovinami itd.).
● Obiskovali smo predvsem samotarje, ki ne prihajajo v dnevni center. Poskušali smo se jim čim bolj približati
in jim konkretno pomagati (deljenje in pranje oblačil, zdravstvena pomoč, urejanje statusno-administrativnih
zadev, zagotavljanje osebne higiene).
● Terenski obhodi so potekali kot doslej ob četrtkih od 13h do 15h. Načrtovali smo jih glede na potrebe, ki so
se pokazale na individualnih obhodih zaposlenih in iz pridobljenih informacij posameznikov ter institucij.
● Pri zdravstveni oskrbi uporabnikov so nam pomagali tudi študentje zdravstvene nege.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Imeli smo več individualnega spremljanja, urejanja statusno-administrativnih zadev in osebnih
pogovorov z uporabniki. Zabeležili smo 132 (85) storitev in 49 (44) različnih uporabnikov.
● Uporabniki iz terena so začeli prihajati tudi v dnevni center.
● Pomagalo nam je 44 (31) prostovoljcev, kar predstavlja 42% porast. Na terenske obhode so redno
prihajale tudi študentke iz Pedagoške fakultete in Fakultete za socialno delo.
● Velika pridobitev je bila pobuda Zdravstvene fakultete za sodelovanje z nami. Pomagali so nam pri
zdravstveni oskrbi, ki je med uporabniki zelo potrebna.
● Prostovoljci so se nam na terenu pridružili tudi čez teden (nekateri ne morejo v času terenskega
obhoda).
● Na terensko delo na ulici smo vabili tudi prostovoljce iz dnevnega centra.
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TERENSKO DELO NA DOMU
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

7 (15)

ŠTEVILO STORITEV

45 (44)

POVPREČNO ŠTEVILO
UPORABNIKOV/ DAN

1

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Na domu smo uporabnikom pomagali predvsem pri čiščenju ali hišniških popravilih.
● Najbolj intenzivno smo obiskovali M.N., ki smo mu prenovili stanovanje (beljenje, nova kuhinja, pohištvo).
Od takrat ga tedensko obiskujemo in mu pomagamo pri čiščenju in pospravljanju stanovanja ter pri skrbi za
njegovo osebno higieno in oblačila.
● V bivalni enoti na Knobleharjevi smo obiskovali M.L., ki je pozimi umrl. Uredili smo, da je bil dostojno
pokopan v grobu na Žalah, ki bo namenjen tistim, ki nimajo možnosti dostojnega pokopa.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Pokopavanje brezdomcev, ki jih spremljamo in nimajo možnosti dostojnega pokopa, smo uredili preko
sester Karmeličank, ki so odstopile grob na Žalah. Zaenkrat sta tam pokopana dva brezdomca.

PERIPATETIČNO TERENSKO DELO
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

31 (33)

ŠTEVILO STORITEV

119 (76)

POVPREČNO ŠTEVILO
UPORABNIKOV/ DAN

1

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Tudi na tem področju se je povečalo število storitev, saj smo bolj redno in poglobljeno skrbeli za tiste, ki jih
spremljamo.
● Redno smo obiskovali uporabnike, ki smo jim uredili bivanje v domovih za starejše. Pomagamo jim pri skrbi
za osebno higieno, urejanju statusno-administrativnih zadev in skrbi za zdravje, redno sodelujemo s
socialnimi službami in zdravstvenim osebjem v domovih.
● Obiskovali smo dva uporabnika v ZPKZ Dob.
● Obiskovali smo uporabnike v bolnišnici in v psihiatričnih ustanovah. Bili smo v kontaktu z zdravniki in z
medicinskim osebjem.
● Kar nekaj uporabnikov je bilo po odpustu iz bolnišnice onemoglih in niso imeli primerne namestitve.
Nekatere smo zaradi slabega zdravstvenega stanja sprejeli v zavetišče. Sodelovali smo tudi s sestrami
Misijonarkami ljubezni na Ježici.
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● Sodelovali smo s Centri za socialno delo, s socialnimi delavci v domovih za starejše, z zdravstvenimi
ustanovami, Karitas, ipd.
● Sodelovali smo s Probono ambulanto. Pomagali so nam pri oskrbi uporabnikov brez zdravstvenega
zavarovanja (zdravila, pregledi).
● Imeli smo predavanje društva Skupnost Srečanje, ki so nam predstavili njihovo delo z zasvojenimi.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● V institucionalnem varstvu in zavodih smo obiskali 15 uporabnikov in zabeležili 60 storitev. (Zaradi
spremembe načina beleženja primerjava z letom 2018 ni mogoča in je tudi za leto 2019 pomanjkljiva.)
● Kažejo se velike potrebe po primerni in dostojni namestitvi onemoglih uporabnikov, ki nimajo svojega
bivališča.

Razdeljevanje hrane brezdomcem v Novi Gorici

SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, FIHO, MONG in Občina MirenKostanjevica

ŠTEVILO REDNIH
UDELEŽENCEV

59 (68)

ŠTEVILO STORITEV

555 (642)

VSEBINA in TEME DEJAVNOSTI
● Različnih uporabnikov je bilo v 2019 manj kot v 2018, a jih je na dnevne obroke v povprečju hodilo več,
kar je razvidno tudi iz povečanega 1851 (1461) razdeljenih obrokov.
● V parku pri avtobusni postaji delimo topel obrok brezdomnim osebam. Preko spontanega pogovora
skušamo z brezdomci navezati stik, prepoznati njihove potrebe in vzpostaviti zaupen odnos. Po potrebi
jim zagotavljamo strokovno oporo pri reševanju socialnih stisk.
● Pripravimo tudi skupna praznovanja.
● Vključujemo jih v socialno rehabilitacijo na Mirenskem Gradu.
UGOTOVITVE in PREDLAGANE SPREMEMBE
●

Začeli smo voditi pogovore s prostovoljci in brezdomci, kar se je izkazalo za dobro, saj si na takšen
način lažje ustvarimo celotno sliko o določenem brezdomcu in njegovi situaciji.
● Junija smo za zaključek skupaj s prostovoljci šli na pico. Prostovoljci so se še bolj povezali in spoznali.
S takšnimi srečanji bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu.
● Kot prejšnja leta jih je obiskal Miklavž, ki so ga bili brezdomci veseli. Prišlo je 11 brezdomcev in 4
prostovoljci.
● Prijavili smo se na dva občinska razpisa za pridobitev prostorov za deljenje hrane, vendar nam je
občina prošnjo zavrnila.
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Namestitvena podpora
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE VZD
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

18 (24)

ŠTEVILO STORITEV - NOČITEV 2285 (2211)
POVPREČNO ŠTEVILO
UPORABNIKOV/mesec

7

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
17

● V letu 2019 se je število različnih uporabnikov zmanjšalo za 25 %. Upad števila pripisujemo temu, da so
obstoječi uporabniki bolj konstantni in dlje časa ostanejo v zavetišču.
● Zavetišče je bilo v 2019 ves čas zasedeno.
● 7 uporabnikov je bilo vključenih v delovne akcije, 3 pa v Resettlement na Mirenskem Gradu.
● Vsem uporabnikom smo poleg namestitve nudili individualno spremljanje. Skupinske pogovore smo imeli po
potrebi, redno pa mesečne individualne pogovore.

UGOTOVITVE in SPREMEMBE
-

Uvedli smo plačevanje prispevka za zavetišče, ki znaša 100 EUR za tiste, ki prejemajo denarno socialno
pomoč ter 150 EUR za tiste, ki prejemajo DSP + varstveni dodatek. Za uporabnike, ki ne prejemajo DSP, je
zavetišče brezplačno.
Več uporabnikov je potrebovalo oskrbo in niso bili samostojni pri delu pri čiščenju, higieni, ipd.
Enemu uporabniku smo pomagali pri vključitvi v program detoksikacije (Center za zdravljenje odvisnih od
prepovedanih drog). Kmalu po vključitvi na oddelek je bil odveden na prestajanje kazni v ZPKZ Dob.
Eden od zaposlenih je bil zjutraj 1 uro na voljo za uporabnike zavetišča. Pomagal jim je pri skrbi za osebno
higieno, čiščenju in urejanju zavetišča. S tem smo skušali vzgajati k redu ter skrbi zase in svoje zdravje.
Bolj kot izvajanje tehničnih opravil, je pomembno to, da smo zaposleni z njimi, da jih vidimo in smo tam
zanje.
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RESETTLEMENT - NAMESTITEV IN PONOVNO VKLJUČEVANJE BREZDOMNIH V DRUŽBO - MIRENSKI
GRAD
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, FIHO, Občina Miren - Kostanjevica

ŠTEVILO UPORABNIKOV V LETU
2019

6 različnih uporabnikov
25 različnih uporabnikov [1](skupaj z delovnimi akcijami)

ŠTEVILO OPRAVLJENIH
DELOVNIH UR V LETU 2019

5040 (6912) - ur dela - Ljubljana
2088 (2088) - Mirenski Grad (samo S. K. brez zaposlitve)
SKUPAJ: 7128 (9000)
SKUPAJ z delovnimi urami opravljenimi na delovnih akcijah: 9332 (9900)
ur = kar je 4,5 zaposlenega[2]

VSEBINA IN TEMA DEJAVNOSTI
Možnost vključitve v namestitveno podporo je namenjena uporabnikom zavetišča in dnevnega centra, ki so aktivno
vključeni v dejavnosti dnevnega centra in se redno udeležujejo delovnih akcij na Mirenskem Gradu.
Uporabniki so bili na Mirenskem Gradu vključeni v:
● delo na vrtu (gnojenje, sejanje, pikiranje, okopavanje in pletje, polaganje folije, nov vinograd ...)
● delo na njivi (polaganje folije, pripravljanje za sejanje, sajenje, okopavanje in pletje, obiranje pridelkov ...)
● mizarska dela (brušenje in lakiranje pohištva, izdelava oken, pohištva, popravila pohištev, ...)
● zidarska dela (delanje škarpe, prenova v Marijinem domu...)
● urejanje okolice (pospravljanje, košenje, urejanje deponije, urejanje prostora pod Marijinim domom ...)
● skrb za živali
● delo v kuhinji (pomoč pri kuhanju, čiščenje in predelava pridelkov ...)
● urejanje Gnidovčevega in Marijinega doma (postiljanje, čiščenje…)
● pomoč ljudem na terenu: prevzem pohištva, pomoč pri prenovah itd.

UGOTOVITVE in SPREMEMBE
-

-

Upad opravljenih ur uporabnikov Resettlementa v Ljubljani pripisujemo temu, da je en uporabnik sredi leta
prenehal z vključevanjem v program.
V letu 2019 se je v Resettlement vključil en nov uporabnik, ostali fantje so stalni in redno prihajajo na
Mirenski Grad.
Opažamo vedno večjo samostojnost pri delu in skrb za drugega. Izpostavijo probleme, spodbujajo se med
seboj, lepo poskrbijo za vsakega, ki pride na novo. Bolj aktivno kot prej sodelujejo v pogovorih pri mizi,
predlagajo rešitve pri delu, ni jih strah povedati svojega mnenja, izraziti nestrinjanje.
V zadnjem času smo reševali problem zmernosti pri hrani in pijači.
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RESETTLEMENT – DELOVNE AKCIJE
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za družino, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

22 različnih uporabnikov (MG)
12 različnih uporabnikov (Predoslje)

ŠTEVILO OPRAVLJENIH DELOVNIH
UR

1284 (760) - delovne akcije na Mirenskem Gradu
920 ( 589)- delovne akcije v Predosljah

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
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Možnost vključitve v delovne akcije je namenjena uporabnikom zavetišča in dnevnega centra, ki so aktivno
vključeni v dejavnosti dnevnega centra.
● V letu 2019 smo podaljšali delovne akcije na dva dni v tednu. Tako so na Mirenskem Gradu prespali tudi
tisti, ki so prišli samo na delovno akcijo. Tudi zaradi tega smo opravili več delovnih ur kot prejšnja leta.
● Bolj smo strukturirali delovne akcije (IS, pogovori, delo na MG, stalna prisotnost zaposlene itd.), preko
katerih se je izoblikovala stalna ekipa.
● Ob sobotah so bili fantje vključeni v socialno rehabilitacijo v Predosljah. Urejali so vrt in okolico,
sadovnjak, kokošnjak, ... Opravljali so tudi dela na terenu in v dnevnem centru (selitev, popravila,
opravila in prenova v dnevnem centru - tla v dc in zavetišču, beljenje,…). Pomagali so na terenskem delu
(prenova stanovanja za M.N.). Obnovilo se je tudi stanovanje v Guncljah, v katerega so bili vključeni
tako fantje iz delovne akcije kot fantje, ki redno hodijo oz. živijo na MG.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Fantje se radi udeležujejo delovnih akcij (tudi) zato, ker na MG lahko prespijo. Novi uporabniki se prvi
mesec delovnih akcij udeležujejo en dan, potem lahko pridejo na dvodnevne.
● Nekateri uporabniki postajajo vedno bolj samostojni pri delu in radi delajo.
● Izmenjava informacij med zaposlenimi v LJ in na MG je boljša in bolj strukturirana, kar nam pomaga, da
imamo bolj jasno sliko o posameznih uporabnikih.
● Na MG spremljamo tudi urejenost in čistočo bivanjskih prostorov uporabnikov.

21

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA BREZDOMNIH (namenjena moškim)
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za družino, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

4 (5)

ŠTEVILO STORITEV

1402 (945)

POVPREČNO ŠTEVILO UP./MESEC

4 (4)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Uporabniki se redno vključujejo v Resettlement Mirenski Grad, delovne akcije v Predosljah ter druge
aktivnosti v društvu.
● Ob petkih smo imeli skupne zajtrke, na katerih smo se po potrebi pogovorili o problemih.
● En uporabnik je moral zapustiti program, ker se ni več vključeval v aktivnosti.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Fantje so čez vikend želeli mir in čim manj aktivnosti. Radi pa so se vključevali v delo v okviru delovnih
akcij ob sobotah in po potrebi ob petkih.
● Stanovanje na Resljevi je bilo preveliko za dve osebi, zato smo načrtovali menjavo stanovalcev obeh
stanovanj v programih Resettlement (to smo izvedli v februarju 2020).
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RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA LJUDEM V STISKI (namenjena družinam)
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za družino, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

6 (4)

ŠTEVILO STORITEV

1571 (1460)

POVPREČNO ŠT.UP./mesec

4

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● SPLOŠNO - mama je 12. 9. rodila sina. Oče se je od rojstva sina dalje več vključeval v družinsko življenje
in v program. Mlajši sin je jeseni pričel hoditi v prvi razred OŠ, hčerka v 4., starejši sin pa v 6. razred.
● VESELE URICE - Pomagali smo pri učenju, reševali miselne igre, šli na sprehod, pospravljali... Vesele urice
so potekale tudi med poletnimi počitnicami.
● ČIŠČENJE STANOVANJA - Tedensko smo obiskovali družino in skupaj z mamo urejali stanovanje.
● OSEBNI POGOVORI - Nosilka dejavnosti je imela z mamo osebne pogovore.
● SOCIALNA REHABILITACIJA - Mama se je do porodniške kot prostovoljka redno vključevala v delo v
pralnici dnevnega centra.
● SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI - Potekale so izmenjave informacij z vrtcem, CSD-jem in
drugimi institucijami, ki spremljajo družino.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
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● Stanovanje je bilo premajhno za 6 oseb, zato smo februarja 2020 družino preselili na Resljevo, uporabnike
z Resljeve pa na Zaloško.
● Zaradi slabega pretoka informacij, smo slabo unovčili znanje, ki ga imajo v Centru za družine Mirenski
Grad. Posledično je bilo delo z družino slabše kvalitete in ni ustrezalo njihovim potrebam.
● Potrebno bo več sprotnega spremljanja otrok pri učenju, redu. Potrebno se je povezati s šolo in začeti
sodelovati z njimi.
● Konec leta 2019 se je v program vključil tudi oče in od takrat biva skupaj z družino.
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Celostna pomoč za zdravje na ulici
Zdravstvena oskrba in urejanje zdravstvenega zavarovanja
SOFINANCERJI
ŠTEVILO UPORABNIKOV
ŠTEVILO STORITEV

MZ
73 (21)
279 (156)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Delo za zdravje brezdomcev se je izvajalo v okviru vseh programov. Uporabnikom smo oskrbeli manjše
rane, naročali in spremljali smo jih na različne zdravniške in specialistične preglede, priskrbeli smo jim
zdravila.
● Še naprej smo bili intenzivno povezani z Ambulanto Pro Bono, ki nam je omogočala prejem različnih
medicinskih pripomočkov in zdravil ter napotnic za različne specialiste.
● Z urejanjem socialnega statusa smo uporabnikom še naprej pomagali do osnovnega in dodatnega
zdravstvenega zavarovanja.
● V novembru so se nam pridružili študentje zdravstvene nege.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Razpis za leto 2019 smo spregledali, a smo kljub temu nadaljevali z delom, saj so potrebe velike.
● Kaže se potreba po redni medicinski pomoči brezdomcem, ki smo jo v letu 2019 lahko izvajali s pomočjo
študentov zdravstvene nege. Pomoč študentov se je izkazala za zelo koristno.
● Uporabnike smo v času obiska študentov pospešeno spodbujali k zdravstveni oskrbi, kar je pripomoglo k
velikemu porastu tako števila uporabnikov programa kot storitev.
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ŠOLA PROSTOVOLJSTVA 2019
S septembrom 2018 je postala Šola prostovoljstva del projekta Daj naprej - za razvoj in kakovost prostovoljstva, ki ga
je podprlo Ministrstvo za javno upravo.
Prijavitelj projekta je Društvo prostovoljcev VZD s Šolo prostovoljstva v Ljubljani (Janja Završnik) in na Mirenskem Gradu
(Andreja Vizintin, Tjaša Nemec), prvi partner je Društvo katoliških pedagogov Slovenije (Ema Kotar) drugi partner na
Vincencijeva zveza dobrote (Urška Smerkolj) s prostovoljstvom za ranljive skupine.
V letu smo dejavnosti s področja prostovoljskega dela izvajali v okviru projekta Daj naprej (17. 9. 2018 – 31. 12. 2019). V
okviru projekta je bilo izvajanih 26 aktivnosti, v okviru društva 21, v okviru VZD pa 11. Dejavnosti so obsegale področij
dela, in sicer:
IZVAJALEC/AKTIVNOST

DPVZD

DKPS

VZD

1. Promocija in ozaveščanje prostovoljskega dela

X

X

X

2. Predstavitve prostovoljskega dela

X

X

X

3. Zbiranje in pridobivanje novih prostovoljcev

X

X

X

4. Informativni razgovor s prostovoljcem

X

X

X

5. Uvajanje v prostovoljsko delo

X

X

X

6. Uvodno izobraževanje za prostovoljce

X

X

7. Tedenska in dnevna koordinacija prostovoljcev

X

X

8. Izvajanje prostovoljskega dela

X

X

9. Dnevne refleksije

X

PROMOCIJA

UVAJANJE NOVIH PROSTOVOLJCEV

REDNO DELO S PROSTOVOLJCI

X

10. Prostovoljsko delo ranljivih skupin

X

11. Tedensko reflektiranje prostovoljskega dela ranljivih
skupin

X
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12. Dnevna prisotnost mentorja kot opora pri izvajanju
prostovoljskega dela

X

SREČANJA ZA PROSTOVOLJCE
13. Srečanja za prostovoljce

X

14. Dnevi prostovoljcev

X

15. Načrtovanje dejavnosti s prostovoljci

X

X

DELO Z MENTORJI
16. Osebni pogovori s prostovoljci in mentorji

X

17. Usposabljanja mentorjev, dnevnih vodij in tutorjev

X

X

18. Intervizije za mentorje in koordinatorje programa

X

X

19. Skupina za vzgojo

X

20. Izvedbe 3 koncertov v temi

X

SKUPNE DEJAVNOSTI
21. Prostovoljske delovne akcije in druženja

X

X

22. Koordinacija za izmenjavo prostovoljcev in širjenje
prostovoljskega dela

X

X

23. Komunikacijska vikenda za prostovoljce in mentorje

X

X

24. Evalvacija prostovoljskega dela in načrtovanje
programa

X

X

25. Širjenje prostovoljskega dela na nove lokacije po
Sloveniji

X

X

26. Administrativna dela

X

X

X

EVALVACIJE, ADMINISTRACIJA
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X

X

V Društvu prostovoljcev VZD je v letu 2019 delovalo 274 (2018: 248, 2017: 243) prostovoljcev (90 moških, 184 žensk)
(2018: 88 m, 160 ž; 2017: 66 m, 169 ž), ki so opravili skupaj 23793,5 prostovoljskih ur (2018: 22465 ur, 2017: 20308,5
ur), kar predstavlja 11,3 zaposlenih.
V evidence Šole prostovoljstva na obeh lokacijah so za preteklo leto všteti:
● prostovoljci Celostne pomoči brezdomcev za aktivno vključevanje v družbo s podprogrami: Terensko delo v
Ljubljani, Dnevni center za brezdomce, Zavetišče za brezdomce, Razdeljevanje hrane v Novi Gorici, Resettlement
– Resljeva, Resettlement – Zaloška, Resettlement – Mirenski Grad;
● prostovoljci Centra za družine Mirenski Grad s podprogrami; učna pomoč, učenje glasbe, varstvo predšolskih
otrok, počitniško varstvo in drugo varstvo, oratorij, vodenje skupin za mlade, pomoč pri pripravi ustvarjalnih
dejavnosti in promocija;
● prostovoljci akcije Prodaja koledarjev na Primorskem in v Ljubljani;
● prostovoljci, ki opravljajo druga dela na Mirenskem Gradu in v Ljubljani.
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OPIS PROSTOVOLJSTVA PO PROGRAMIH
PROSTOVOLJSKO DELO - Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo
dejavnost

št. prostovoljcev

št. opravljenih ur

Terensko delo VZD

34 (23)

436,5 (378,5)

Dnevni center za brezdomce

117 (96)

7670,5 (6579,5)

Skladišče z oblačili

11 (9)

1031 (680)

Zavetišče za brezdomce VZD

5 (10)

200,5 (225)

Razdeljevanje hrane brezdomcem v Novi Gorici

14 (14)

643 (210)

Resettlement - Resljeva

2 (2)

240 (631)

Resettlement – Zaloška

5 (3)

83,5 (108,5)

(6)

(205)

143 (117)

10305 (9017,5)

Resettlement – Mirenski Grad
SKUPAJ - neponovljivih
VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI

V Šoli prostovoljstva smo v 2019 nadaljevali z izvajanjem programa “Daj naprej”, ki ga je financiral MJU.
Prostovoljci radi prihajajo v dnevni center in v druge programe, pomembno je, da se počutijo koristne. Prostovoljci so
prihajali na delo redno. O odsotnostih so običajno redno obveščali. Vsak sklop prostovoljskega dela smo zaključili z
refleksijo, kjer so prostovoljci pogosto spregovorili tudi o svojih stiskah, predlagali so izboljšave itd.
Velik poudarek smo dali promociji prostovoljstva na spletni strani, družabnih omrežjih in portalu prostovoljstvo.org.
Izvedli smo tudi 16 predstavitev prostovoljskega dela na osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah.
Z novimi prostovoljci (39) smo opravili informativni razgovor. Prostovoljce smo med aktivnostmi spremljali in bili na
razpolago za pomoč. Prostovoljce smo redno vključevali v pripravo projektov. Priprav so se redno in radi udeleževali.
Prostovoljka je vodila tudi ustvarjalne delavnice v dnevnem centru.
Jeseni 2019 je 5 študentk Fakultete za socialno delo in en študent Teološke fakultete - zakonske in družinske študije
pričelo opravljati prakso. V aktivnosti dnevnega centra, še posebej v zdravstveno oskrbo, so se novembra 2019
vključili tudi študentje Zdravstvene nege, ki opravijo po 8 ur prakse.
Alternativno vzgojni ukrep – dijaki so opravili 42 (10 ur) prostovoljskega dela. Prihajali iz Srednje zdravstvene šole
LJ in Erudio gimnazije.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
Prostovoljci so aktivno vključeni v delo v dnevnem centru in drugih programih. Zaradi večje vključenosti in
angažiranosti opažamo tudi večjo potrebo po rednem spremljanju in pogovoru.
Več prostovoljcev je vključenih tako v program Celostne pomoči brezdomcem kot v Center za družine. Za
prostovoljstvo se je odločilo več posameznikov,, ki jih je spodbudil Peter Žakelj v okviru osebnih pogovorov.
Znatno višje število prostovoljskih ur v pralnici in skladišču z oblačili je posledica redne prisotnosti prostovoljcev in bolj
strukturiranega dela.
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PROSTOVOLJSKO DELO - Center za družine Mirenski Grad
podprogram

št. prostovoljcev

št. opr. ur

Učna pomoč

50 (39)

1060,5 (1351,5)*

Učenje za življenje

11 (8)

34,5 (41,5)

Učenje glasbe

19 (20)

520,5 (550,5)

Varstvo predšolskih otrok
DOPOLDAN
POPOLDAN

27 (24)
28 (15)

542,5 (1739,5)**
215,5 (202,5)

Počitniško varstvo in drugo varstvo

41 (48)

2585,5 (1692)

Oratorij

60 (48)

2784 (2304)

Pomoč pri pripravi ustvarjalnih dejavnosti

10 (8)

141,5 (219,5)*

Vodenje in pomoč pri vodenju skupin za otroke,
mladostnike, zakonce in starše, družine in
posameznike

7 (7)

1696,5 (2097,5)

Dejavnosti za promocijo

12 (11)

519,5 (421,5)

Akcija prodaje koledarjev MG in LJ

98 (75)

1857 (1790)

Druga dela v društvu***

34 (17)

1531 (1037,5)

183 (156)

13488,5 (13447,5)

SKUPAJ - neponovljivih

Do velikega odstopanja prihaja zaradi
* spremembe v evidentiranju prostovoljskih ur (UP: v letu 2019 smo prostovoljcem, ki so prišli za ves čas učne
pomoči šteli 3h na dan, v 2018 pa 3,5h na dan; Ustvarjalne dejavnosti: z letom 2019 smo se dogovorili za nižji pavšal
prostovoljskih ur)
** posledica tega, ker so nekateri prostovoljci redkeje prihajali na prostovoljsko delo.
*** v to kategorijo se vnašajo ure za celo društvo (CPB in Center za družine).
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
1. Za prostovoljstvo so se na novo odločili posamezniki, ki jih je spodbudil Peter Žakelj v okviru osebnih
pogovorov.
2. Vsako oglaševanje je spodbudila kakšnega novega prostovoljca. Nekaj jih je prišlo tudi prek osebnih
poznanstev.
3. V zadnjem letu se je ekipa prostovoljcev na učni pomoči in varstvu nekoliko ustalila. Več smo delali na
osebnem odnosu s prostovoljci. Ker prihajajo prostovoljci iz študentske skupine v Ljubljani, in so vključeni v
osebno spremljanje, smo lahko vzpostavili trajnejše in stabilnejše prostovoljstvo.
4. Vodenje Učenja glasbe je s septembrom ponovno prevzela zaposlena.
5. Prostovoljci prihajajo na delo bolj redno kot prejšnja leta. O odsotnostih nas redno obveščajo. Po majhnih
korakih se vzpostavlja red in odgovornosti za prostovoljstvo.
6. Natančnje vnašamo prostovoljske ure v program spletne aplikacije Prostovoljstva.org.
7. S CSD smo sodelovali po običajnem redu. Pri njihovem nagrajevanju smo bili tudi letos bolj striktni.
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8. Tudi v letu 2019 smo ob zaključku šolskega leta vsem prostovoljcem poslali potrdilo s številom opravljenih ur
9. Z novim šolskim letom smo posodobili dogovor o prostovoljskem delu. Z novim šolskim letom dogovore
prostovoljcev pridobivamo sproti.
10. Prostovoljcev študentov, ki prihajajo iz Ljubljane, je bilo z začetkom leta 2019 več, njihovo prostovoljsko delo
se je razširilo na več dejavnosti.
11. V maju 2019 se je za prostovoljca Tadeja Lična, v sodelovanju z IP Posočjem d.o.o. začelo usposabljanje na
delovnem mestu.
12. Ena študentka s Fakultete Sigmunda Freuda je opravljala prakso.
13. Za prostovoljce smo pripravili anketo.
14. V avgustu so skavti iz stega Nova Gorica 1 del tabora za voditelje preživeli kot prostovoljci v Društvu
prostovoljcev VZD. Prepleskali so mladinske prostore in kot animatorji sodelovali v počitniškem varstvu otrok
na Mirenskem Gradu.
PROMOCIJA PROSTOVOLJSTVA
V preteklem letu smo imeli predstavitve:
Prostovoljsko delo smo predstavili v DIJAŠKEM DOMU ŠEMPETER - 19. 11. 2019.
DD Nova Gorica se ne odziva na naše pobude.
Festivala prostovoljstva v Novi Gorici se zaradi preobremenjenosti kadra in nasičenosti tovrstnih prireditev nismo
udeležili.
Sodelovali smo na Festivalu vseživljenjskega učenja na LUNG-u.
Naše predstavitve v srednjih šolah vzbudijo med mladimi kar nekaj zanimanja. 7 dijakinj iz DD Šempeter je nekajkrat
prišlo na prostovoljstvo v varstvo. 2 še vztrajata.
Prostovoljstvo mamic - prihaja le 1 prostovoljka, ki pomaga pri pripravi učnih pripomočkov za vrtec.
Razposlali in raznesli smo plakate in zgibanke.
Vabilo na prostovoljstvo redno objavljamo na FB in Instagram. Spremenili smo logiko oglaševanja na
Prostovoljstvo.org. Objavljamo bolj konkretne potrebe. Na tak način smo pričakovali več odziva, a ga žal ni bilo.

Ustvarjalna srečanja za mlade - Priprave na oratorij
SOFINANCERJI /
ŠTEVILO REDNIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠT. UDELEŽENCEV NA
SREČANJE/DAN

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

60 (52)

ŠTEVILO STORITEV

508 (408)

PRIMERJAVA Z LETOM 2018

V letu 2018 je bilo vseh različnih udeležencev 52, kar je 8 manj kot v 2019.

ŠTEVILO SREČANJ

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)

31

9 (9)

Lik oratorija je bil literarni junak Peter Klepec. Ob njem smo se spoznavali, da je naša moč v tem, da delamo dobro.
Oratorijski vzklik: Imaš moč, da delaš dobro!
Na oratorij smo se pripravljali na pripravah:
● 11. maj 2019 ob 14.30
● 8. junij 2019 ob 14.30 in
● od 24. - 30. junija 2019 ob 17h.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE na podlagi sprememb

Prve priprave na oratorij se je udeležilo 28.
animatorjev. Druge priprave pa 44 animatorjev.

Datumsko bolj ustreza drugi datum, ker je v šoli večina
stvari že zaključenih.

Delovne skupine so vodili animatorji študenti, ki so
dobili že pripravljeno idejo za igro posamezne delovne
skupine in so jo potem samo še dodelali. Mlajši
animatorji so nato pod vodstvom izdelali pripomočke, ki
se jih je potrebovalo za izvedbo igre.

Izkazalo se je za dober sistem. Animatorji študenti, da
prevzamejo odgovornost, mlajši animatorji pa da ne nosijo
prevelike teže odgovornosti in tako pod vodstvom poskrbijo
za pripomočke.

USPOSABLJANJA ZA PROSTOVOLJCE
Pogovorne skupine za reševanje konfliktnih in drugih vzgojnih situacij - Dnevi prostovoljcev
SOFINANCERJI

MJU (LJ), MDDSZ - direktorat za družino (MG)

ŠTEVILO ČLANOV

63 (66) LJ, 44 (45) MG

ŠTEVILO SREČANJ

5 (6) LJ, 10 (10) MG

TEME SREČANJ
LJUBLJANA

MIRENSKI GRAD – učna pomoč, učenje glasbe in
varstvo

1

oktober: Kam in kako? 22 P

januar: UP - Moje mesto ob otroku
UG - Priprava na Prešernovanje, 21 P

2

november: Ljubezen, veselje, hvaležnost? 24 P

februar: UP - Kako se odzivam? Kam me to vodi? 10 P

3

januar: Priklopljen ali izklopljen 35 P

april: UP in V - Barvanje pirhov, 8 P

4

februar: Ljubite svoje sovražnike 29 P

junij: UG UP in UG, Zaključek za vse, 22 P

5

april: Ljubeči kakor Oče 23 P

september: UG uvodno srečanje za prostovoljce, 8 P

6

oktober: UP - Vzgajati po zdravi pameti, 14 P

8

november: UG - Refleksija dela
UP in V - Način privzgajanja discipline in delovnih navad,
27 P
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UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
LJUBLJANA

MIRENSKI GRAD

5 srečanje se je udeležilo 63 različnih prostovoljcev.
Prihaja veliko stalnih prostovoljcev in pri vabljenju ni
potrebno več toliko energije. Na srečanju se v skupinah
razvijejo živahne debate.

Skupno smo imeli 10 srečanj in 45 različnih
prostovoljcev.
Teme so zanimive, na srečanjih je lepo, a je udeležba
kljub aktivnemu spodbujanju slaba.

Komunikacijski vikend za reševanje konfliktnih in drugih vzgojnih situacij
SOFINANCER

MJU

ŠTEVILO ČLANOV 2019

55 (2018 - 80)

ŠTEVILO SREČANJ V
ŠOLSKEM LETU 2019

3 dni, vikend od 13. do 15. 12. 2019

VSEBINA
● Tema komunikacijskega vikenda je bila Moja hrepenenja in želje.
● Otroci družin, ki so se udeležile vikenda, so sledili temi Veselje in dobrota. Program zanje so pripravili in
izvajali starši. Starši so se pri izvajanju programa za otroke izmenjevali, tako da so bili lahko v celem
vikendu prisotni tudi na temah za odrasle.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
● Program je potekal podobno kot leto prej: predstavitev teme, čas za osebno premišljevanje, pogovor v
manjših skupinah in podelitev /pogovor vseh udeležencev.
● V preproste delovne naloge za udeležence, ki imajo pomen dodatnega povezovanja (pospravljanje miz in
pomivanje posode po obrokih, pripravljanje pogrinjkov ...), so bili letos prvič vključeni tudi šolski otroci. To je
bilo pozitivno, saj delo z osebami, ki niso del otrokove družine, otrokom pomaga pri razvijanju komunikacije
in odgovornosti.
● Udeležence smo tudi tokrat spodbujali k polni prisotnosti na vikendu, razen v primeru neodložljivih zadev,
kot je služba ipd. To pripomore k lažji osebni poglobitvi udeležencev.
● V soboto po kosilu je bil za udeležence organiziran sprehod. Zvečer pa so udeleženci imeli družabni večer.
Oboje pripomore k povezovanju in krepitvi pozitivnega vzdušja med udeleženci, posledično pa večji
povezanosti tudi, ko v življenju nastopijo različne težave.
Pogovorne skupine za vzgojo - Srečanja za individualno spremljanje
SOFINANCER

MDDSZ - direktorat za družino

ŠTEVILO REDNIH UDELEŽENCEV

/

POVPREČNO ŠT. UDELEŽENCEV NA
SREČANJE/MESEC

16,9 (14,5)

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

26 (28)

ŠTEVILO SREČANJ

9 (11)

33

ŠTEVILO STORITEV

152 (160)

VSEBINA srečanj (programa) + TEME SREČANJ
Od januarja do junija smo teme prilagajali sprotnim potrebam skupine. Največja potreba se čuti v tem, da so si člani
skupine v oporo pri rednem delu in se opominjajo v osebni rasti.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Srečanja za individualno spremljanje so zelo koristna za povezanost vseh ožjih članov, ki delujejo v Društvu
in se srečujejo z različnimi vzgojnimi in osebnostnimi vprašanji.
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CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI GRAD
V vse dejavnosti Centra za družine Mirenski Grad se je v letu 2019 vključilo 953 različnih uporabnikov (v letu 2018 927).

Dejavnosti za otroke, mlade, starše, družine in posameznike financirajo:
1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) – direktorat za družino, Center za družine Mirenski
Grad – vsebine centrov za družine,
2. Ministrstvo za zdravje (MZZ) – program VESELE URICE ZA OTROKE IN DRUŽINE – Celostna pomoč
otrokom in njihovim družinam za zdravje,
3. FIHO – Center za družine Mirenski Grad (sklopa Vesele urice in Popoldnevi na Gradu) - dejavnosti za otroke
in mlade,
4. OBČINA Miren – Kostanjevica – Center za družine Mirenski Grad (družbene dejavnosti, kulturne dejavnosti in
humanitarne dejavnosti).

1.

Razporeditev dejavnosti, financiranih s strani MDDSZ
1. VSEBINA - NEFORMALNO DRUŽENJE

Popoldnevi na Gradu - VARSTVO
ustvarjalne delavnice za otroke in družine: 1. nedeljo v mesecu, adventni venčki, krašenje, jaslice
ustvarjalna srečanja za mlade
družinski večeri
delovni tabor (Vincencijev tabor + počitniški teden za družine)
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glasbena skupina (glasbeni vikend)
2. VSEBINA - IZOBRAŽEVALNE IN PRAKTIČNE DELAVNICE NA TEMO RAZVIJANJA POZITIVNEGA
STARŠEVSTVA
skupine za zakonske pare (II.-IV.)
pogovorne skupine za reševanje konfliktnih in
drugih vzgojnih situacij
pogovorne skupine za vzgojo (individualna srečanja)
komunikacijski dnevi/vikend za družine
komunikacijski vikend za reševanje konfliktnih in
drugih vzgojnih situacij (vikend za prostovoljce + varstvo na vikendu)
osebni svetovalni pogovori
3. VSEBINA - IZVAJANJE POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI ZA OTROKE, ORGANIZIRANO OBČASNO
VARSTVO OTROK
ustvarjalni počitniški teden za otroke
ustvarjalni počitniški dnevi za otroke: varstvo med jesenskimi počitnicami, varstvo med zimskimi počitnicami,
varstvo med poletnimi počitnicami

4. VSEBINA - VSEBINE IN DEJAVNOSTI ZA OSEBNOSTNO RAST OTROK, MLADOSTNIKOV IN
MLADOSTNIC IN KREPITEV NJIHOVIH DRUŽIN
Popoldnevi na Gradu - UČNA POMOČ
Popoldnevi na Gradu - UČENJE ZA ŽIVLJENJE
Popoldnevi na Gradu - PRIREDITVE ZA DRUŽINE
skupine za mladostnike (mladinska skupina)
skupina za glasbeno ustvarjanje mladih (Kitarska žlahta)
komunikacijski dnevi za mlade (vikend za mladince, študente, tabor Izzivnik I.)
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svetovalni pogovori za mladostnike/mladostnice,
mlajše odrasle, odrasle in starše
V okviru MDDSZ so zaposlene 3 osebe (1 za polni delovni čas, 2 za polovični delovni čas).

2.

Razporeditev dejavnosti, financiranih s strani MZZ

UP s celostnim pristopom
Varstvo otrok in druženje s celostnim pristopom
Učenje za življenje s celostnim pristopom
Študentski dnevi
Rekreacijski vikend za študente
Športne urice za družine
Rekreacijski vikend za posameznike in družine
Svetovalni pogovori informiranje za mlade, starše in druge posameznike

V okviru MZZ je 1,5 zaposlena (1 za polni delovni čas, 1 za polovični delovni čas). Projekt se je začel s 1. 12. 2019.
Dejavnosti MZ v letu 2019 še nismo izvajali.

3.

FIHO – Center za družine Mirenski Grad (ter sklopa Vesele urice in Popoldnevi na Gradu)
DEJAVNOST

ŠIFRA
03 MG

Vincencijev tabor
Vikendi za družine
Vikend za mlade
Tabor Izzivnik
Počitniški teden za mlade pred pripravami na oratorij
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Študentski dnevi
07 MG

Miklavževanje – nedeljsko praznovanje
Počitniško obdarovanje
Miklavžev nastop
Prešernovanje
Dan družine
Zaključna prireditev za otroke in starše

09 MG
VESELE URICE

Družinski večeri
Ust. delavnice za otroke
Vsakodnevno (dopoldansko) varstvo
Učenje za življenje

10 MG

Oratorij
Mladinska skupina
Študentska skupina
Vokalna skupina (za otroke in mlade)
Kitarska žlahta

11 MG
POPOLDNEVI NA
GRADU

Učna pomoč
Počitniško varstvo
Učenje glasbe

12 MG

Osebni pogovori s starši in mladostniki

V okviru FIHO je 0,5 zaposlene. FIHO sofinancira v okviru centra dejavnosti za otroke.
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4. OBČINA Miren – Kostanjevica – Center za družine Mirenski Grad v celoti (družbene
dejavnosti, kulturne dejavnosti in humanitarne dejavnosti)
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Dejavnosti, financirane od MDDZS
Spletni forum
KULTURNE DEJAVNOSTI
Učenje glasbe
Kitarska žlahta
Vokalna skupina
HUMANITARNE DEJAVNOSTI
Miklavževanje za otroke, 1. 12. 2019 (Mirenski Grad)
Prešernovanje za družine, 8. 2. 2019 (Mirenski Grad)
Piknik za animatorje, družine in druge sodelavce na oratoriju, 7. 7. 2019 (Volarje)

Spremembe v letu 2019
Zaposlitve:
● Z 21. 11. je nastopila porodniško Andreja Vizintin, ki je bila zaposlena prek projekta Ministrstva za javno upravo,
Daj naprej – za kakovost in razvoj prostovoljstva. Nadomestila jo je Tjaša Nemec.
● Neža Rižnar je z 22. 1. dala odpoved.
● S 16. 9. se je vrnila s porodniške Marjana Batistič, ki je zaposlena za polovični delovni čas.
● S 30. 11. se je vrnila s porodniške Petra Markič.
● V centru so bile v letu 2019 zaposlene: Eva P. Olivo (MDDSZ za polovični del. čas, od 1. 10. za polni delovni
čas)), Tjaša Nemec (od 22. 11. na MJU – nadomeščanje Andreje V., do 15. 12. MZZ ), Marjana Batistič (od 16.
9., V in UP), Andreja Vizintin (UP - Daj naprej do 22. 11.), , Pamela Perdec (UP - javna dela), Andreja Ličen
(pomoč pri UP), Barbara Magajna (pomoč v V), Katja Kovšca (V - ND),) in Maja Prinčič (vodja programa,
MDDSZ).
● Urška Čuk (UP), Petra Markič (od 30. 11. V) in Urška Smerkolj (MJU prek VZD, sicer pomoč v V) so bile
zaposlene na VZD.
● Z 31. 12. je potekla pogodba Pameli Perdec, ki je bila zaposlena prek javnih del.
Druge spremembe:
● Delo na različnih delovnih mestih se je ustalilo.
● Dejavnosti po programi so se ustalile.
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● Pri učenje glasbe sta do novega šolskega leta vodila prostovoljca (Danijel Olivo in Tomaž Batistič), s septembrom
ponovno Eva P. Olivo in Petra Markič.
● Zaključena je bila obnova WC - ja, ki je prilagojen potrebam vrtca.
● Z letom 2019 smo prešli z vodenja evidenc v programu EVA PRO, na program, ki nam ga je v ta namen
pripravil Erik Ferfolja. Poimenovali smo ga ERIK PRO. Program je prilagojen našim razmeram, zato so
evidence nekaterih dejavnostih v letu 2019 natančnejše in odstopajo od poročil preteklih let.Število
uporabnikov
Število uporabnikov
glede na starost

2017

2018

2019

otroci in mladostniki

466

461

484

mlajši odrasli

58

50

68

odrasli

366

362

401

68

117

/

900

927

953

neznan datum rojstva
SKUPNO ŠTEVILO UPORABNIKOV
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Programi za otroke
DNEVNE DEJAVNOSTI
● število v oklepaju velja za leto 2018
VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK - VRTEC
SOFINANCERJI
ŠTEVILO
REDNIH
UDELEŽENCEV

FIHO in prispevki uporabnikov
DOP: 26 (25)

ŠTEVILO
RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

DOP: 26 (25)
POP: 163 (92)*

ŠTEVILO
STORITEV

DOP: 3340 (2842)
POP: 3756 (2904)*

POVPREČNO ŠT.
UDELEŽENCEV NA
SREČANJE/DAN

DOP: 13,7 (11,7)
POP: 15,5 (12)

ŠTEVILO SREČANJ/DNI

DOP: 243 (242)
POP: 243 (242)

*Do odstopanj prihaja zaradi spremenjenega načina evidentiranja.

PRIMERJAVA Z
LETOM 2018

Organizacija in program sta potekala v isti smeri kot leto prej. Sproti smo ju še dopolnjevali. V
letu 2019 smo uvedli spremljanje otrok. Imeli smo roditeljski sestanek in uvedli govorilne ure.
Jasneje smo določili načrt in cilje za pripravo teme in sistem beleženja uporabe igrač pri otrocih.
Določili smo sistem za menjavanje igrač v omarah. Odgovorni zaposleni vsak mesec vodita
drugo skupino (en mesec mlajše otroke, naslednji mesec starejše).
Število storitev v dopoldanskem času se je povečalo za 15% predvsem zaradi pogostejšega
obiska uporabnikov.

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
2018/19: Družina (moji domači, moj dom in prostori v hiši ter okolica doma …
2019/20: Živali (živa/neživa narava, primerjava živali s človekom, riba, ptica, kača, ovca ...
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Nova oprema: blazine in nepremočljive podloge,
obroči za telovadbo, peskovnik, dve hišici iz lesa
tri kovinska igrala (za guganje) na igrišču, lesen
tobogan za telovadbo najmlajših ter dve igrači za
guganje, nov kavč.

Nova oprema spodbuja gibalni razvoj otrok oziroma ohranja
prijaznost in urejenost prostorov.

Otroke enkrat mesečno obišče potujoča
knjižnica.

Novost bogati program varstva. Obenem zaposlenim olajša
iskanje in izposojo primernih knjig za otroke.
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Jasen načrt in okvirni cilji za pripravo vsebin teme.

Hitrejša priprava teme in smiselno predstavljanje vsebine
otrokom.

Dorečen sistem beleženja uporabe igrač pri
otrocih ter sistem za menjavanje igrač v omarah.

Tabele pomagajo zaposlenim pri opazovanju razvoja otrok in
njihovih interesov ter posledično pri pripravi didaktičnih igrač.

Vsaka zaposlena je odgovorna za opazovanje
vseh otrok, še posebej pa za skupino, ki ji je
določena. Odgovorni zaposleni vsak mesec
vodita drugo starostno skupino (en mesec mlajše
otroke, naslednji mesec starejše).

Nadgrajevanje sistema spremljanja otrok zagotavlja
kontinuirano kvaliteto dela z otroki. Z menjavanjem zaposlenih v
obeh skupinah se zagotavlja objektivnost pri spremljanju otrok.

Po kosilu poteka refleksija dneva, pri kateri so
tudi prostovoljci. Ugotovitve se zapišejo v zvezek.

Refleksija pomaga usklajevati delo in vzgojne načine.

Uvedba govorilnih ur in roditeljskega sestanka.

Govorilne ure in roditeljski sestanek omogočata redno
komunikacijo med starši in zaposlenimi za zagotavljanje
najboljših možnosti za razvoja otroka.

Poenostavljen sistem plačevanja.

Razbremenjen kader in jasnejši način obračunavanja za starše.
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UČNA POMOČ, UČENJE ZA ŽIVLJENJE, UČENJE GLASBE
FINANCERJI

MDDSZ (UP, UZŽ), občina MK (UP, UZŽ; UG), FIHO (UP, UZŽ; UG), UG - prispevki
uporabnikov

PROGRAM

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na dan

ŠTEVILO STORITEV

Učna pomoč (UP)

65 (59)

11 (9,6)

1779 (1636)

Učenje za življenje (UZŽ)

32 (22)

4,9 (3,1)

786 (523)

Učenje glasbe in razredni
nastopi (UG)

58 (62)

30,5 (ni podatka)

1005 (777)

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI, PRIMERJAVA Z LETOM 2018
Učna pomoč
Učno pomoč je v letu 2019 obiskovalo 65 različnih udeležencev, od tega 8 srednješolcev in en odrasel. Število
uporabnikov se je povečalo za 9%, sorazmerno s številom storitev.
Več pozornosti smo namenili pripravi učnih gradiv in spremljanju otrok. Sicer ni bilo večjih sprememb v izvajanju
programa.
Učenje za življenje
Število udeležencev raste, ob določenih dnevih sta potrebna dva izvajalca dejavnosti in deljene skupine. Število
storitev se je v letu 2019 povečalo za 33%.
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Učenje glasbe in razredni nastopi
V letu 2019 se je sicer zmanjšalo število uporabnikov, a povečalo število storitev za 23%. To kaže na to, da se je
več učencev z novim šolskim letom ponovno vpisalo in da se otroci bolj redno udeležujejo programa.
Tako v letu 2018 kot 2019 se je program Učenja glasbe začel v septembru, sočasno z učno pomočjo.
V šolskem letu 2018/19 so bile skupine 4. S septembrom 2019 so bile oblikovane 3 skupine.
V šolskem letu 2018/2019 je učenje glasbe potekalo dvakrat tedensko (ob sredah in petkih). V letu 2019/2020 pa
enkrat tedensko (ob petkih).
Delo sledi trem stopnjam učnega načrta, ki je bil izdelan za instrumente. Prav tako je bil v septembru 2019 izdelan
okviren sistem učnega načrta za učenje teorije za 1., 2., 3. stopnjo. Učenci uporabljajo učbenike, ki jih uporabljajo
tudi v glasbeni šoli (Mali glasbenik 1, 2 in 3).
Leta 2019 so imeli otroci 4 nastope. Trije so bili razredni: v marcu (za Dan družine), v juniju (za konec šolskega leta)
ter v decembru. V februarju pa je potekalo Prešernovanje, prireditev za širši krog uporabnikov Centra za družine.
Učna pomoč
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

V letu 2019 smo postavili in vpeljali sistem priprave na
delo z otroki. Dnevno sta se dve zaposleni pripravljali
na učno pomoč, med programom je bila ena
odgovorna za druženje z otroki, druga pa za
koordinacijo s prostovoljci.
2 zaposlena trenutno potrebujeta 1h za pripravo na
učenje za 15 otrok.

Delo in odgovornosti so se porazdelile. Pomembno je, da
dobro prehajajo informacije med zaposlenimi. Razmišljamo
o tem, kako bi še lahko napredovali v strokovni (didaktični
smeri) in svetovalni za učinkovitejše delo otrok.

Skladno s sistemom delovnih listov, smo za novo
šolsko leto pripravili tudi seznam učnih pripomočkov,
ter učinkovit način učenja posamezne snovi, po
katerem se otroci učijo določenih snovi.

Sistem in urejanje omogoča jasnejši pregled nad vsemi
učnimi pripomočki in njihovo uporabo.

Pred učno pomočjo in med malico smo imeli vodene
Oba programa sta se izboljšala – vzpostavili smo trdnejši
pogovore (“za ali proti”) z otroki o vnaprej pripravljenih odnos s prostovoljci, pri otrocih pa je bil prostor za boljšo
temah (higiena, učenje,...), ki so bile zanje aktualne.
povezanost med njimi.
Na koncu smo naredili tudi plakat.
Nadgradili smo način dela s prostovoljci - podali smo Dobili smo jasnejši vpogled v delo prostovoljcev z otroki, o
jasnejša navodila za delo z otroki, na refleksijah pa
napredku otrok, prostovoljci so dali nove ideje za delo z
smo pridobivali tako informacije o učenju otrok, kot tudi otroki, ki smo jih uporabili za naprej.
o samem delu in doživljanjih prostovoljcev.
Sistematično smo spremljali napredek otrok.

S spremljanjem smo pridobili boljši vpogled v to, kako otroci
napredujejo, kar nam je pomagalo pri načrtovanju dela z
njimi za naprej.

Otrokom 8. in 9. razreda smo skušali dati vlogo
pomočnikov prostovoljcev. Njihova naloga je bila
pomagati prostovoljcem in skrbi za mlajše.

To se je izkazalo kot zelo dobro, saj so se tako učili
odgovornosti, samostojnosti, sodelovanja in uvidevnosti do
drugega.
Ta novost je pripomogla k povezanosti med mladimi, a
zaradi drugih usmeritev trenutno ni aktivna.

Učenje za življenje
SPREMEMBE

UGOTOVITVE
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MINI ŠOLA PROSTOVOLJSTVA - od pridobivanja
delovnih navad k razvijanju dobrodelnosti in skrbi za
skupno dobro.

Ovrednoteno prostovoljsko delo, ni toliko pričakovanja
nagrad oz. krivice, da eni delajo, drugi ne.
V tej dejavnosti lahko pridejo do izraza tudi tisti uporabniki,
ki so z vidika učenja in opravljanja šolskih obveznosti, manj
uspešni.

Uvodni krog - srečanje se prične s pogovorom
(pozdrav, kako smo preživeli dan, kako se bomo
organizirali glede dela)

Ta čas je ključen, da se otroci sprostijo, umirijo in da lahko
delo bolj usklajeno poteka.

Ob koncu šolskega leta smo udeležencem programa
S pohvalami smo ovrednotili prostovoljsko delo otrok. Veliko
pripravili POHVALE Mini šole prostovoljstva. Odsotnim jim je pomenilo, posebej tistim, ki zaradi težav sicer ne
smo pohvale poslali po pošti.
prejmejo pohval.
V šolskem letu 2019/2020 smo uvedli zvezek, kamor
zapisujemo refleksije.

Lažje je slediti spremembam.

V krogu pred UP otroci povedo ostalim, kaj so delali na S tem se ovrednoti delo otrok. Je tudi povabilo za otroke, ki
UZŽ.
še niso vključeni v to dejavnost. .
Več je sodelovanja študentov, ki so prevzeli vlogo
izvajalcev dejavnosti.

To prinaša novo energijo, ideje, živost. Otroci so jih lepo
sprejeli.

Učenje glasbe in razredni nastopi
SPREMEMBE
Z novim šolskim letom 2019/20 poteka učenje glasbe
le enkrat na teden.

UGOTOVITVE
Sprememba je dobra, saj so skupine večje, delo pa
dinamično in živo. Tudi zaradi prostovoljcev je to dobra
sprememba, saj se tekoče delo in dileme hitro izpostavljajo
in rešujejo. Petek je primeren dan tudi zaradi nadaljevanja
večera v družinski večer in mladinsko skupino.

Razredni nastopi se še naprej izvajajo - velik nastop se Nastopi so dobro obiskani. Večina staršev sporoča
ohranja za Prešernovanje. V šolskem letu 2019/20 se prisotnost, kar zelo olajša pripravo nastopov.
je starše pred nastopom večkrat spodbudilo, naj
sporočijo prisotnost ali odsotnost otrok na nastopih.
Organizacija dela z novim šolskim letom 2019/20 je
boljša - pesmi za nastope se določa hitro in
pravočasno. Med prostovoljci je več povezanosti in
komunikacije. Prek elektronske pošte in po telefonu
pripravljajo tedenski program za glasbo in teorijo.

Z dobro organizacijo in navdušenostjo prostovoljcev za
ustvarjanje se ohranja tudi veselje in navdušenje pri otrocih.

Ekipa prostovoljcev se je okrepila.

Sprememba je dobra in dobrodošla.
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VARSTVO OTROK MED KOMUNIKACIJSKIMI VIKENDI
KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA DRUŽINE
SOFINANCERJI

MDDSZ, občina MK

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

39
1. 20
2. 19

PRIMERJAVA Z
LETOM 2018

Zmanjšali smo število vikendov s 4 na 2, zaradi spremembe v organizaciji kom. vikendov
za zakonce in zaradi zmanjšanega števila zakonskih skupin. Pripravili smo skupen
program za oba termina. V primerjavi z letom prej je bil program preprostejši.

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Varstvo je sestavljeno iz pogovora, skupnega dela in/ali delavnic. Tema: Veselje in dobrota. (Mali otroci se veselijo
vsega. Navdušeni so nad vsem lepim, ki jih obdaja. Veseli so vsega, kar se lahko naučijo in vsega, kar zmorejo. To
veselje nad sabo in svetom želimo ohranjati vse življenje. Kako? Vedeti moramo, da je vsak od nas čudovit in se
tega veseliti. Ker živim z drugimi, ki niso taki kot jaz, se moram pogovarjati in z njimi deliti, kar razmišljam in kar si
želim. Da bo veselje trajno in ga bomo lahko z drugimi širili, pa si prizadevamo za dobro in tudi druge spodbujamo
k lepim in prijateljskim odnosom.
Pol ure pred vsakim terminom so varuhi imeli pripravo. Pred tem so v tednu pred varstvom po mailu dobili kratko
vsebino in potek dejavnosti.
Komunikacijskega vikenda za pare iz Žirov in Železnikov ni bilo.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Koordinacija otrok in varuhov za oba termina je bila
postavljena vnaprej.

To je omogočilo lažjo izpeljavo varstva.
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K pripravi varstva in vodenju pogovorov smo povabili
starše drugih zakonskih skupin.

Starši so se odzvali in sprejeli vloge. Nekateri so
sodelovali pri pripravi delavnic, nekateri so prvič sprejeli to
vlogo. Tako so lahko tudi sami pridobili nova znanja.

Predhodne priprave staršev 10 dni pred varstvom.

Starši so program in temo dobro poznali, zato so lahko
suvereno izpeljali aktivnosti za otroke.

Varstvo je potekalo v družabnem prostoru.

Prostori so ustrezni. Starše v varstvu bomo spodbujali, da
bodo bolj odgovorni za urejenost prostorov po dejavnostih.

KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH IN DRUGIH VZGOJNIH SITUACIJ - PROGRAM ZA
OTROKE
SOFINANCERJI

MDDSZ, občina MK, FIHO

ŠTEVILO RAZLIČNIH UDELEŽENCEV

15 (24) *

ŠTEVILO STORITEV

45 (72) *

PRIMERJAVA Z LETOM 2018

V letošnjem letu število uporabnikov precej odstopa, saj smo letos pod
to vsebino seštevali le družine z otroki.
Program je potekal podobno kot leto prej. Letos je bilo na vikendu
prisotnih 9 otrok manj kot v letu 2018. Starši so bili v tem letu bolj
vključeni v pripravo programa, in sicer so pripravili pogovore za otroke.

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Zaradi manjšega interesa se je zmanjšalo število uporabnikov.
V svetu, v katerem se vse bolj zapiramo na varno drug pred drugim in si postajamo tujci, tako pa tudi vse bolj
žalostni, smo z otroki razmišljali, kako naj krepimo in ohranjamo vrednoto prijateljstva in se upremo osamljenosti in
izoliranosti od drugih ter v veselju živimo skupaj. Gesla, ki so nas spremljala, so bila: Te vidim v stiski in ti
pomagam, Te vidim v zmoti in te z ljubeznijo opomnim in Te vidim samega in sem tvoj prijatelj.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Starši so pripravili pogovore in dejavnosti za otroke.
Napisali so načrt zanje, poskrbeli za pripravo vsega
potrebnega in izvedbo.

Na ta način so razvijali večjo odgovornost in so bili
aktivnejši. Vsebino so premišljevali več časa, zato so jo
dobro poznali in so jo lažje posredovali otrokom. Preizkusili
so se v vlogah voditelja in pomočnika in ob spodbudah drug
drugega osebnostno napredovali. Ob uspehu so pridobili
več samozavesti za te vrste delo.

Starši so bili pri pripravi in izvedbi pogovora in
dejavnosti v skupini z drugimi zakonci.

Kombinacije različnih staršev v skupinah so pripomogle k
dodatnemu spoznavanju in krepitvi prijateljskih odnosov
med njimi.
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POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
POČITNIŠKO VARSTVO – zimsko, poletno, jesensko
SOFINANCERJI:

MDDSZ, FIHO, občina MK

ŠTEVILO VSEH
RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

120 (93)

POVPREČNO ŠT.
UDELEŽENCEV NA
SREČANJE/DAN

Z: 13 (11,4)
P: 25,4 (17,4)
J: 15,7 (15,3)

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

Z: 21 (21)
P: 104 (67)
J: 20 (24)

ŠTEVILO SREČANJ

Z: 5 (5)
P: 34 (34)
J: 3 (3)

ŠTEVILO STORITEV

Z: 65 (57)
P: 863 (591)
J: 47 (46)

PRIMERJAVA Z
LETOM 2018

Poleti je bil velik porast udeležencev, in sicer za 36%.
Skupaj se je število različnih udeležencev povečalo za 22%.

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Čas v počitniškem varstvu je razdeljen na skupne obroke, delo, delavnice, čas za igro in sprostitev, jeseni in
pozimi se otroci tudi učijo po sistemu učne pomoči. Počitniško varstvo poteka od 7.00 do 16.30.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

V poletnem varstvu uvedli možnost, da se otroci
poskusno vključijo z možnostjo podaljšanja.

Program se nepričakovano lahko hitro zapolni.

V poletnem varstvu večja prilagodljivost glede ure
prihoda in odhoda.

Zaradi tega ni bilo večjih težav.

V poletnem varstvu se je avgusta namesto delavnic
dopoldne (od 11h do 12h) izvajala prosta igra zunaj.

Dobro sprejeto, sproščeno druženje je dobro vplivalo na
vzdušje.

»MINI ANIMATORJI« - vloga, ki je bila v poletnem
varstvu dodeljena starejšim otrokom in jim je prinesla
nekaj dodatnih odgovornosti.

Dobro sprejeto s strani otrok, dobra spodbuda k odgovornosti.

SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI:
● varovanci in zaposleni iz Hiše dobre volje
(delavnica izdelovanja punčk iz cunj).
● Skavtski steg Nova Gorica (dva dni so
pomagali v varstvu, delavnica skavtskih iger)

Obiski in delavnice so bile pozitivno sprejete s strani otrok in
prijetna obogatitev programa.

Na zimskem in jesenskem varstvu (novo šolsko leto) se
je po sistemu učne pomoči pripravljalo zvezke z
zabeležko, kaj naj se otroci učijo ter učno gradivo.

Sistem je v redu.
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ORATORIJ – ustvarjalni počitniški teden za otroke
SOFINANCERJI

MDDSZ, FIHO - dejavnost za otroke, občina MK

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

280 (239)
● 161 otrok (145)
● 60 animatorjev (49)
● 5 otrok dopoldanskega varstva
● 54 udeležencev oratorija za družine (21 otrok in 36 staršev ali drugih
prostovoljcev) (45)

ŠTEVILO STORITEV

1993 (ni podatka)

PRIMERJAVA Z LETOM V letu 2019 je bilo število otrok na oratoriju 161, kar je 16 več kot v 2018. V 2019 je
2018
bilo tudi 11 animatorjev več kot leto prej. Število vseh udeležencev in izvajalcev se je
povečalo za 15%. S tem smo dosegli maksimum kapacitet v danem okviru. .
TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Lik letošnjega oratorija je bil literarni junak Peter Klepec. Ob njem smo se spoznavali, da je naša moč v tem, da
delamo dobro. Zato je bil naš oratorijski vzklik: Imaš moč, da delaš dobro!
Vsak dan oratorija nas je vodila ena smer oz. rdeča nit kateheze kateri smo čez dan sledili:
1. dan: Imaš moč, da sprejemaš!
2. dan: Imaš moč, da delaš!
3. dan: Imaš moč, da krivico obračaš v dobro!
4. dan: Imaš moč, da talente uporabiš v dobro drugih!
5. dan: Imaš moč, da odpustiš!
6. dan: Imaš moč, da služiš!
Naš oratorij obsega:
- oratorij,
- oratorij za najmlajše,
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-

dopoldansko varstvo otrok do 4. leta,
popoldansko varstvo otrok,
delo družin pred oratorijem in v času oratorija,,
priprava animatorjev na oratorij (celodnevni program),
popoldansko druženje animatorjev v času oratorija,
bivanje animatorjev in družin v času oratorija,
delo v kuhinji,
tehnična ekipa.

SPREMEMBE in UGOTOVITVE
V primerjavi z lani so se mesta prej zapolnila.
Koncept iger so zastavili zaposleni z ožjo skupino najstarejših animatorjev. Na mlajših animatorjih je bila
minimalna organizacijska odgovornost. Veliko se je naredilo že v času priprav na počitniški teden - oratorij.
Organizacija dramske skupine je bila dobra in delo je potekalo organizirano.
V času med odmori je bilo rajanje s strani otrok priljubljeno.
Priprava na delavnice je bila dobro organizirana. Animatorji so se na delavnico natančno pripravili.
Pripravili smo nov koncept velike igre, ki se je dobro obnesel.
Lov na skriti zaklad je potekala v redu. Igra ni bila časovno omejena.
Športne igre so potekale po ustaljenem redu.
Oratoriju za najmlajše smo dodali strokovne tematske vsebine za animatorje, ki so pripomogle k razumevanju
otroka. Preuredili smo igre v popoldanskem času – usmerjene so bile v povezovanje skupine in bile manj
tekmovalne.
Otroci najstarejše skupine otrok (zaključen 7. razred) niso bili odzivni. Izzvali smo jih z nazivom “mladina”.
Program oratorija sta za otroke, mlajše od 4 let, prilagodili 2 zaposleni, kar je pripomoglo k bolj umirjenemu
poteku varstva.
Delo družin - mame so prevzele pripravo materiala za kateheze, pomoč v kuhinji, skrb za delavnice, pomoč v
varstvu, pospravljanje … Očetje so prevzeli delo na vrtu.
Zapolnili smo skoraj vse prostorske kapacitete, ki jih imamo na razpolago.
Oratorij je potekal v mirnem vzdušju.
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IZZIVNIK - v sodelovanju z OŠ Žiri
SOFINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

15 (14)
OŠ Žiri od zaključenega
4. do 9. razreda.

ŠTEVILO STORITEV

45 (56)

ŠTEVILO SREČANJ

3 dni (v 2018 4 dni)
7. 8. 2019 - 9. 8. 2019

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Vsebino Izzivnika je zaradi težav v komunikaciji s strani šole v celoti izpeljala OŠ Žiri.

Programi za mlade
SKUPINE ZA MLADE
SOFINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK

PROGRAM

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

ŠTEVILO SREČANJ v letu

Mladinska skupina

30 (20)

10 (8,8)

24 (23)

Študentska skupina ŠDV

68 (37)

20,8 (12)

14 (15)

VSEBINA
Mladinska skupina
Po novem letu smo srečanja začeli z refleksijo družinskih večerov ter z družabnimi igrami. Nato so sledile redne
teme. V februarju smo izvedli komunikacijski vikend za mlade.
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V marcu smo si ogledali film Kraljev govor. V tem mesecu smo uvedli skupino prek Messengerja. Skupino
uporabljamo za informiranje. Voditelji prek nje mlade spodbujamo k odzivnosti, udeležbi v različnih dejavnostih ...
Konec aprila smo načrtovali, da bi pripravili in zaigrali igrico ob koncu šolskega leta, a ni prišlo do realizacije.
V počitnicah so se mladi udeležili počitniškega tedna - oratorija in počitniškega varstva.
V začetku septembra smo zopet začeli s srečanji. Srečanjem so v novem šolskem pridružili tudi študenti, kar je za
dijake zelo spodbudno.
V novembru smo začeli s pripravami na Miklavževanje, na katerem smo zaigrali igrico.
Letos se mladi v decembru niso pridružili komunikacijskemu vikendu za prostovoljce.
Dva mladinca sta bila v ekipi družinskih večerov.
Študentska skupina ŠDV
Skupina je bolj obiskana in povezana kot prejšnje leto. Pogovori so se poglobili. Komunikacijski vikend je potekal
od 1. – 3. marca 2019, pod naslovom “Hiša na skali”. Udeležilo se jih je 25 študentov. Ker nekateri iz skupine ne
bivajo več v ŠDV, se skupina razširja tudi navzven.
V prvi polovici koledarskega leta so študentje izrazili željo po skupnem druženju in se odločili za komunikacijski
vikend v hribih, kjer se jih je udeležilo 14.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Mladinska skupina
● Nekateri mladinci so se aktivno vključili v oratorij in v počitniško varstvo. Dodatne skupne dejavnosti mlade
povezujejo in jim pomagajo pri osebni rasti.
● V septembru je nekaj mladincev zapustilo skupino, nekaj pa se jih je pridružilo. Skupina ima povezovalno jedro
in je z novimi člani bolj zaživela.
Študentska skupina ŠDV
● Utrdilo se je jedro skupine, tudi z obiskom nedomcev.
● v prvi polovici koledarskega leta (2. semester lanskega študijskega leta), so potekala še redna 2 krat
tedenska srečevanja. Skupina je bila tako povezana tudi izven formalne dejavnosti. V naslednjem
študijskem letu ni bilo več teh srečevanj.
● Več članov skupine redno obiskuje Mirenski Grad in se tam kot prostovoljci udeležujejo aktivnosti.
● Študenti izrazijo, da se želijo povezovati ob deljenju doživljanj, pogovorih …
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KOMUNIKACIJSKI VIKENDI ZA MLADE
SOFINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK
ŠTEVILO VKLJUČENIH UDELEŽENCEV

Mladinska skupina
22. - 24. 2. 2019

8 (14)

Študentska skupina
1.- 3. 3. 2019

25 (20)

VSEBINA, UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Mladinska skupina
Tema: Hiša na skali
● V pogovorih smo se dotaknili tem, ki so pomembne za mlade in njihovo odraščanje (na katerih vrednotah
gradijo svoje življenje, kako naj bo šola v izziv in veselje, kako graditi vesel dom z brati in sestrami).
● Starše smo obvestili o komunikacijskem vikendu ter jih spodbudili, da se o udeležbi pogovorijo z otroki.
Odziva nismo prejeli. Z naše strani nam je pomembno, da skušamo navezati stik s starši.
● Spodbudili smo, da se mladi komunikacijskega vikenda udeležijo tako, da so ves čas prisotni. Tako nastane v
skupini varen prostor za pogovor.
Študentska skupina
Tema: Hiša na skali
● Študenti so bili zelo zadovoljni in veseli vikenda. KV je prispeval k dodatnemu povezovanju skupine.
● študente je najbolj povezalo to, da je bil prostor za bolečino ter, da so jo lahko delili drug z drugim
● po vikendu so se študentje začeli srečevati še 2x tedensko na neformalnih srečanjih

SKUPINA ZA GLASBENO USTVARJANJE MLADIH
SOFINANCERJI

Kitarska žlahta

MDDSZ, FIHO, občina MK
ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na srečanje

ŠTEVILO SREČANJ v letu

14 (11)

7,8 (7)

29 (37)

VSEBINA
Kitarska žlahta (skupina za glasbeno ustvarjanje mladih) spremlja Vokalno skupino pri mladinskih mašah in
drugih dogodkih (poroke, praznovanja).V ta namen pripravlja aranžmaje pesmi. Srečuje se vsako soboto uro
pred pevskimi vajami. Uči se in prireja različne popevke in narodnozabavne pesmi za dogodke. Po potrebi
udeleženci nadgrajujejo znanje različnih inštrumentov.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
● Skupina se je povečala: pridružili so se novi instrumentalisti (violina).
● Več poudarka se namenijo pripravi aranžmajev, ki so zato bolj izpopolnjeni.
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● Voditelji spodbujajo komunikacijo med člani skupine, kar prispeva k večji odzivnosti in odgovornosti članov
do skupine.

USTVARJALNA SREČANJA ZA MLADE (Dopoldnevi na pripravah)
FINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

27

ŠTEVILO DNI

7

ŠTEVILO STORITEV

151

POVPREČNO ŠT. UDELEŽENCEV NA DAN

21,6

PRIMERJAVA Z LETOM
2018

V letu 2018 je manj mladostnikov v času priprav na oratorij bivalo na Gradu,
življenje mladih je bilo manj strukturirano.

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
V času priprav je bilo 27 mladih prisotnih na Mirenskem Gradu. Na razpolago je bil program: v kuhinji, na vrtu,
pomoč v varstvu in delo za oratorij. Študenti so se učili. Z mladimi smo bili od 7h do 17h, ko so se priključili
pripravam na oratorij.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE na podlagi sprememb

Ves čas je bila od voditeljic na voljo za
kakršno koli pomoči.

Mladi prisotnost odraslega potrebujejo.

Programi za zakonce in starše
Mesečno so se v letu 2019 srečevale 3 zakonske skupine. Srečanja so trajala od 2-3 ure.
SKUPINE ZA ZAKONSKE PARE
SOFINANCERJI

MDDSZ, občina MK
ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO ŠTEVILO SREČANJ v letu
UDELEŽENCEV na
srečanje

Zakonska skupina 2

10 (10)

7,6 (8,4)

8 (11)

Zakonska skupina 3

10 (10)

8,3 (9,7)

8 (10)

Zakonska skupina 4

12

7,8

6

VSEBINA
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Skupina za zakonske pare 2
Teme: Razlogi za pomanjkanje veselja v zakonskem odnosu in načini za reševanje teh težav, Zgovarjanje
razdira zakonski odnos, Načini reševanja težav z organizacijo časa v zakonskem odnosu, Pomen vsakodnevne
podelitve veselih trenutkov za trdno zakonsko zvezo, Načini pomoči sozakoncu v stiski, Kaj je privedlo do pavze
in kako naprej?, Rast zakonskega odnosa je odvisna od obeh partnerjev, Predpraznično ustvarjanje
Skupina za zakonske pare 3
Teme: Načini reševanja nesoglasij v zakonu, Težave v komunikaciji v zakonskem odnosu in načini za njeno
izboljšanje, Stvari, ki v zadnjem času negativno vplivajo na najin zakonski odnos,, Odgovornost za zakonski
odnos je na strani obeh zakoncev, Načini krepitve zakonskega odnosa, Načini ustvarjanja razumevajočega
odnosa za zakonca v stiski, Pomen skupine pri pomembnih odločitvah v zakonu, Kaj si želimo od življenja?,
Vztrajnost v reševanju težav krepi zakonski odnos
Skupina za zakonske pare 4
Teme: Ugotavljanje vzrokov za nezadovoljstvo v zakonu in načini za preseganje tovrstnih težav, Premagovanje
tekmovalnosti in občutka krivice v zakonskem odnosu, obisk predavanja Izzivi sodobne vzgoje, Pomen skupnih
ciljev za uspešen zakonski odnos, Težave, ki rušijo zaupanje med zakoncema, Kako naprej z delom in
pogovorom v skupini, Pomen vztrajnosti pri reševanju težav v zakonu, O spolnosti in neizrečenosti v odnosu
Po poletnih počitnicah (2019) je skupino zapustil en par. Sedaj se srečanj udeležuje 5 parov.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Skupina za zakonske pare 2
● Skupina je bila v tem letu pozvana k razmisleku o tem, ali se srečuje s ciljem osebne rasti in rasti v
zakonskem odnosu, ter s ciljem povezovanja in opore drug drugemu, saj je bilo opaziti zmanjšan interes
za srečevanje.
● Po premoru in premisleku je voditelj člane spodbudil, naj si kot zakonca postavita skupen cilj in v zvezek
redno zapisujeta svoje napore, ki jih vlagata v premagovanje ovir na poti do cilja. S tem bosta lahko
preverjala resnost svojih namenov do drug drugega in do skupine in voditelja.
Skupina za zakonske pare 3
● Skupina je bila pozvana k razmisleku o tem, ali se srečuje s ciljem osebne rasti in rasti v zakonskem
odnosu, ter s ciljem povezovanja in opore drug drugemu.
● Skupina je decembra prenehala s srečanji, ker med pari ni bilo več interesa za srečevanje.
Skupina za zakonske pare 4
● Srečanja so potekala po ustaljenem redu vsak prvi ali drugi petek v mesecu.
● Z novim šolskim letom 2019/20 je skupino obiskovalo 5 parov.
● Spremljanje in pogovori znotraj skupine so bolj ciljno usmerjeni.

KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA DRUŽINE
SOFINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK
ŠTEVILO ODRASLIH

ŠTEVILO OTROK

SKUPAJ

Prvi termin: 18. 1. - 20. 1. 2019

14

20

34

Drugi termin: 29. - 31. 3. 2019

18

21

39
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(159 - 49 MG, 52 Žiri, 58 Železniki)
VSEBINA
Tema komunikacijskega vikenda je bila: Pogovor, spolnost, smisel.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Pari iz vseh zakonskih skupin so se razvrstili na dva termina (v januarju in marcu). Na vsakem terminu so tako bili
prisotni pari iz različnih zakonskih skupin, kar je bilo pozitivno, saj je omogočilo dodatno povezovanje med različnimi
pari.

OSEBNI SVETOVALNI POGOVORI
SOFINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK
ŠTEVILO
UPORABNIKOV

ŠTEVILO
STORITEV

OSEBNI
POGOVORI

125 (103)

490 (494)

Osebni pogovori so namenjeni parom, staršem, mladim
in drugim posameznikom, ki so v stiski in iščejo rešitev za
svoje težave, možnost svetovanja in osebnega pogovora.
Namenjene so vsem, ki si od odnosov želijo več.

SVETOVALNI
POGOVORI ZA
MLADOSTNIKE,
ODRASLE ...

67

226

Svetovalni pogovori so namenjeni otrokom,
mladostnikom, staršem in posameznikom, ki se
udeležujejo dejavnosti Centra za družine Mirenski Grad.
Preko svetovalnih pogovorov nudimo oporo pri
premagovanju vsakodnevnih izzivov ter vzgojo za zdrave
odnose, za odgovornost, ustvarjalnost in zdrav odnos do
dela.

VSEBINA
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Programi za družine
TEDENSKA NEFORMALNA SREČANJA ZA DRUŽINE

Družinski večeri
Mirenski Grad
Vokalna skupina

SOFINANCERJI

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

ŠTEVILO
SREČANJ v letu

MDDSZ, FIHO program za
otroke, občina
MK

136 (118)

44 (34,5)

45 (38)*

92 (90)

31,7 (30,5)

52 (38)*

*Število srečanj je večje zaradi natančnejšega evidentiranja.
V letu 2018 je nekaj srečanj odpadlo, ker smo se spraševali o smiselnosti tovrstnih srečanj.
VSEBINA
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Družinski večeri Mirenski Grad
V prvem delu leta so družinski večeri imeli delovna področja: DELO, USTVARJANJE, KUHANJE, VARSTVO in
MOLITEV. Pomagamo kuhinji z lupljenjem krompirja ali drugim, selimo in preurejamo, čistimo dom in ga
pripravljamo za skupine, pri ustvarjalnih delavnicah pripravljamo stvari za dogodke ali druge programe,
pripravljamo učne pripomočke, zlagamo note za glasbeno skupino, krasimo ipd.
V poletnem času družinskih večerov ni bilo. Namesto njih smo imeli ob petkih tihe molitve pred Najsvetejšim.
Vokalna skupina
Pevske vaje se začenjajo z razgibavanjem/upevanjem. Po potrebi so korepeticije. Glede na načrte, gredo otroci
po uvodnem delu v igralnico, kjer se igrajo ali prepevajo. Pri varstvu se izmenjujejo mame. Proti koncu leta 2019
so bili otroci tudi ves čas prisotni na vajah. Vokalna skupina prepeva enkrat mesečno ter na drugih prireditvah in
srečanjih (npr. kvatrnica) ter porokah.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Družinski večeri Mirenski Grad
● nov sistem vodenja družinskih večerov: 4 voditelji, vodstvo se zamenja na 3 mesece, vsak posameznik
prevzame vodenje za 1 mesec. Voditeljske skupine so stalne,
● sistem in organizacija dobro potekata; strukturo bomo ohranili,
● boljša organizacija s pomočjo google skupine “vodstvo” in koordinacijske “google drive tabele”,
● dodali smo kateheze o Vincenciju Pavelskem, s tem dobijo otroci več vsebine, starši se lahko bolj
angažirajo zanje,
● ob menjavi vodstva je refleksija; tudi sicer je dobro, da se večkrat izpostavlja vprašanje namena
srečanj, ki je osebna rast in gradnja odnosov,
● dve družini sta prenehali obiskovati srečanja,
● srečanj se udeležuje več mladih.
Vokalna skupina
● Ob prvih sobotah v mesecu pevskih vaj ni bilo.
● Pri delu se sledi pravilom, ki so bila postavljena v letu 2018: peti z veseljem in to tudi pokazati, biti scela pri
petju in igranju, poslušati se, dobro izgovarjati besede, otroci pojejo na glas.
● Držanje pravil preverjajo in na njih opozarjajo vsi člani vokalne skupine.
● Najmlajši otroci (do 2 leti) se gredo med vajami igrat. To je dobro, saj otroci manj motijo.
● Mame in očetje med mladinskimi mašami pazijo najmlajše otroke v zakristiji. Sprememba je bila dobra, ker
mlajši otroci manj motijo med petjem pri maši.
● Pevski vikend je potekal zadnji vikend v novembru 2019. Učilo se je pesmi za božič in nekaj novih pesmi.
Pevski vikend se je zaključil s prodajo koledarjev.
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DUHOVNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
SOFINANCERJI

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu

Romanje v severno
Italijo

iz prispevkov
uporabnikov

40 (34)

/

4 dni (4 dni)

Delovni (Vincencijev)
tabor

MDDSZ, FIHO del za otroke in
mlade, občina
MK

15 (50)

/

4 dni (3 dni)

Rekreacijski vikend za
posameznike in
družine

MZZ

19 (18)

/

3 dni (3 dni)

VSEBINA
Romanje
Romali smo po poteh sv. Bakhite, sv. Karla Boromejskega, bl. Pier Giorgia Frassatija
in sv. Janeza Boska. Obiskali smo naslednje kraje: Schio, Maddonno della Corona, Arono, Isolo Bello, Oropo,
Torino, Colle don Bosco in Certoso di Pavia.
Delovni (Vincencijev) tabor
Tudi letos je bilo prijav malo, zato smo pripravili preprost tabor z vključevanjem prijavljenih v vsakdanje
življenje na Gradu. V delovni tabor smo vključili tudi počitniško varstvo, brezdomce. To ustvarja povezanost in
pripadnost. Že misel, da smo se vsi učili odpovedi in vztrajanja, nas je povezovala in ustvarjala skupen dom.
Rekreacijski vikend za posameznike in družine
Tema: Moli in delaj.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
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Romanje
● Dobro je bilo, da ni bilo veliko vožnje in je bila enakomerno razporejena po dnevih.
● Pomembno je, da se najprej drug drugemu predstavimo.
● Paziti moramo, da ni preveč informacij oz. podatkov, ko imamo predstavitev.
● Mesta niso všečna, lepši so nam bili mirni kraji, a hkrati živi.
● Predlagalo se je skupno kosilo.
Delovni (Vincencijev) tabor
● Termin tabora se je izkazal za dobrega. Skupaj s taborom smo zaključili tudi počitniško varstvo.
● Manjkala je samoiniciativnost članov, da bi bili soustvarjalci tabora in se drug drugega spodbujali k
dejavnostim in soustvarjanju.
Rekreacijski vikend za posameznike in družine
● Potrebna je skrb za nove člane, da se dobro počutijo in se vključijo v skupino.
● Glede na prejšnje leto, ko smo sami pripravljali tudi obroke hrane, smo le-to imeli letos poskrbljeno s strani
CŠOD Rak v Rakovem Škocjanu, kjer smo tudi bivali.
● Razmišljali smo o temi Živeti evangelij vsak dan. Organiziralo se je ture po učni poti Rakov Škocjan (z
ogledom velikega in malega naravnega mosta), Slivnico, Veliki Javornik in Grmado na Planinski gori, kjer
smo duhovne vaje tudi zaključi s sveto mašo. Zanimiv dogodek je bil tudi večerni ogled zvezd pod Slivnico.
● Delo organizacije je bilo razdeljeno. Prijave in organizacija izletov, rezervacija doma ter tema in vodenje.
Razbremenitev dela organizacije.

PRIREDITVE ZA DRUŽINE
SOFINANCERJI

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

Prešernovanje

MDDSZ, FIHO - del za otroke in mlade, občina
MK

93 (91)

Dan družine

MDDSZ, FIHO - del za otroke in mlade, občina
MK

84 (91)

Miklavževanje

MDDSZ, FIHO - del za otroke in mlade, občina
MK

193 (174)
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Miklavžev razredni
nastop

MDDSZ, FIHO - del za otroke in mlade, občina
MK

96 (62)

Kvatrnica

/

/

VSEBINA
Prešernovanje
Prešernovanje je bilo 8. februarja v veliki dvorani Gnidovčevega doma. Udeležilo se ga je približno 110 ljudi.
Otroci iz učne pomoči in varstva so brali pesmi različnih slovenskih avtorjev in nato likovno ustvarjali v
različnih tehnikah. Za zgled v slikarstvu so vzeli Van Gogha, ki je v življenju veliko pretrpel, doživel in je v
vsem iskal lepoto ter to naslikal. Otroške umetnine so bile razstavljene v veliki dvorani Gnidovčevega doma.
Otroci učenja glasbe so na prireditvi zaigrali različne pesmi z domovinsko tematiko.
Ob koncu prireditve so bili obiskovalci povabljeni na zakusko.
Dan družine
V tednu med 25. in 30. 3. 2019 so otroci pripravili dva razredna nastopa. Praznovanje je bilo oblikovano kot
srečanje vseh otrok, ki se zbirajo na Gradu in so na poseben način tudi “družina”. Sodelovali so otroci učenja
glasbe z nastopom in otroci učne pomoči, ki so pripravili sadna nabodala za pogostitev. Srečanje je imelo tudi
kratek program na temo, česa se veselim na Gradu in bi želel k temu povabiti tudi prijatelja, ki še ne prihaja.
Miklavževanje
Mladinska skupina je na nedeljskem Miklavževanju uprizorila igro o medsebojni pomoči in prijateljstvu gozdnih
živali Prav posebna noč.
Miklavžev razredni nastop
Za otroke in starše učenja glasbe in učne pomoči je decembra potekal Miklavžev nastop, kjer so s skladbami
nastopili otroci učenja glasbe. Med nastopom so prostovoljci in otroci brali pesmice T. Pavčka in M. Košute na
temo doma, ljubezni, biti skupaj.
Kvatrnica
Na Mirenskem Gradu smo se odločili, da nekdanjemu praznovanju kvatrnice – glavni romarski shod cerkve –
damo novo podobo. V dneh jesenskih kvater so se verniki s postom, spovedjo, procesijami, molitvijo in
obhajanjem svete maše, Bogu zahvaljevali za vse prejeto in prosili za blagoslov ob trgatvi. Danes pa želimo s
praznovanjem kvatrnice z istimi elementi vabiti k osebni prenovi in molitvi za prenovo celotnega občestva.
- v petek 20. 9. je bil post zase in za Cerkev.
- v soboto 21. 9. je bila večerna sveta maša s procesijo s svečkami in molitveno polnočnemu bdenje
pred kipom Žalostne matere Božje. Polnočnega bdenja se je udeležilo kar nakaj ljudi in skupin, ki smo jih
povabili k sodelovanju. Molili smo vse dele rožnega venca in med desetkami prepevali. Povabljeni so bili
zakonci, DMŽ, sestre usmiljenke in Marijine sestre, mladi iz škofijske gimnazije Vipava, študentje iz ŠDV.
Na Gradu smo ponudili tudi prenočišče. Odzvalo se je cca 40 udeležencev, ki so z nami ostali do kosila.
Nekateri pa še na popoldanski slovesnosti in odprtju razstave otrok iz OŠ Miren.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Prešernovanje
● Leta 2018 je bilo Prešernovanje sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu je bila kulturna prireditev, v
drugem delu pa so obiskovalci spoznavali lokalno kulturno dediščino na različnih tematskih otokih
(stara šola, kuhinja nekoč, stara gostilna in čevljarstvo). Leta 2019 je bila kulturna prireditev
zasnovana drugače, in sicer kot prireditev z deklamacijami, glasbenim nastopom učencev učenja
glasbe in dopoldanskega varstva predšolskih otrok ter razstavo likovnih del.
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●

Prireditev se je zaključila z zakusko in vabilom prisotnim k nadaljevanju večera na družinskem večeru.

Dan družine
● Dan družine je bil oblikovan kot razredni nastop. Starši niso bili vabljeni, saj bi sicer imeli dva velika
nastopa v zelo kratkem časovnem razmaku. Kratek vsebinski program je bil dobro zastavljen in je povezal
vse prisotne na nastopu.
Miklavževanje
● Težave smo imeli z dodelitvijo vlog mladim.
● Dobro je, da so del skupine študenti, ki pomagajo mlajšim pri igri.
● Dobro je, da z mladimi čimprej (konec oktobra) začnemo z vajo za igrico.
Miklavžev razredni nastop
● Koordinacija prostovoljcev in otrok na pripravi na nastop je bila dobra. Nastop je uspel.
● Pri pouku učenja glasbe je potrebno poskrbeti za čim boljšo izvedbo skladb za nastop.
● Na Miklavževem nastopu so vsi otroci in prostovoljci dobili skupno uporabno darilo - plakate in stojala
za kitare.
Kvatrnica
● Izredno lep odziv na vse.
● G. Slavko Rebec je imel drugi dan zelo spodbuden nagovor.
● Na Gradu je prespalo kar nekaj romarjev (36).
● Vsi, ki so se udeležili molitvenega bdenja so imeli na razpolago samopostrežno večerjo (obara, štruklji,
palačinke). To se je zelo obneslo. Po molitvi smo se dobili tudi na čaju in šilčku.
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USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE IN DRUŽINE
SOFINANCERJI

ŠTEVILO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV STORITEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
na srečanje

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu

Ustvarjalne delavnice
za otroke in družine

MDDSZ, FIHO - del 177 (151)
za otroke in mlade,
občina MK

445 (446)

44,5 (44,6)

10 (10)

Delavnica izdelovanja
adventnih venčkov

MDDSZ, FIHO - del
za otroke in mlade,
občina MK

74 (43)*

/

1 (1)

Izdelava aranžmajev
(za krašenje cerkve)

MDDSZ, FIHO - del
za otroke in mlade,
občina MK

45 (54)

11 (3)

4 (20)*

Priprava in
izdelava
jaslic

MDDSZ, FIHO - del
za otroke in mlade,
občina MK

40 (8)

/

1 (1)

* Do odstopanja je prišlo zaradi natančnejšega evidentiranja v letu 2019.
VSEBINA
Ustvarjalne delavnice za otroke in družine
Različne delavnice za otroke. Teme izbiramo glede na letni čas, nedeljske evangelije in praznike.
Delavnica izdelovanja adventnih venčkov
Venčki so potekali kot običajno. Delo je potekalo od 15h do 18h. Različne skupine uporabnikov smo povabili ob
različnih urah. Veliki adventni venec smo naredili na družinskem večeru.
Izdelava aranžmajev (za krašenje cerkve)
Ob večjih praznikih (kvatrnica in velika noč) se pripravi koncept krašenja in k temu povabi tudi druge uporabnike .Za
krašenje cerkve skrbimo celo leto.
Priprava in izdelava jaslice
Tema letošnjih jaslic je bila Z Zahejem bi radi videli Jezusa. Pri postavljanju so sodelovali tudi brezdomci z
Resettlelmenta, uporabniki (družine, mladi) Centra za družine MG, skupnost Betlehem ini prostovoljci, zato se je
število udeležencev povečalo za 80%.
Letos smo prvič postavili tudi knjigo vtisov. Tako v knjigi, kot po FB smo prejeli veliko pohval in zahval.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Ustvarjalne delavnice za otroke in družine
● Vse delavnice so konkretne in praktične.
● Uvedli smo obrazec za pripravo delavnic. Vse gradivo shranjujemo na skupno mapo in sprintano v fascikel.
Delavnica izdelovanja adventnih venčkov
● Delo je ustaljeno.

63

Izdelava aranžmajev (za krašenje cerkve)
● Dejavnost smo opustili v okviru družinskih večerov, ker je primanjkovalo časa za dokončanje dela, zato se je
število srečanj zmanjšalo..
Jaslice
● Potrebno se je lotiti dovolj zgodaj in biti pri vestni pri delu.

ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
SOFINANCERJI

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

ŠTEVILO
SREČANJ v letu

Športne urice za
družine

/

53 (41)

17,8 (15)

17 (23)

Izleti in pohodi za
družine

/

58 (59)

28,6 (31,2)

3 (3)

VSEBINA
Športne urice za družine
nogomet, poligoni za otroke,vodena telovadba za ženske, sprehodi, košarka, badminton...
Izleti in pohodi za družine
1

Izlet: Stari grad nad Vipavo + ogled jaslic po Vipavi (2.1.2019)

2

Izlet: Planina nad Vrhniko (22. 4. 2019) - odpadel zaradi pogreba

3

Zaključni izlet: Učna pot Škocjan (15. 6. 2019) - odpadel zaradi dežja zjutraj

4

Izlet : Mengore (13. 10. 2019)

5

Nabiranje mahu: Pivka Jama (10. 11. 2019)
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UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Športne urice za družine
Vadba je bila bolj organizirana (redno potrjevanje udeležbe preko maila, skupno ogrevanje, varstvo otrok).
Z oktobrom smo začeli z vodeno telovadbo za ženske, ki jo vodi Ana Čevdek za minimalen prispevek. Moški
najraje igrajo nogomet ali košarko.
Z novim šolskim letom so k športnim uricam hodile družine. Organizirane vadbe ni bilo, ker Ana Č. ni več mogla.
Sprva smo se skušali sami bolj organizirati in kljub temu redno prihajati, a je število obiska stalno upadlo.
Sprašujemo se, kaj bi pomagalo k poživitvi športnih uric, saj odziva ni, kljub temu, da za leto 2019 beležimo več
obiska, kot v letu 2018.
Izleti in pohodi za družine
● Letos smo se odpravili na ogled jaslic v kraju in sicer smo obiskali Stari Grad in Vipavo. Ogled jaslic v kraju
je bil zanimiv (postavitev jaslic po ulicah), zato bi tako srečanje obdržali tudi za prihodnje leto, a na drugi
lokaciji.
● K udeležbi smo povabili smo tudi ostale zakonce iz zakonskih skupin, a je bil odziv manjši.
● Izleti nas zelo povezujejo in so dobrodošli.
● Odpadel je izlet na Planino nad Vrhniko (pogreb) in Škocjan (slabo vreme).
● V sklopu akcije prodaje Vincencijevega koledarja smo šli prodajati koledarje na Tolminsko. Po prodaji smo
se povzpeli še na Mengore, kjer stoji Marijina Cerkev.
● Ob zaključku prodaje Vincencijev koledar, smo šli še na Postojnsko nabirati mah (Pivka Jama).

Promocija
POROČILO O PROMOCIJI
PROGRAM

ČLANI SKUPINE

Skupina za promocijo

Janja Završnik, Tjaša Nemec, Andreja Ličen, Eva P. Olivo, Danijel Olivo, Neža
Šivec, Benjamin Šivec, Tilen Prinčič, Nuša Zavašnik, Neža Šivec, Janja Kobal
in Urška Čuk.
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Miklavževanje za poslovne
partnerje

Danijel Olivo, Andreja Ličen, Katja Kovšca

VSEBINA
SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
Plakati in zgibanke
- Pripravili smo osnutek za plakat za Celostno pomoč brezdomcem za CSD in društveno zgibanko.
Spletne strani
- Postavili in zagnali smo novo društveno spletno stran. Zadovoljni smo z novo društveno stranjo.
Spletni foto albumi
- Na google foto albumih smo naredili in uredili albume, kjer zbiramo slike za promocijo (na FB, spletnih
straneh…) ter za božjo besedo. Zelo dobro je, da so fotografije na foto albumih urejene po programih, ki jih
izvajamo. Google photo olajša iskanje slik.
Facebook in Instangram
- Na FB straneh (centra za družine, duhovnega središča kot društveni) smo objavljali utrinke iz vseh programov
po pripravljenem sporedu. Objavljali smo tudi vabila za prostovoljstvo, napovednike ter lepe in spodbudne
misli. Objave so dosegle različno število ljudi.
- Všečki na straneh rastejo. Videoposnetki ali različne akcije (npr. prošnja za bunde) spodbudijo všečkanje
strani. CZD: konec leta 2018 448, konec leta 2019 617 všečkov. DPVZD: koncu leta 2018 292, konec leta
2019 620 všečkov. MGDS: konec leta 2019 140 všečkov.
- Oktobra smo postavili novo FB stran Mirenski Grad duhovno središče in jo s tem ločili od strani Center za
družine Mirenski Grad. Stran je namenjena promociji Mirenskega Grada kot duhovnega središča.
- Na Instangramu Mirenski Grad smo konec meseca avgusta 2019 imeli 262 sledilcev, ob koncu leta pa 290.
V februarju smo ustanovili društveni Instangram, ki ima 50 sledilcev.
Turistična tabla
- Turistično tablo smo postavili v januarju 2020. V obnovo smo vključili povzetke raziskave, ki smo jo o Gradu
pripravili ob Kvatrnici.
Vincencijev koledar
- Letošnja tema "Sadovi narave" je bila izbrana v ožjem krogu sodelavcev. Bolj natančno smo določili, kaj
fotografirati in kako dobiti primerne fotografije.
Objave v medijih
- Članke smo ob večjih dogodkih pošiljali v spletne in tiskane medije. Za revijo Vzgoja smo pripravili dva
strokovna članka (delo z brezdomci in center za družine). Na portalu prostovoljstvo.org ter na radiu Robin in
Ognjišče smo objavljali oglase za prostovoljsko delo.
- Za izjave, povezane z brezdomstvom, so se na nas nekajkrat obrnili različni mediji.
Prostovoljne ure za promocijo
- Pri promociji smo naredili sistem za beleženje prostovoljskih ur. Določili smo kvoto na zaposlenega oz.
prostovoljca prostovoljskih ur.
Splošno
- Ugotavljamo, da na festivalih in predstavitvah ni bilo veliko odziva.
Miklavževanje za poslovne partnerje
Miklavževanje za poslovne partnerje je potekalo tako kot vsako leto. Z otroki in prostovoljci smo pripravili darila za
naše poslovne partnerje in dobrotnike. Prvič smo šli tudi na MONG. Namignili smo, da rabimo prostore za
brezdomce. Povsod smo bili lepo sprejeti.
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CENTER ZA DRUŽINE NA SPLETNI STRANI MIRENSKI GRAD
SKUPINA OZ. PROGRAM

SPLETNA STRAN Mirenski Grad

VODITELJ

Tjaša Nemec, Andreja Ličen, Uroš Česnik

SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
S programom Webalizer se meri kolikokrat je bilo podano kakršno koli zanimanje za stran. Tu štejejo tudi mnoge
avtomatske aplikacije, ki po straneh iščejo razne podatke in tako dvignejo število obiskov. Pregled na celotno leto
2019 kaže upad obiska.
V začetku leta 2019 je bil v prvih 4 mesecih sicer obisk povečan v primerjavi z istimi meseci v letu 2018. V
preostalem delu leta 2018 (od maja do novembra) je viden izreden poskok obiska, ki ga v letu 2019 nismo več
dosegali (je bil pol manjši). Izreden poskok v letu 2018 se delno ujema z objavljanjem fotografij ob pridigah (s tem
smo začeli v marcu leta 2018).
Iz analiz lahko razberemo še, da ena oseba pride povprečno 4,4 krat na našo stran na mesec.
1. Obiskovalci prihajajo na stran največkrat direktno (50%) (ali vpišejo naslov v vrstico ali preko povezave v
brskalniku). 0,5 % vseh obiskovalcev pride na stran preko iskanja v Google-u. Ostali deleži kažejo na
prehode znotraj podstrani: 6% jih na ostale podstrani pride s foruma, 6% iz prve strani mirenski-grad.si.
2. Med razvrščanjem najbolj gledanih podstrani, je na prvem mestu forum. Prva je podstran »Nedeljski
evangeliji in pridige«, druga pa »nagovori papeža Frančiška«. Ostale podstrani imajo precej manjši delež in
so zelo razpršene.
3. Največ obiska na stran je zvečer, sledijo pa ure okrog poldneva.
4. Kot že rečeno pri prihodih na stran jih veliko vstopa na forum (nedeljske pridige in papeževi nagovori) ter na
osnovno stran. Največ obiskovalcev izstopi kar s prve strani (ali tam dobijo podatke ali pa ne dobijo kar so
želeli.) Zanimivo, da se med izstopnimi stranmi pojavi podstran foruma: »/it/forum/aktualno-v-druzbi/odmevirazmisljanja«.
5. Med iskalnimi besedami, ki so iz googla vodile na stran najpogosteje najdemo:
• napuh/ponižnost/nečimrnost
• Mirenski Grad
• oratorij
• upanje
Iskalci torej iščejo na strani duhovnost, informacije o Mirenskem Gradu (prenočišče, sv. maše,
spoved), pa tudi dejavnosti, kot je oratorij.
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DRUŠTVENA SPLETNA STRAN www.brezdomec.si
VODITELJ

Tilen Prinčič, Tjaša Nemec, Andreja Ličen, Uroš Česnik

SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
V letu 2019 v mesecu septembru je bila vklopljena prenovljena spletna stran. Stran je po našem mnenju
veliko bolj pregledna, omogoča pa tudi veliko bolj hitro delo, saj ozadje spletne strani omogoča enostavno
urejanje in vnašanje novih člankov in prispevkov na stran. Erik se je pri oblikovanju in programiranju strani
zelo potrudil in nam je pri vseh posodobitvah in naših novih zahtevah na voljo in v pomoč.
Analiza na strani:
1. Obiskovalci prihajajo tudi na to stran največkrat direktno (75%%) (ali vpišejo naslov v vrstico ali preko
povezave v brskalniku). 0,43 % vseh obiskovalcev pride na stran preko iskanja v Google-u. Ostali
deleži kažejo na prehode znotraj podstrani: 8% se jih iz podstrani vrača na prvo stran (brezdomec.si).
Zanimivo, da so pogosto prihajali na 2 podstrani z naslovom »/zdravstveno-zavarovanje-v-asu68

brezposelnosti.hml« in »kako-sem-jaz-postal-brezdomec.hml« (). Ti dve podstrani nista imeli več
povezave iz naše strani – s preurejanjem smo opustili vsebino. Obiskovalci strani so pa očitno na te
dve strani prihajali preko zunanjih povezav. Google analytics, ki je za staro stran še kazal podatke, je
pokazal določen prehod is slovenske strani csd-jev in iz spletne strani Kraljev ulice. Prva ne obstaja
več, na drugi pa ni najti povezave na omenjeno vsebino na naši strani.
2. Med razvrščanjem najbolj gledanih podstrani, je najbolj izrazito druga podstran člankov. Članki so bili
očitno pogosto brani.
3. Največ obiska na stran je zvečer, ali zgodaj dopoldne (okrog 9. ure).
4. Kot že rečeno pri prihodih na stran jih veliko vstopa med članke. Največ obiskovalcev izstopi kar s
prve strani (ali tam dobijo podatke ali pa ne dobijo kar so želeli.) Pojavijo se tudi podstrani z vsebino:
Želim narediti nekaj dobrega za druge in Prodajamo domače izdelke.
5. Med iskalnimi besedami, ki so iz googla vodile na stran najpogosteje najdemo:
• brezdomci
Iskalci torej iščejo na strani vsebino o brezdomcih.
Od februarja 2020 planiramo katere dogodke bomo objavili na strani. Pazimo, da vsebina ni izključno verska
zaradi razpisov.
V času koronavirusa poteka preko spletne strani objava mnogo gradiva za čas karantene.
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Akcija prodaje koledarjev
DEJAVNOST

PRODAJA VINCENCIJEVEGA KOLEDAR

ŠTEVILO PRODANIH
KOLEDARJEV V LETU 2020

9834

ŠTEVILO PRODANIH
KOLEDARJEV PO ŠKOFIJAH

Koprska škofija:3086
Ljubljanska škofija skupaj z ostalimi škofijami po Sloveniji:6748

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
Natisnili smo 11.000 koledarjev.
V letošnji dobrodelni akciji smo pokrili veliko novih župnij predvsem v zahodni Sloveniji. Prvič smo se odpravili tudi
v Prekmurje in dobrodelno akcijo združili z izletom. Bilo je lepo doživetje, ki ga bomo z veseljem ponovili tudi v
prihodnje.

Druge dejavnosti
DRUŽBENO KORISTNA DELA
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR V
KORIST DRUŠTVA

Družbeno koristna dela

Andreja Ličen

/

/

VSEBINA
●

V letu 2019 v našem društvu ni nihče opravljal družbeno koristnih del

SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
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● Izvajalska organizacija mora po novem napoteni osebi povrniti stroške za prehrano med delom, stroške
prevoza na delo in z dela.
● Maja 2017 je bil sprejet Zakon o probaciji (Ur.l., št. 27/17). Po tem zakonu se je v okviru Ministrstva za
pravosodje kot organ v sestavi ustanovila Uprava RS za probacijo. Ena od probacijskih nalog, ki jih bo
izvrševala uprava, je tudi izvrševanje dela v splošno korist. Organizacijo, nadzorovanje in koordinacijo
tega ukrepa bodo do 31. 3. 2018 izvajali centri za socialno delo, od 1. 4. 2018 dalje pa ta naloga preide
pod pristojnost uprave.
● Ukrep bo potekal po enakem postopku kot do sedaj.
FINANČNO POROČILO DRUŠTVA PROSTOVOLJCEV VZD ZA LETO 2019
Prihodki društva so v letu 2019 znašali 493.250,00 EUR in so sestavljeni iz naslednjih virov prihodkov:
št. konta

VRSTA PRIHODKA

760010
760110
760300
760400
768000
768010
768020
768100
768110
768111
768120
768140
768150
768200
768210
768230
768260
768280
768290
768300
768310
769200
769400
769410
769420
769430
769450
769460
769470
769510
769600
781000

PRIHODKI IZ PROD. STORITEV-DC
VARSTVO
PRIHODKI OD PRODAJE KOLEDARJEV
PRISPEVKI UP-NAMESTITVENE P.
DOTACIJE IZ FIHO
DOTACIJE IZ FIHO - NALOŽBE
DOTACIJE IZ FIHO-REZERVNA SRED
DOTACIJE IZ PRORAČ. - -MDDSZ sociala
DOTACIJE IZ PRORAČ. - -MDDSZ družina
DOTACIJE IZ PRORAČ. - -MDDSZ družina za OS
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MZ
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MJU
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MKGP
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MOL
DOTACIJE IZ PRORAČ.-MOL drugo
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MK
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MONG
DOTACIJE IZ PRORAČ. - ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
DOTACIJE IZ PRORAČ. - POMOČ RS PRISPEVKE PIZ IN ZZ
DOTACIJE IZ PRORAČ. - INVALIDSKI SKLAD
DOTACIJE IZ PRORAČ. - RS SUBVENCIJA PLAČE INVALIDOM
DONACIJE CENTRU ZA DRUŽINE
DONACIJE PRAVNIH IN FIZ. OSEB
DONACIJE - ROMANJE IN DHV V HRIBIH
DONACIJE - MISIJONSKA DRUŽBA
DONACIJE - koledarji
DONACIJE IZ DELA DOHODNINE
DONACIJE PODARJENIH OS
DONACIJE - MARIJINE SESTRE
DONACIJE - PRISPEVKI UPORABNIKOV RB
DONACIJE ZA NFD
IZTERJANE ODPISANE TERJATVE
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VREDNOST V
EUR
142,84
29.638,62
1.417,22
9.670,57
49.811,93
1.359,61
3.029,82
123.450,00
39.600,00
2.386,51
3.724,32
26.771,45
980,15
47.000,00
2.460,68
4.111,20
2.335,57
17.784,51
1.338,48
886,65
610,96
23.365,70
15.870,65
9.957,30
19.000,00
35.815,87
5.205,48
3.441,20
7.050,00
1.734,63
1.548,00
535,00

786000
788000

PREJETE ODŠKODNINE
IZRAVNAVE
SKUPAJ
Prihodki društva v letu 2019 so za 5 % višji od planiranih prihodkov (469.457,20 EUR).

1.208,23
6,85
493.250,00

Prihodki v letu 2019 so v primerjavi s prihodki v letu 2018 višji za 8,48 %.
V letu 2019 je imelo društvo 491.283,25 EUR stroškov oz. odhodkov.
Evidentirani so bili ločeno, po programih. Razčlenitev je vidna v spodnji tabeli:
VIRI PRIHODKOV, IZ KATERIH SO
POKRITI STROŠKI PROGRAMOV
REALIZIRA REALIZIRA
PLANIRA REALIZIR
NI V LETU NI V LETU
NI ZA
ANI V
VIR
2019
2018
LETO
LETU
(primerjava)
2019
2019
MDDSZ (strošek
43.500,00 43.500,00
dela)
MDDSZ
850,00
1.903,73
(posredni stroški)

STROŠKI V EUR
IME
PROGRAMA

PLANIRA
NI ZA
LETO
2019

MZ

Dnevni center
za brezdomce
v Ljubljani

94.000,00

102.686,36

93.017,93

433,97

MOL

26.500,00

26.553,77

FIHO

7.410,00

8.516,31

9.240,00

9.661,18

ZRSZ in MOL
(JD)
PRIHODKI OD
VEZIC IN
OMARIC

142,84

DONACIJE
ODŠKODNINA
ZA STROJELOM
PRISPEVKI
UPORABNIKOV
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE

1.956,13
500,00

1.208,23
3.288,04

6.000,00

5.522,16

94.000,00 102.686,36

Zavetišče za
brezdomce
VZD

33.000,00

32.693,81

32.645,06

MDDSZ (strošek
dela)

14.500,00

14.500,00

MOL

12.290,00

13.599,32

FIHO

2.900,00

1.672,11

2.310,00

2.139,66

1.000,00

747,69

ZRSZ in MOL
(JD)
PRISPEVKI
UPORABNIKOV
DONACIJE
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35,03

Terensko delo
v Ljubljani

MDDSZ (strošek
dela)
18.300,00

18.239,42

18.204,35

FIHO

33.000,00

32.693,81

18.000,00

18.000,00

300,00

DONACIJE

MDDSZ
(posredni stroški)

239,42
18.300,00

18.239,42

5.300,00

3.382,22

MZ
Razdeljevanje
hrane v NG

Namestitvena
podpora
brezdomcev
MG

Namestitvena
podpora
brezdomcev

13.000,00

15.035,52

13.024,28

MONG

1.300,00

2.335,57

900,00

934,00

FIHO

3.290,00

4.135,97

DONACIJE

2.210,00

3.844,58

13.000,00

15.035,52

32.000,00

32.000,00

9.300,00

9.303,07

14.967,19

4.777,13

13.732,81

14.440,82

OBČINA MIREN
KOSTANJEVICA

MDDSZ (strošek
dela)
MDDSZ
(posredni stroški)
FIHO
74.000,00

2.500,00

72.117,44

2.782,66

73.688,28

2.364,40

MISIJONSKA
DRUŽBA
PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE
PRISPEVKI
UPORABNIKOV
PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE
PRISPEVKI
UPORABNIKOV

Namestitvena
podpora
15.000,00
ljudem v stiski

15.309,93

12.916,45

403,18

7.669,71
4.000,00

3.926,71

74.000,00

72.117,44

2.500,00

2.568,30
90,64
123,72

2.500,00

2.782,66

3.600,00

3.225,80

FIHO

9.743,97

MOL

3.210,00

1.632,78

PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE

8.190,00

707,38
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MDDSZ

15.000,00

15.309,93

39.600,00

39.600,00

MZ
FIHO

Center za
družine
133.000,00 144.895,17
Mirenski Grad

OBČINA MIREN
KOSTANJEVICA
DONACIJE
CENTRU ZA
DRUŽINE
PRIHODKI OD
VARSTVA
DRŽAVNE
PODPORE ZA
ZAPOSLOVANJ
E INVALIDOV
125.387,34 MARIJINE
SESTRE
LAS
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE
DONACIJE ZA
ROMANJE IN
DHV V HRIBIH
DONACIJE BETLEHEMSKA
LUČ

1.975,17
5.799,65

5.869,93

2.500,00

3.177,20

17.000,00

23.365,70

26.400,00

29.638,62

3.000,00

1.418,05

6.000,00

7.050,00

1.560,00
4.800,00

6.118,66

10.000,00

9.957,30

2.281,46

7.000,00

DONACIJE
MISIJONSKA
DRUŽBA
ZRSZ JAVNA
DELA

1.342,45
5.267,19
8.791,70

8.382,09

133.000,00 144.895,17
FIHO

Šola
51.000,00
prostovoljstva

32.000,00

54.387,60

30.524,47

24.162,96

30.583,84

PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE
MISIJONSKA
DRUŽBA

2.215,99

2.215,99

4.000,00

4.000,00
4.559,18

MJU

26.771,45

26.771,45

DONCIJE

18.012,56

16.840,98

51.000,00

54.387,60

MDDSZ
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1.814,62

FIHO

12.929,10

12.929,10

MZ
MOL
DRŽAVNE
PODPORE ZA
ZAPOSLOVANJ
E INVALIDOV
PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE

Delovanje
društva

DONACIJE
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE
Drugi stroški
oz. odhodki
SKUPAJ

2.610,87
465.800,00

491.283,25

912,00
5.000,00

5.077,21

3.000,00

1.418,05

7.500,00

7.588,61

3.070,90
500,00

784,88

32.000,00

30.524,47

150,79 DONACIJE
426.145,68

4.577,62
493.250,00

V nekaterih programih se stroški razlikujejo v primerjavi s planiranimi.
V programu Dnevni center za brezdomce so višji stroški prehrane, stroški vzdrževanja prostorov in avtomobilov,
stroški čistil in komunale, stroški tiska zgibank, stroški izdelave požarnega reda, stroški prevoza na delo in stroški
amortizacije osnovnih sredstev.
V programu Razdeljevanje hrane v Novi Gorici so višji stroški toplih obrokov.
V programu Center za družine Mirenski Grad so višji stroški čistil, stroški tiska zgibank, stroški toplih obrokov in stroški
dela.
V programu Šola prostovoljstva so višji stroški nastanitev in toplih obrokov.
V programu Namestitvena podpora brezdomcev Mirenski Grad so nižji stroški nastanitev.
V stroških delovanja društva so nižji stroški dela.
Stroški so v primerjavi s planiranimi višji za 5 % (465.800,00 EUR).
Stroški v letu 2019 so v primerjavi s stroški v letu 2018 višji za 14,90 %.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 je 1.966,75 EUR.
Iz prihodkov od donacij v letu 2019 se je oblikovalo 18.000,00 EUR rezervacij za pokrivanje stroškov programov v
prihodnjih letih v primeru izgube katerega od planiranih virov prihodkov, da bi lahko programe izpeljali po planu.
Pridobitni prihodki društva so v letu 2019 znašali 40.869,25 EUR in so v primerjavi z letom 2018 višji za 33,65 %.
Pridobitni odhodki so izračunani na podlagi sorazmerja med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki društva in znašajo
40.766,15 EUR. V letu 2019 društvo nima obveznosti za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb.
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Ad 7.
Predstavitev in sprejetje delovnega programa društva za leto 2020

Vsebinski načrti za leto 2020

Dnevni center za brezdomce
NAČRTI
● Več bomo delali na strokovnosti zaposlenih, izobraževanjih in usposabljanjih.
● Še naprej bomo pozorni na potrebe brezdomcev in reševanje njihovih stisk.
● Angažirali se bomo za to, da brezdomce čim bolj vključujemo v namestitvene programe in iskali načine
vključevanja.
● V pralnici in skladišču z oblačili bomo prenovili sistem vpisovanja in označevanja oblačil (računalniško
vodenje oblačil, nov sistem označevanja s trakci itd.)
● Z morebitnim viškom donacij bomo pomagali še drugim organizacijam, s katerimi sodelujemo.
● V načrtu je prenova tušev.

PROJEKTI IN DOGODKI
NAČRTI
● Dogodkom bomo še naprej dajali vsebino s postnimi in Miklavževimi akcijami - pogovorne delavnice, z
ustvarjanjem prostora glede na dogodek in letni čas ter s skupnimi pripravami.
● V pripravo srečanj in dogodkov bomo čim bolj vključevali prostovoljce.
● Zaradi izražene želje uporabnikov imamo v načrtu organizirati več pohodov.

OSEBNI POGOVORI
NAČRTI
● Kader se bo med letom usposabljal na področju zakonodaje in drugih strokovnih praks za reševanje
socialne problematike.
● Odzivali se bomo na konkretne stiske in potrebe uporabnikov.
● Sproti bomo urejali osebne mape brezdomcev.

TERENSKO DELO VZD
NAČRTI
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● Bolj bomo pozorni na informacije, kje in kdo potrebuje pomoč.
● Pozorni bomo na konkretne stiske in zagotavljali kontinuiteto pri spremljanju in obiskovanju
uporabnikov.
● Ponuditi pomoč na domu uporabnikom, ki redno prihajajo v dnevni center in imajo stanovanja.
● Sodelovali bomo z drugimi organizacijami in institucijami. Skušali se bomo dogovoriti za
predavanje in obisk Probono ambulante.
● Glede na potrebe bomo izpopolnjevali koordinacijo terenskega dela in vnos evidenc.
● Skušali bomo vključiti prostovoljce iz dnevnega centra, študente, ki opravljajo prakso ter študente
Zdravstvene nege.

RAZDELJEVANJE HRANE BREZDOMCEM V NOVI GORICI
NAČRTI
●
●
●
●

Nadaljevali bomo z zapisovanjem pogovorov s prostovoljci in brezdomci.
Brezdomce bomo še naprej spodbujali, da pridejo na delovne akcije na Mirenski Grad.
Iskali bomo prostor za deljenje hrane.
Enkrat na teden bi lahko obiskali naše uporabnike pri njih doma in jim pomagali pri pospravljanju.

Namestitvena podpora
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE VZD
NAČRTI
● Pozorni bomo na konkretne potrebe uporabnikov in redno spremljali njihovo psihosocialno
problematiko.
● Še naprej jih bomo vzgajali k redu in skrbi za zdravje in osebno higieno.
● Uporabnike bomo čim bolj vključevali v dejavnosti dnevnega centra in v namestitvene programe.
● Iskali bomo primerne prostore za brezdomce, ki so ostareli/bolni in potrebujejo specifično oskrbo.

RESETTLEMENT - NAMESTITEV IN PONOVNO VKLJUČEVANJE BREZDOMNIH V DRUŽBO - MIRENSKI GRAD
NAČRTI
● Imeli bomo več osebnih pogovorov in bolj poglobljeno načrtovali njihovo življenje - IS z načrtom dela
(točno določeni koraki in mesečno preverjanje).
● Načrtovali bomo aktivnosti in strukturo dela na Gradu.
● Vključevanje drugih uporabnikov.
● Vključevanje v aktivnosti društva.
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RESETTLEMENT -DELOVNE AKCIJE
NAČRTI
● Vključevanje novih uporabnikov v delovne akcije.
● Vključevanje uporabnikov, ki že hodijo na delovne akcije v programe trajne namestitve.
● Spodbujanje in osebna pomoč uporabnikom, ki se vključujejo v delovne akcije.

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA BREZDOMNIM - fantje
NAČRTI
●
●
●
●

Uredili smo zamenjavo stanovanj. Fantje so odšli na Zaloško, družina pa na Resljevo.
Sproti bomo reševali konkretne probleme.
Vključevanje drugih uporabnikov.
Vključevanje v aktivnosti društva.

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA LJUDEM V STISKI – družina
NAČRTI
● Družino smo preselili v stanovanje na Resljevo, kjer je sedaj več prostora. V program se je vključil tudi
oče. Tako smo družini omogočili veliko več prostora, ki ga nujno potrebujejo, saj se je družina povečala
za dva člana (očeta in novorojenčka).
● Po selitvi smo postavili bolj strukturirane obiske in vzpostavili dnevno spremljanje družine ob
delavnikih. Držali se bomo začrtanega urnika in ga po potrebi dopolnjevali.
● V spremljanje bodo redno vključeni tudi prostovoljci.
● Pri delu se bomo povezovali z zaposlenimi iz Centra za družine MG
● Bolj pogosto bomo v stiku s šolo, CSD in drugimi institucijami.

Celostna pomoč za zdravje na ulici
NAČRTI
● Za leto 2020 smo bili sprejeti na novem razpisu.
● Za zaposlene in prostovoljce bomo zagotavljali izobraževanje in dodatno strokovno usposabljanje na
tem področju.
● S terenskim delom in v dnevnem centru bomo še naprej pozorni in dovzetni za stiske in bolezni in se
nanje odzivali.
● V letu 2020 smo uredili primeren prostor za zdravstveno nego.
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● Skušali bomo pridobiti usposobljene prostovoljce, kii bi redno skrbeli za zdravstveno nego uporabnikov.
● V delo bomo še naprej vključevali študente zdravstvene nege.

Šola prostovoljstva
PROSTOVOLJSKO DELO V LJUBLJANI
NAČRTI
● Prostovoljce bomo še bolj vključevali v različne aktivnosti v centru in v ulično terensko delo.
● Še naprej bomo sodelovali s srednjimi šolami – alternativno vzgojni ukrep. Več bomo naredili na
ponudbi prakse za študente.
● Skušamo biti pozorni tudi na vsa druga različna prostovoljska dela, ki jih v društvu izvajamo.
● Več bomo delali na tem, da bi videli, kje prostovoljci so, kaj zmorejo in česa ne, zato da jih ne bi
preveč obremenili.
● V čim večji meri bomo skušali nadaljevati z izvajanjem programa “Daj naprej” tudi po zaključku
financiranja.
PROSTOVOLJSKO DELO NA MIRENSKEM GRADU
NAČRTI
● Pridobiti vse dogovore o prostovoljskem delu.
● Urediti mapo Dnevov prostovoljcev tudi za nazaj.
● Redno vnašati vse evidence, biti pozoren na vsa prostovoljska dela in jih redno vnašati v bazo
evidenc.
● Poslati prostovoljcem zahvalo in potrdilo s številom opravljenih prostovoljskih ur.
● Skušamo biti pozorni tudi na vsa druga različna prostovoljska dela, ki jih v društvu izvajamo.
● Ozaveščati širšo javnost o pomenu prostovoljstva.
● Razmišljati o pristopu promocije, da bi k prostovoljstvu pritegnili čim več ljudi.
PROSTOVOLJCI PRI BREZDOMCIH V NOVI GORICI
NAČRTI
Delati na tem, da bi lahko vedno šla po dva prostovoljca k brezdomcem.
Nadaljevali bomo s skupnimi srečanji.

POGOVORNE SKUPINE ZA VZGOJO – SKUPINA ZA INDIVIDUALNO SPREMLJANJE MG + LJ
NAČRTI
Program in teme srečanj bomo še naprej oblikovali glede na potrebe in želje skupine.
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POGOVORNE SKUPINE ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH IN DRUGIH VZGOJNIH SITUACIJ – DNEVI
PROSTOVOLJCEV
NAČRTI
● Na Gradu bomo še naprej vabili prostovoljce na Dneve prostovoljcev.
● V letu 2018 smo prestavili srečanja na drug dan v tednu, kar je dobro in bomo ohranili tudi naprej.

USTVARJALNA SREČANJA ZA MLADE – PRIPRAVE NA ORATORIJ
NAČRTI
● Tudi za naprej bomo skušali pridobiti nove animatorje iz najstarejše skupine s prejšnjega oratorija.
KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH IN DRUGIH VZGOJNIH SITUACIJ
NAČRTI
● Komunikacijski vikend bomo tudi v prihodnjem letu organizirali na enak način.

ANIMATORSTVO NA ORATORIJU (POPOLDANSKI PROGRAM)
NAČRTI
● Vsebinsko je pomembno, da delo vnaprej načrtujemo in zastavimo tako ostane več časa, da se
lahko bolj posvetimo animatorjem ter da je tudi več časa za njihovo skupno druženje.
● Še naprej bomo animatorje študente vključevali tako, da bodo prevzemali naloge in s tem razvijali
odgovornost in kreativnost.
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CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI GRAD - NAČRTI
Programi za otroke
DNEVNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
Dopoldansko varstvo predšolskih otrok
●
●
●
●
●

Razvijati program, v katerem bi se otroci čim bolj razvijali.
Pomagati družinam, da bodo ustvarjale varna in ljubeča okolja za otroke.
Izpopolniti opazovanje in spremljanje otrok.
Poskrbeti, da bodo zaposlene redno izpopolnjevale svoje strokovno znanje.
V načrtu je odprtje vrtca. S tem namenom se urejajo za to potrebni pogoji. Kader se izobražuje.

Neformalno druženje - varstvo otrok v popoldanskem času
● Več narediti na opazovanju otrok.
● Izpopolniti pripravo različnih gibalnih dejavnosti.
● Intenzivneje promovirati možnost popoldanskega varstva.

Učna pomoč
● Še naprej redno spremljati napredek otrok, delo prostovoljcev ter tako pridobivati potrebne
informacije, ki so ključne za nudenje učne pomoči.
● Ohranjati redne stike s starši, šolami ter drugimi ustanovami z namenom, da si izmenjamo čim več
informacij in lahko tako skupaj učinkovito pomagamo otrokom pri njihovih težavah.
● Ohraniti vodene pogovore o aktualnih temah pred učenjem in med malico.
● Povabiti prostovoljce k aktivnemu vključevanju v pripravo učnih gradiv.
● Intenzivneje osveščati starše o možnosti svetovanja.
Učenje za življenje
Nadaljevati v smeri “MINI ŠOLE PROSTOVOLJSTVA” (vzgoja za odgovorno prostovoljstvo).
● Ohraniti refleksije, “uvodni krog” in “poročanje v krogu pred UP.”
● Ohraniti plakat z nalepkami - vodenje evidenc prisotnosti.
● Poiskati način vrednotenja dela otrok.
●

Učenje glasbe in razredni nastopi
● Z delom nadaljevati v enaki smeri.
● Ohranjati red in delovno vzdušje pri učnih urah.
● Krepiti in spodbujati povezanost prostovoljcev: spodbujati prostovoljce k nadaljnjemu tedenskemu
skupnemu načrtovanju dela, delitvi dobrih praks, materialov ipd.; spodbujati k skupnemu oblikovanju
nastopov.
● Ohraniti in izpopolniti učne prostore in učno gradivo (pesmarice, učne načrte).
● Otroke in prostovoljce spodbujati, da se na nastope dobro pripravijo.
● Za nastope še naprej pripravljati točke, v katerih združeni igrajo različni instrumenti.
● Starše še naprej spodbujati k sporočanju prisotnost ali odsotnost otrok na nastopih.
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VARSTVO OTROK MED KOMUNIKACIJSKIMI VIKENDI
Komunikacijski vikendi za družine
Komunikacijski vikend za reševanje konfliktnih in drugih vzgojnih situacij
● Tudi v prihodnje bodo starši na aktiven način vključeni v pripravo in izvedbo varstva.
● Zaradi zmanjšanega števila skupin za zakonske pare načrtujemo le en termin za Komunikacijski
vikend za družine. Varstvo in dejavnosti za otroke bodo zato izpeljali prostovoljci pod vodstvom
zaposlenih.
POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
Počitniško varstvo – zimsko, poletno, jesensko
● Ohraniti strukturo in urnik počitniškega varstva.
● Osebno vabiti otroke in starše.
● Spodbujati starše, naj ob prijavi prej sporočijo, v katerih terminih potrebujejo varstvo (velja
predvsem za poletne počitnice), da se mesta ne zapolnijo.
● Spodbujati starše, da v poletnem varstvu otroke prijavijo do konca tedna za naslednji teden (sms
opomnik).
● Angažirati mladince k sodelovanju pri izvajanju počitniškega varstva.
● Ohraniti vlogo “MINI ANIMATORJEV” za starejše otroke.
Oratorij
● Sprašujemo se o temi 2020. Morda jo bomo spremenili.
● Izoblikovati drugačno podobo in poimenovanje “oratorija” v celoti, saj obsega veliko več
kot le oratorij na ravni Oratorija Slovenije. Naš oratorij namreč obsega:
- oratorij,
- oratorij za najmlajše,
- dopoldansko varstvo otrok do 4. leta,,
- popoldansko varstvo otrok,
- delo družin pred oratorijem in v času oratorija,,
- priprava animatorjev na oratorij (celodnevni program),
- popoldansko druženje animatorjev v času oratorija,
- bivanje animatorjev in družin v času oratorija,
- delo v kuhinji,
- tehnična ekipa.
Tabor Izzivnik
Tabor bo v celoti izpeljan s strani OŠ Žiri.
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Programi za mlade
Mladinska skupina
● Mladi potrebujejo prisotnost voditeljev, saj se zaradi osebnega odnosa pogosteje in redno udeležujejo
srečanj.
● Intenzivneje spremljati mlade, jim slediti in jim stati ob strani.
● Vzgajati mlade za odgovorne odločitve za življenje. Vabiti jih bomo k rednemu prostovoljstvu.
● Še naprej delati na povezanosti in zaupanju v skupini.
● Prilagajati teme v skupini glede na njihove potrebe in želje.
● Še naprej aktivno sodelovati pri pripravah Miklavževanja, Prešernovanja in drugih dejavnostih.
Študentska skupina ŠDV
●
●
●
●
●

Ustvarjati skupnost.
Graditi na povezanosti skupine.
Krepiti udeležbo na skupini sami in na neformalnih srečanjih.
Doseči, da novi člani postanejo del jedra skupine, drugače odpadejo.
Spodbujati in doseči, da so člani skupine aktivni tudi na drugih področjih (v drugih skupinah v domu,
pri prostovoljstvu ...) in tako vabijo tudi druge k širši udeležbi.

Komunikacijski vikendi za mlade
Mlade usmerjati k temu, da bodo prevzemali odgovornost za svoje življenje in se z njim soočali.

Skupina za glasbeno ustvarjanje mladih
●
●
●
●
●

Navduševati mlade za skupno druženje in ustvarjanje v glasbi.
Spodbujanje k odgovornosti za skupnost in za drugega.
Posodobitev pesmarice s popevkami.
Nadgradnja znanja igranja inštrumentov ter učenje novih.
Vabiti nove člane h Kitarski žlahti.

Ustvarjalna srečanja za mlade (dopoldnevi na pripravah)
● Ohraniti isti način dela.
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Programi za zakonce in starše
Skupine za zakonske pare
● Nadaljevati s srečanji na isti način, s spodbudo k iskrenosti med pari.
● Spodbujati zakonce k soustvarjanju in prevzemanju odgovornosti za rast skupine.
● Spodbujati zakonce k povezovanju tudi izven srečanj zakonskih skupin in vključevanju v druge
dejavnosti Centra za družine (družinske večere, delavnice za otroke ipd.) in s tem krepiti poveznost in
zaupanje med njimi.
● Spodbujati reden stik med zakonci v zakonski skupini tudi v času med enim in drugim srečanjem. Če
je srečevanje zaradi razdalj oteženo, spodbujamo k stikom po elektronski pošti ali drugih medijih.

Komunikacijski vikendi za družine
● Zaradi zmanjšanega števila skupin, bo v naslednjem letu najverjetneje potekal le en komunikacijski
vikend za družine.
● Spodbujati zakonce k aktivnemu sodelovanju pri pripravi programa in s tem spodbujati k
soodgovornosti.
Programi za družine
NEFORMALNA SREČANJA ZA DRUŽINE
Družinski večeri
● Ohraniti strukturo srečanj.
● Ohraniti kateheze v tej obliki.
● Ohraniti sistem vodenja, menjava vodstev, organizacijo s pomočjo koordinacijske tabele in google
skupine “vodstvo” ter refleksije na vsako triletje.
● Med letom večkrat izpostaviti vprašanje odločitve udeležencev za pripadnost skupini, osebno rast ter
gradnjo medsebojnih odnosov.
● Večkrat izpostavljati vprašanje konkretnih sprememb, ki jih srečanja prinašajo; vztrajno in skupno
iskanje rešitev.
● Spodbujati k soodgovornosti vseh udeležencev, tudi v času, ko nimajo vodstvene funkcije.
Vokalna skupina
●
●
●
●

Ohraniti strukturo pevskih vaj.
Vzdrževati kvaliteto glasbenega ustvarjanja in jo nadgrajevati.
Spodbujati k soodgovornosti vseh udeležencev za kvaliteto druženja.
Pevski vikend izpeljati tudi v prihodnjem letu.

Ustvarjalne delavnice za otroke in družine
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Ohraniti:
● preproste delavnice,
● način organizacije in priprave na delavnice.
Delavnica izdelovanja adventnih venčkov
● Povabiti prostovoljce in animatorje za pomoč pri pripravi materiala, postavitvi prostora in sprotnemu
pospravljanju prostora.
● Povabiti prostovoljce in animatorje za pomoč pri usmerjanju drugih uporabnikov, ustvarjanju, vzgoji k
lepemu in spoštljivemu odnosu do materiala.
● Pravočasno zbrati material.
● Vnaprej pripraviti polizdelke: obode iz papirja, pripravljene obode z zelenjem, lesene deske (kosi drv)
z luknjami za čajne svečke ...
Izdelava aranžmajev (za krašenje cerkve)
● Aranžiranje bomo nadaljevali in skupaj razvijali nove zamisli, se učili in razmišljali o novih možnostih.
● Iz gline bomo skušali narediti zanimive vaze, ki bodo del aranžmajev.
● Zbirati dekorativne materiale (opeke, kamne, čoke …)
Priprava in izdelava jaslic
● Domisliti idejo o postavitvi jaslic in jo sistematično načrtovati.
● Z družinami in mladimi izdelati manjkajoče figure.
● Pri izvedbi vključiti uporabnike z jasnim usmerjanjem vodje.
DUHOVNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
Romanje
Romanje je do nadaljnega odpovedano. Njegova prestavitev je vprašljiva.
Severna Italija – po poteh sv, Janeza XXIII., sv. Ambroža in sv. Avguština.
Obiskali bi Bergamo, Sotto il Monte, Milano, Pavio in Ravenno.
Delovni (Vincencijev) tabor
Vključiti uporabnike v redno delo in življenje na Mirenskem Gradu.
Vključiti otroke varstva v delo tabora.
Komunikacijski vikend v hribih
● Intenzivneje promovirati aktivnost.
● Delati na povezanosti udeležencev.
● Za leto 2020 smo sprva rezervirali Dom v Logu pod Mangartom, a smo zaradi druge rezervacije dom
odstopili in bomo mi rezervirali dom Triglavska roža.
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PRIREDITVE ZA DRUŽINE
Srečanja za družine
Prešernovanje
Prirejati preproste prireditve.
Privabiti še več otrok k sodelovanju in povečati obisk prireditev..
Dan družine
Zaradi bližine Prešernovanja ohraniti Dan družine v obliki razrednega nastopa otrok učenja glasbe, učne
pomoči in varstva (Otroci za otroke).
Miklavžev razredni nastop
Nadaljevati v isti smeri, kot prejšnje leto.
Miklavžev nastop učenja glasbe - v letu 2019 je glasba potekala le ob petkih, zato smo ga izvedli kot veliko
prireditev. Bomo prilagodljivi in se sproti dogovarjali, ali ostane to razredni nastop ali velika prireditev.
Poskrbeti za kvalitetne nastope otrok.
Kvatrnica
● Kvatrnico bomo oblikovali kot molitev za duhovno prenovo Cerkve na Slovenskem - na enak način,
kot smo jo v letu 2019.
● K sodelovanju, molitvi in praznovanju bomo povabili tudi druge katoliške skupine.
● V kolikor bodo dopuščale razmere, bomo pripravili kiparsko, likovno in fotografsko razstavo del
udeležencev ustvarjalnih ‘taborov’, ki bodo potekali v sklopu operacije Približajmo Mirenski Grad
ljudem, ki je sofinancirana v sklopu razpisa LAS v objemu sonca.
● Z zgodovinarjem dr. Vojkom Pavlinom smo še vedno v kontaktu in upamo na njegove nove
ugotovitve v povezavi z zgodovino Mirenskega Grada.
● V sklopu operacije Stičišče generacij Mirenski Grad je nastal tudi kratek filmček o zgodovini Grada, ki
ga bomo predstavili na kvatrnici.
ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
Rekreativne dejavnosti za družine

● Spodbujati družine, da se udeležujejo aktivnosti, ki jih pripravljamo.
Izleti in pohodi za družine

● Na izlete bomo vabili vse družine, ki se srečujejo na Mirenskem Gradu.
● Načrtovati vsaj štiri izlete v pastoralnem letu in pet v koledarskem letu: predlagani termini so mesec
oktober, mesec november (nabiranje mahu), 2.1. (ogled jaslic), velikonočni ponedeljek in mesec maj.
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Promocija
SPLOŠNO O PROMOCIJI
Splošno o promociji
Plakati in zgibanke
- Narediti plakat za Celostno pomoč brezdomcem.
- Narediti društveno zgibanko.
Spletne strani
- Postaviti in zagnati novo spletno stran Mirenski Grad.
Spletni foto albumi in fotografije
- Ažurno fotografiranje.
- Sprotno urejanje fotografij.
Facebook in Instangram
- Ažurno objavljanje in razmišljanje kaj lahko še naredimo v povezavi s tem kar nam strani omogočajo..
Objava člankov v medijih
- Čim hitreje po dogodku pošiljati prispevke.
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Akcija prodaje koledarjev

-

Pošto Slovenije bomo tudi letos prosili za donacijo, da bodo naše položnice na pošti brezplačne.
Sicer pa bomo župljane opozorili, da so položnice z oznako CHAR tudi na bankah brezplačne.
Ne bomo pokrivali 5-ih maš v eni župniji, ker je to preveč zahtevno za eno skupino.
Že veliko prej načrtovati in rezervirati pevski vikend ter izlet z dobrodelno akcijo v kraje, ki so bolj
oddaljeni (Prekmurje, Dolenjska)
V škatle dati kuverte za prenos denarja.
Poleg teksta moramo pripraviti tudi oporne točke, ki bodo v pomoč za prosto govorjenje.
Paziti, da je res vse v škatlah.
Vpisat čim več informacij v koordinacijo.
Mladince dati zraven družin.

Druge dejavnosti

DRUŽBENO KORISTNA DELA
Družbeno koristna dela bomo izvajali tudi v prihodnje.
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FINANČNI PLAN DRUŠTVA PROSTOVOLJCEV VZD ZA LETO 2020
Društvo planira v letu 2020 prihodke v višini 494.000,00 EUR in so sestavljeni iz naslednjih virov prihodkov:
št. konta

vrsta prihodka

vrednost v EUR

760110

PRIHODKI OD VARSTVA

760300

PRIHODKI OD PRODAJE KOLEDARJEV

760400

PRISPEVKI UPORABNIKOV NAMESTITVENE PODPORE

10.500,00

768000

DOTACIJE IZ FIHO

51.982,96

768010

DOTACIJE IZ FIHO - NALOŽBE

768100

DOTACIJE IZ PROR-MDDSZ sociala

123.450,00

768110

DOTACIJE IZ PROR-MDDSZ družina

39.600,00

768111

DOTACIJE -MDDSZ družina za OS

768120

DOTACIJE IZ PRORAČ. - MZ

768130

DOTACIJE IZ PRORAČ. - MGRT

5.271,57

768150

DOTACIJE IZ PRORAČ. - MKGP

980,15

768200

DOTACIJE IZ PRORAČ. - MOL

768210

DOTACIJE IZ PRORAČ. - MOL drugo

1.500,00

768230

DOTACIJE IZ PRORAČ. - MK

4.200,00

768260

DOTACIJE IZ PRORAČ. - MONG

2.500,00

30.000,00
1.500,00

1.630,00

2.386,51
36.960,68

47.000,00
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768280

DOTACIJE IZ PRORAČ. - ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

5.000,00

769200

DONACIJE CENTRU ZA DRUŽINE

24.000,00

769400

DONACIJE PRAVNIH IN FIZ. OSEB

29.961,46

769410

DONACIJE - ROMANJE IN DHV V HRIBIH

769420

DONACIJE-MISIJONSKA DRUŽBA

17.000,00

769430

DONACIJE-koledarji

37.000,00

769450

DONACIJE IZ DELA DOHODNINE

6.000,00

769460

DONACIJE PODARJENIH OS

2.576,67

769470

DONACIJE-MARIJINE SESTRE

6.000,00

769510

PRISPEVKI UPORABNIKOV RB

1.800,00

769600

PRIHODKI PREJETI ZA NFD

2.700,00

786000

PREJETE ODŠKODNINE

1.000,00

1.500,00

494.000,00
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Društvo planira v letu 2020 stroške v višini 492.100,00 EUR.
Evidentirani so ločeno, po programih. Razčlenitev je vidna v spodnji tabeli:
STROŠKI
IME
PROGRAMA
PROGRAMA
V EUR

Dnevni center
za brezdomce
v Ljubljani

VIR PRIHODKOV,
OPOMBE: upoštevana je 10% rast stroškov
IZ KATEREGA
VREDNOST in dejanske spremembe stroškov, predvsem
BODO POKRITI
V EUR
stroškov dela
STROŠKI
2019
2020
MDDSZ (strošek
40.875,00
dela)
stroški dela 66.766,00 67.715,00
MDDSZ (posredni
850,00
stroški)
drugi stroški 35.920,36 39.512,40 + 10%
MZ
11.664,03
107.227,40
MOL

26.500,00

FIHO
107.500,00 ZRSZ in MOL (JD)

8.000,00

DONACIJE
ODŠKODNINA ZA
STROJELOM
PRISPEVKI
UPORABNIKOV
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE

5.360,97

4.750,00

1.000,00
3.300,00
5.200,00
107.500,00

MDDSZ (strošek
dela)
MOL
Zavetišče za
brezdomce
VZD

29.000,00

11.875,00
12.290,00

FIHO

2.530,00

ZRSZ in MOL (JD)
PRISPEVKI
UPORABNIKOV
DONACIJE

1.150,00

stroški dela

27.457,38

23.000,00

drugi stroški

5.236,43

5.760,07
28.760,07

780,00
375,00
29.000,00

Terensko delo
v Ljubljani

18.300,00

MDDSZ (strošek
dela)
FIHO

18.000,00
300,00
18.300,00

MDDSZ (posredni
stroški)
MZ
Razdeljevanje
hrane v NG

16.300,00

5.300,00
2.296,82

MO NG
OBČINA MIREN
KOSTANJEVICA
FIHO

2.500,00

DONACIJE

1.953,18

950,00
3.300,00
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stroški dela

4.417,10

4.500,00

drugi stroški

10.618,42

11.680,26
16.180,26

16.300,00

Namestitvena
podpora
brezdomcev
MG

85.000,00

MDDSZ (strošek
dela)
MDDSZ (posredni
stroški)
FIHO
DONACIJE –
MISIJONSKA
DRUŽBA
DONACIJE KOLEDARJI
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE

37.250,00
9.300,00

stroški dela

32.056,90

37.250,00

drugi stroški

40.060,54

47.366,59

7.401,91

84.616,59

17.000,00
10.048,09
4.000,00
85.000,00

Namestitvena
podpora
brezdomcev

5.000,00

PRISPEVKI
UPORABNIKOV
DONACIJE KOLEDARJI
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE

2.400,00

drugi stroški

5.040,00

2.400,00
200
5.000,00

Namestitvena
podpora
ljudem v
stiski

14.500,00

PRISPEVKI
UPORABNIKOV
FIHO
MOL

4.000,00
8.200,00

stroški dela

9.675,57

8.200,00

drugi stroški

5.634,36

6.197,80

2.300,00

14.397,80

14.500,00
MDDSZ

Center za
družine
Mirenski Grad

39.600,00

stroški dela

90.281,20 101.600,00

MZ

22.999,83

drugi stroški

54.613,97

FIHO
OBČINA MIREN
KOSTANJEVICA
DONACIJE
CENTRU ZA
DRUŽINE
MIRENSKI GRAD
152.500,00 PRIHODKI OD
VARSTVA
DONACIJE –
MARIJINE
SESTRE
DOTACIJE - LAS
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE
DONACIJE – DHV
V HRIBIH
DONACIJE

6.018,65

152.325,37

3.200,00
24.000,00
30.000,00
6.000,00
5.271,57
5.000,00
1.500,00
8.909,95
92

50.725,37

16.000 STR.DELA VEČ
KOT LANI
8.500 STR.ROMANJA
MANJ KOT LANI

152.500,00
Šola
prostovoljstva

29.000,00

FIHO
DONACIJE KOLEDARJI
DONACIJE

2.264,61
15.000,00

stroški dela

37.823,02

10.500,00

drugi stroški

16.564,58

18.221,04

11.735,39

28.721,04

29.000,00
FIHO
Delovanje
društva

34.000,00

MOL
DONACIJE KOLEDARJI
DONACIJE
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE

13.967,79

stroški dela

8.600,33

9.500,00

6.410,00

drugi stroški

21.924,14

24.116,55

8.000,00
4.922,21
700,00
34.000,00

Drugi stroški
oz. odhodki

1.000,00

SKUPAJ

492.100,00

Ad 9.
Sprejetje novih pravilnikov društva
Občnemu zboru predstavljamo naslednje pravilnike, navodila in druge akte:
- Ocenjevalni list za vrednotenje dela
- Navodila za vrednotenje dela
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
- Pravilnik o vrednotenju dela v Društvu prostovoljcev VZD
- Pravilnik o plačah in delovnih razmerjih
- Katalog delovnih mest
- Skupna navodila za delo v Društvu prostovoljcev VZD
Ad 10.
Imenovanje notranjega nadzornika za leto 2019
Predlagana je Milena Hostnik.
Ad 11.
Razno

Delovno gradivo uredila Andreja Ličen s sodelavci
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33.616,55

