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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 2018
Nadzorni odbor DP VZD
Vesna Šmerc
Tilen Prinčič
Milena Hostnik
Nadzorni odbor Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote (v nadaljevanju NO) se je v letu 2018
sestal v novi zasedbi. Delo NO je med drugim obsegalo konstitutivno sejo, pregled Statuta NO, sprejem
plana dela NO za leto 2018. NO je v letu 2018 opravljal nadzor dela Kadrovske komisije DPVZD (v
nadaljevanju KK), in sicer je bilo obdobje pregleda dela leto 2018. Od predsednika KK, g. Gregorja
Kobala, smo prejeli Zapisnike sej KK, in sicer 3., 4. In 5. zapisnik ter na ta način spremljali delo.
Ugotavljamo, da je veliko dela začetega in na grobo obsega vse vsebine delovnopravne zakonodaje
(Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih), kar
mora biti urejeno.
Enak način dela NO načrtuje za leto 2019 in ima zastavljen naslednji plan dela:
1. priprava strategije nadzornega odbora 2019 - 2022,
2. preveriti terminski načrt dela KK, s podrobno vsebino posamičnega akta in pri tem preučiti možnost
združevanja posamičnih aktov, v izogib razdrobljenosti (Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest DPVZD
s Katalogom delovnih mest DPVZD in Pravilnik o vrednotenju dela).
Ad5.
Poročilo notranjega nadzornika za leto 2018
Poročilo o notranjem nadzoru
finančnega in materialnega poslovanja
za leto 2018
5

v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Miren 216, 5 291 Miren

Milena Hostnik, pdnr
V Straži pri Novem mestu, 21.3.2019

1. Uvod
Notranji nadzor finančnega in materialnega poslovanja Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote, v nadaljevanju DP VZD, za leto 2018, v nadaljevanju NN 2018, je izveden po sklepu občnega
zbora 2018 in določbah Zakona o društvih. Upoštevani so Mednarodni standardi strokovnega ravnanja
pri notranjem revidiranju,

v nadaljevanju MSSRNR. Izvedla ga je Milena Hostnik, pdnr[1], tudi

prostovoljka DP VZD, devetič zapored, v dneh 21.1.2019 ter 11.3.2019. Sodelovala je Tamara Kobal,
računovodja DP VZD.
Društvena dejavnost se izvaja z zaposlenimi in prostovoljci, v Ljubljani, v Novi Gorici in na Mirenskem
Gradu in sicer preko programov[2], re-socializacijskega dela (izdelovanje vezic) in drugih[3] dejavnosti.
Upravljanje društva izvajajo člani neposredno na občnem zboru ter preko organov društva, ki so: izvršni
odbor, nadzorni odbor ter predsednik društva.
2. Odgovornost izvajalca NN 2018
Odgovornost izvajalca NN 2018 je izvedba notranjega nadzora za poslovno leto 2018 v smislu MSSRNR,
ki je neodvisni pregled finančnega in materialnega poslovanja. Izvajalka nima odgovornosti za izvajanje
nalog ali porabo sredstev, razen v omejenem obsegu v okviru nadzornega odbora DP VZD (mandatnem
obdobju 2018-2022) in prostovoljstva, kar pa ne omejuje njene neodvisnosti za izvedbo NN 2018.
3. Cilj NN 2018
NN 2018 je osredotočen na Pravilnik o računovodstvu v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote[4], v nadaljevanju Pravilnik. Cilj NN 2018 je bil spremljanje njegove posodobitve.
4. Ugotovitve NN 2018
DP VZD, mat.št. 2208032000, davčna številka 93926383, je po računovodskih predpisih v 2018 doseglo
454.675,10 evrov prihodkov in 427.587,23 evrov odhodkov. Za namen obdavčitve z davkom od dobička
6

so upoštevani prihodki v višini 30.579,05 evrov in odhodki v višini 28.757,26 evrov. Razlika v višini
1.821,79 evrov je davčna osnova, ki po zmanjšanju za olajšave, pretežno v zvezi z zaposlovanjem,
predstavlja letno davčno obveznost v višini 61,76 evrov.
Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno:
Pravilnik, z ustrezno vsebino, vključno s prilogami[5], je pripravljen za sprejem na občnem zboru 2019.
Opozarjamo na zahtevo SRS 33.7, glede razkritja sodil za razporejanje stroškov in sicer v prilogi Izkaza
poslovnega izida.
5. Zaključek NN 2018
V NN 2018 je ugotovljeno pretežno urejeno finančno in materialno poslovanje, posodobljeni Pravilnik o
računovodstvu v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote je pripravljen za potrditev na občnem
zboru 2019.

Poročilo pripravila: Milena Hostnik, pdnr

[1] pdnr- preizkušena državna notranja revizorka, v 20 urah prostovoljskega dela, skladno z določili Zakona o prostovoljstvu, po
katerem je prostovoljno delo družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami
prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne
družbe.
[2] Celostna pomoč brezdomcem v Ljubljani in v Novi Gorici
Zavetišče VZD za brezdomce v Ljubljani
Resettlement brezdomcev
Center za družine Mirenski grad
Šola prostovoljstva
[3] Dejavnosti Dnevnega centra, učne pomoči, varstva, počitniškega varstva, učenje glasbe, prevoza, oddaja v najem, prodaja
koledarja in druge dejavnosti.
[4] Sprejet na seji Izvršnega odbora DP VZD, dne 17.3.2011.
[5] Priloge Pravilnika o računovodstvu DP VZD:
programi in viri financiranja – PRILOGA 1;
kontni načrt – PIRLOGA 2,
knjigovodske listine – PRILOGA 3,
poslovne knjige, tudi izpisi za namen notranjega poslovnega poročanja – PRILOGA 4.
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Ad 6.
Poročilo in sprejetje poročila o poslovanju za leto 2018
Vsebinsko poročilo o delu društva

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.

Dnevni center za brezdomce
V program dnevnega centra za brezdomce se je v letu 2018 vključilo 889 različnih uporabnikov. V
primerjavi z letom 2017 (851) opažamo 4,47% porast števila uporabnikov dnevnem centru za
brezdomce. Če vštejemo brezdomne, ki so se preko terena vključili v dnevni center smo v letu 2018
obravnavali 1037 brezdomnih.

DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI DNEVNEGA CENTRA ZA BREZDOMCE
PODPROGRAM in
DEJAVNOST

ŠTEVILO
UPORABNIKOV

Dopoldanske dejavnosti: Zajtrki + Socialna rehabilitacija

VODITELJ

Nuša Zavašnik, Simona Stegne

Zajtrki

dnevne vodje

239

Kuharske
delavnice (do +
pop)

Nuša Zavašnik

172

8

ŠTEVILO STORITEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UPORABNIKOV/DAN

Ustvarjalne
delavnice

Neža Šivec

77

Vezice

Nuša Zavašnik

44

Molitev/pogovor

Nuša Zavašnik

129

Pohodi

Nuša Zavašnik

7

Zajtrki

4518

Soc. rehabilitacija - dopoldan

3033

Pohodi

7

Zajtrki

18,05

Soc. rehabilitacija - dopoldan

8,87

Pohodi

7

VSEBINA
-

-

-

Glede na lansko leto opažamo 6% porast dnevne povprečne udeležbe na zajtrkih (2017 je bilo 17
uporabnikov/dan) in 4,5% število storitev (4356), število različnih upor. pa ostaja enako (239
različnih upor.).
Zajtrki so potekali po ustaljenem redu in po vnaprej začrtanem urniku. Zelo samostojno so jih
pripravljali uporabniki zavetišča ob spremljanju DV.
V letu 2018 se je zmanjšala količina donacij iz pekarn (iz Damayanty je bila kvaliteta donacij vedno
slabša, iz Back Wercka je bilo vedno manj donacij, ki smo jih porabili za popoldansko malico), na
koncu smo z Damayanti prekinili, Beck Werck pa je zaprl prodajalno.
Za zajtrke smo razen nekaj izrednih donacij (jajca, hrenovke, paštete…) poskrbeli sami, tako za
kruh kot za ostalo. Decembra smo dobili mešalnik testa za kruh, zato ga od takrat lahko spečemo
večjo količino naenkrat. Sami smo naredili veliko marmelade, ostalo hrano smo kupovali.
Obisk socialne rehabilitacije se je povečal. Za 6% se je povečalo število različnih uporabnikov pri
kuharskih (162) in za 9% pri ustvarjalnih (70) delavnicah, število storitev pa kar za dobrih 21% (lani
2783). V tem času se veliko naredi, saj so nekatere stvari že zelo utečene. Fantje radi sodelujejo,
nekateri so zelo samostojni in hitri pri delu.
V letu 2018 smo ob dopoldnevih dodali enega zaposlenega (P+T), ki v pisarni sprejema
brezdomce, ki kaj potrebujejo in s tem olajša delo DV, da lahko nemoteno vodi dejavnosti in
poskrbi za skupino. S tem smo se želeli približati brezdomcem, da jim lahko že med časom odprtja
DC uredimo nekatere zadeve (izpolnimo vloge, urejanje socialnega statusa, tuš, razni klici, ipd.).
Struktura in okvir aktivnosti se je ustalil, prav tako prevozi hrane na Mirenski Grad in obratno. Širili
smo različne jedi in dejavnosti, več je bilo ustvarjalnih delavnic. Najbolj smo zaživeli ob koncu leta
z ustvarjanjem lutk, kulis in predstave Zvezdica zaspanka.
Nadaljevali smo s tem, da po končanem delu skupaj poklepetamo in spijemo kavo. Lansko leto
smo to začeli beležiti kot pogovore, zato se je močno povečalo število uporabnikov pogovornih
9

delavnic. Pogovori so najbolj zaživeli pri Miklavževi akciji, kjer smo govorili o tem, kaj nam daje
veselje. Sicer pa se navadno poveselimo opravljenega dela, poklepetamo o tem, kaj smo naredili,
skušamo opaziti drug drugega in preprosto biti skupaj.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
-

-

V letu 2018 smo v glavni prostor postavili tudi kavč in fotelje, ki jih imajo brezdomci zelo radi. V
dopoldanskem času nekateri sedijo na kavčih in opazujejo delo ali spijo. Nekatere občasno
vključimo v delo, kateri ne želijo sodelovati, jih pustimo tam in v večini so nemoteči.
Uvedba zaposlenega v pisarni (P+T) je doprinesla k bolj kvalitnenemu delu DV in več prostora za
brezdomce, ki kaj potrebujejo. To bi morali zaposleni bolje izkoristiti, da bi res več naredili za
potrebe brezdomcev. Bolj se potruditi, da jih vidimo, se zavzeti zanje in iskati rešitve in konkretno
pomoč.
V letošnjem letu je bilo manj pohodov, saj je ob sobotah več drugega potrebnega dela.
Razmišljamo o tem, da bi namesto pohodov uvedli sobotne delovne akcije.

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI DNEVNEGA CENTRA ZA BREZDOMCE
PODPROGRAM

Popoldanske dejavnosti: Večerje, storitve in socialna rehabilitacija

VODITELJ
ŠTEVILO
UPORABNIKOV

Pralnica

Janja Završnik

164

Razdeljevanje oblačil

Janja Završnik

297

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

Janja Završnik

163

10

ŠTEVILO
STORITEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UPORABNIKOV/
DAN

Kuharske delavnice

Nuša Zavašnik

172

Ustvarjalne delavnice

Neža Šivec

77

Informativne oddaje in filmski
večeri

dnevne vodje

205 (info. oddaja)
117 (film.večer)

Večerje

dnevne vodje

734

Čiščenje

Mateja Debeljak

154 (vsa čiščenja)

Neformalno druženje v DC

DV

310

Večerje

16927

Kuharske delavnice

3390

Pralnica

2557

Razdeljevanje oblačil

1798

Tuš

1662

Informativne oddaje in filmski večeri

dnevnik: 2279, film: 508, skupno: 2787

Večerje

50,64

Kuharske delavnice

15.39

Pralnica

10,61

Razdeljevanje oblačil

7,46

Info. oddaje in film.večeri

dnevnik: 12,
13

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI

11

film: 14, skupno:

-

-

V popoldanskem času se je v dnevnem centru zadrževalo kar veliko število uporabnikov, ki so samo
opazovali delo, igrali družabne igre, klepetali ali pa sodelovali pri kuharskih in drugih delavnicah. V
primerjavi z lanskim letom je število različnih uporabnikov sicer za malenkost (1,5%) upadlo (lani
315), vendar ni občutka, da bi bili v DC prisotni manj časa.
Večerje smo tudi lani dnevno pripravljali samostojno znotraj kuharskih delavnic. Brezdomci še vedno
zelo radi sodelujejo pri tem.
Pri večerjah opažamo 6% porast števila različnih uporabnikov (lani 692) in 1,2% povprečno št.
uporabnikov (lani 50). Število razdeljenih večerij se je povečalo za 9,65% (lani 15 437 storitev).
Pri socialni rehabilitaciji opažamo 6% porast števila različnih uporabnikov pri kuharskih (162), 21,5%
pri popoldanskem čiščenju DC in za 9% pri ustvarjalnih (70) delavnicah, zelo velik pa je porast
števila storitev (54% več) in povprečnega dnevnega obiska (61% več) kuharskih delavnic.
V pralnici opažamo 6% porast različnih uporabnikov, za 8% manjše pa je število storitev, povprečno
št. uporabnikov/dan se je znižalo za 5,4%.
Pri razdeljevanju oblačil je 10% porast števila uporabnikov, prav tako je za 6% zraslo število storitev.
Povprečno št. uporabnikov/dan se je zvišalo za 7%.
V 2018 je bilo 1662 tuširanj, kar je za 5 % manj (2017: 1747), povprečno št. uporabnikov/dan se je
znižalo za 3%.
Povečal se je tudi obisk informativnih oddaj in filmskih večerov, in sicer različni uporabniki info.
oddaj za 15%, filmski večeri za 8%, povprečna udeležba pa za slabih 30%!

UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Na steno smo obesili tedenski plan dejavnosti in večerij, ki so ga brezdomci z veseljem sprejeli,
predvsem zato, da vedo, kaj bo čez teden za večerjo.
● Tudi v popoldanskem času smo uvedli dežurnega zaposlenega v pisarni (P+T), vendar ni prisoten
tako pogosto kot dopoldan.
● Popoldanski čas je zahteven za DV zaradi večjega števila uporabnikov, več alkohola in droge,
večjega števila prostovoljcev, posebej zahtevni pa so petkovi popoldnevi, zaradi še večjega nemira
brezdomcev in pričakovanja vikenda.
● V pralnici je v preteklem delu oblačila redno zlagala prostovoljka, ki je vključena v program
Namestivene podpore, poleg tega pa tudi zaposleni in prostovoljci, ki delajo v skladišču. Zaradi
slabega označevanja oblačil in odpadanja označb so se večkrat oprana oblačila zamešala oz.
izgubila, uporabniki so se jezili, dajali smo jim nadomestna oblačila. Z večjo organizacijo skušamo
urejati stanje, počasi gre na bolje.
● Tudi v skladišču z oblačili je bil večkrat nered zaradi nedoslednosti odgovornega, na policah so bila
tudi neuporabna oblačila in zato prostovoljci včasih niso imeli kaj primernega ponuditi uporabnikom.
To se je v zadnjem času bistveno izboljšalo.
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PROJEKTI IN DOGODKI
PODPROGRAM/
DEJAVNOST

Projekti in dogodki

ŠTEVILO STORITEV

353

POVPREČNO ŠTEVILO UPORABNIKOV

44 uporabnikov na projekt, 21 uporabnikov na dogodek

ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV

10 – 40 na projekt/dogodek
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PROJEKTI

VODITELJI

Št. udel.

Literarni večer, 8.2.2018

Janja Završnik

21

Veseli dan prostovoljstva, 16.5.2017

Vesna Šmerc

4

Dan za spremembe, 7.4. 2018

Vesna Šmerc

16

Piknik z delovno akcijo, 2.6.2018

Simona Stegne

21

Miklaževanje, 6.12.2018

Nuša Zavašnik

55

Silvestrovanje, 31.12.2018

Simon Smerkolj, Simona Stegne

120

DOGODKI

VODITELJI

št. udel.

Nagradni izlet, 10.2.2018

Vesna Šmerc

11

Dan brezdomcev, 20.3.2018

Simona Stegne

22

Velikonočni zajtrk, 2.4.2018

Mateja Debeljak

29

Plesni večer, 14.5.2018

Nuša Zavašnik

11

Nagradni izlet, 10.11..2018

Vesna Šmerc

12

DB + maša, 2.11.2018

Nuša Zavašnik

31

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
Skozi leto nas je spremljalo geslo: “Vztrajno skupaj se borimo, da veselju zaživimo.”
Dan brezdomcev smo v marcu zastavili kot občni zbor brezdomcev, kjer smo predstavili dejavnosti in delo v
DC ter skupaj z brezdomci razmišljali o načrtih in željah za naprej. Priprava na DB je bila zelo živa, brezdomci
so veliko povedali in so radi sodelovali, na samem dogodku pa niso bili tako aktivni. Zato smo razmišljali, kako
bi še lahko spremenili DB. V novembru smo želeli pripraviti lutkovno igro, a je zmanjkalo časa, zato smo v
zadnjem hipu povabili mladinski pevski zbor Žiri, da nam je pomagal pri petju in igranju pri maši, po maši pa je
bil nastop in zakuska. Brezdomci so bili veseli nastopa, dobro in zanimivo pa je bilo tudi za mlade iz Žirov.
Udeležba na DB je bila približno enaka kot prejšnja leta.
Lutkovno igro smo predstavili na Miklavževanju. Bilo je zelo živo in lepo, predvsem za igralce, pa tudi gledalci
so bili zelo veseli. Zabeležili pa smo večji upad (za 35%) v številu udeležencev.
Število udeležencev je v letu 2018 upadlo tudi na literarnem večeru (43% upad) ter dnevu za spremembe
(24% upad), prav tako pa na nagradnem izletu (skoraj 50% upad). Ker je bila priprava in ozračje vedno lepo,
upad pripisujemo temu, da so se teh dogodkov udeležili predvsem tisti, ki so bolj naši in bolj domači.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
Dobro se obnese, če je po dogodku (DB, literarni večer,...) zakuska, potem pa petje popevk. V tem zelo
zaživijo.
Dobro je čim več vključiti prostovoljce v delavnice in pripravo projektov, saj radi sodelujejo pri tem in jih tako
lahko bolj pritegnejo.
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OSEBNI POGOVORI
PODPROGRAM/D
EJAVNOST

Osebni pogovori z individualnim načrtom dela

VODITELJI

Nuša Zavašnik, Simona Stegne

ŠTEVILO
UPORABNIKOV

38

ŠTEVILO
STORITEV

89 (za DC)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
-

-

Zaradi uvedbe prisotnosti zaposlenega v pisarni v dopoldanskem času je bilo več kratkih svetovanj in
nudenj pomoči brezdomcem že med samim 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 (OI, potni list, dovoljenje za prebivanje v Sloveniji itd..).
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 bi bilo več poglobljenega dela z brezdomci. Čeprav brezdomci bolj izražajo željo po
kratkotrajnih storitvah.
● Bolj se je razvijalo terensko delo in s tem posledično je manj osebnih pogovor v sklopu DC.
● Več bo potrebnega sprotnega izobraževanja in sledenja sami zakonodaji. Prav tako več informiranja
o načinih reševanja in postopkih, ki jih zahtevajo različne institucije.
● Urediti je potrebno osebne mape in jih sproti urejati.
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Terensko delo VZD
PODPROGRAM/DEJAVNOST

Terensko delo VZD

VODITELJI

Mateja Petan

ŠTEVILO UPORABNIKOV

280 (leta 2017: 145)

ŠTEVILO STORITEV

1154

POVPREČNO ŠTEVILO
UPORABNIKOV/ DAN

5

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● V letu 2018 smo z zaposlitvijo terensko delo okrepili in kontinuirano delali. Na terenu smo bili
pozorni na potrebe ljudi in jim nuditi konkretno pomoč (materialno pomoč, osebno higieno,
zdravstveno oskrbo, obiski v bolnišnicah, zaporih, dnevnih centrih drugih organizacij itd. ter
neformalno druženje in osebni pogovori z individualnim načrtom dela).
● V letu 2017 smo bolj delali na obiskovanju brezdomcev na ulici, v letu 2018 pa se je delo bolj
okrepilo individualno, bilo je več obiskovanja na “domu”, v bolnišnicah in drugih institucijah.
● Terensko delo se opravlja:
- Individualni terenski obhodi – v dopoldanskem času, vključeni tudi prostovoljci
- Tedenski obhodi – četrtki, 2h (vključeni prostovoljci)
- IS – osebni pogovori preko terenskega dela – cca 2h/teden
- Nudenje osebne higiene – cca 2h/teden
- Terensko delo na domu – cca 3h/teden
- Terensko delo po institucijah (bolnišnice, druge organizacije) – cca 2h/teden
- Administrativno delo – cca 1,5h/teden
● Občasno sodelujemo s sorodnimi organizacijami ali drugimi institucijami (KU, Šent, CSD itd..)
● Individualni obhodi so lokacije, ki jih stalno obiskujemo, po potrebi, informacijah posameznikov in
institucij, ki nas pokličejo.
● Skupinski obhodi pa so načrtovani glede na prejšnji teden in glede na individualne obhode
zaposlenih ali informacij posameznikov in institucij, ki kličejo. Po končanem obhodu sledi na poti v
DC refleksija para, ki je imel obhod in skupna refleksija, kjer po skupinah poročamo.
● Stalne lokacije, ki jih obiskujemo, so: Metelkova, Miklošičev park, Prešernov trg/Center, prostor pred
Stigmo, različni podhodi in vhodi pred različnimi trgovinami.
● Oblikovali smo kartončke, na katere se vpiše brezdomce, ki smo jih srečali, lokacijo in datum.
● Oblikovali smo osebne mape brezdomcev, ki jih bolj intenzivno spremljamo.
● Oblikovali smo skupni okvirni zapis terena, ki smo ga opravili na terenskem obhodu.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
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● Na novo smo financirani s strani MDDSZ za terensko delo, kar od nas zahteva več strukturiranja
dela in rednega evidentiranja dela in uporabnikov.
● V letu 2017 smo obravnavali 145 uporabnikov, v letu 2018 pa 280 uporabnikov.
● Uvedli smo redne termine, ki se jih zaposlene držimo, da je vsak dan pokrit s terenskim delom.
● Uvedli smo možnost prisotnosti prostovoljcev na terenu tudi čez teden (nekateri ne morejo v
času terenskega obhoda).
● V letu 2018 smo se bolj fokusirali na pomoč brezdomcem na “domu”, različnih institucijah in
bolnišnicah. Še vedno pa spremljano teren na ulici.
● Veliko je konkretnih potreb (hrana, oblačila, osebna higiena, urejanje DPS, osebnih
dokumentov, zavarovanja).
● Opažamo več potreb brezdomcem, ki imajo sicer neko zasilno namestitev, pogoje bivanja v njih
pa zelo slabe.

Razdeljevanje hrane brezdomcem v Novi Gorici
VODITELJ

Katja Kovšca

ZAPOSLENI (%) (odgovoren za
dejavnost)

25%

ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV

16 + 15 = 31

ŠTEVILO REDNIH UDELEŽENCEV

68 (v letu 2017 tudi 60)

ŠTEVILO STORITEV

1482 (število večerji)

VSEBINA in TEME DEJAVNOSTI
● 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 jim tudi skupna praznovanja.
● Večkrat naredimo tudi terenske obhode po Novi Gorici in skušamo nagovoriti brezdomce, ki jih
srečamo.
● Vključujemo jih v socialno rehabilitacijo na Mirenskem Gradu.
UGOTOVITVE in PREDLAGANE SPREMEMBE
Opazili smo, da na večerje prihaja več brezdomcev. Pozna se večja angažiranost in prisotnost
zaposlenega.
Poleg tega se nam je z začetkom novega šolskega leta pridružilo nekaj novih mladih prostovoljcev, ki
večinoma redno prihajajo.
Brezdomci so se nam tudi v letu 2018 pridružili na čistilni akciji in pikniku. Prihajali so tudi na socialno
rehabilitacijo na Mirenski Grad. Osebe, ki so prihajale na socialno rehabilitacijo so tiste, ki nimajo hujših
težav z odvisnostjo. Tisti, ki pridejo povedo, da jim je lepo. Pri večini pa ni interesa.
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Kot vsako leto, jih je tudi v letu 2018 obiskal sv. Miklavž. Ob tem dogodku smo z brezdomci peli in jih
obdarovali. Dogodek je bil zelo preprost, brezdomci pa so bili veseli.

Namestitvena podpora
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE VZD
VODITELJ

Simona Stegne, Mateja Debeljak

ŠTEVILO UPORABNIKOV

24

ŠTEVILO STORITEV - NOČITEV 2211
POVPREČNO ŠTEVILO
UPORABNIKOV/mesec

7

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
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● Zavetišče je bilo v letu 2018 ves čas zasedeno, razen v času sankcij ali odločanja o novem
uporabniku. Struktura uporabnikov je bila zelo raznolika.
● Precej jih je prišlo v zavetišče po predhodnem spremljanju na terenu. Nekaj jih je prišlo zaradi slabega
zdravstvenega stanja ali po odpustu iz bolnišnice. Nekateri pa so prišli na podlagi njihove predhodne
vključenosti v dejavnosti dnevnega centra.
● Precej uporabnikov je zavetišče zapustilo zaradi nezmožnosti upoštevanja pravil (zaradi alkoholizma,
uporabe droge ali drugih razlogov), nekateri se sami niso vrnili po izrečeni kazni.
● Vsi so bili celostno vključeni v program (poleg namestitve smo jim nudili individualno spremljanje).
Eden od dolgoletnih uporabnikov je bil sprejet v dom starejših občanov.
● Sedem jih je bilo vključenih v delovne akcije znotraj socialne rehabilitacije na Mirenskem Gradu, trije
pa v Resettlement na Mirenskem Gradu. Delovne akcije imajo radi in se radi vključujejo.
● Skupinske pogovore smo imeli samo po potrebi, redno pa mesečne individualne pogovore.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
-

Na novo smo uvedli, da je eden od zaposlenih ob jutrih na voljo samo za uporabnike zavetišča, s
čimer jih lažje spremljamo in poskrbimo za vse potrebno.
Veliko imamo uporabnikov, ki smo jih sprejeli preko terena ali v slabem zdravstvenem stanju nekaj pa
tudi po odpustu iz bolnišnic.
veliko je takšnih, ki potrebujejo več oskrbe in niso samostojni pri delu. (pri čiščenju, higieni, ipd.).
Bolj kot izvajanje tehničnih opravil, se moramo zaposleni potruditi, da smo z njimi, da jih vidimo in smo
tam zanje. Jasno se moramo zavedati, da je vse, kar počnejo znotraj dejavnosti zavetišča, za njihovo
rast in dobro in ne za to, da nam pomagajo opraviti zadolžitve.
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RESETTLEMENT - NAMESTITEV IN PONOVNO VKLJUČEVANJE BREZDOMNIH V DRUŽBO
- MIRENSKI GRAD
VODITELJ

Andreja Ličen in Simona Stegne

ŠTEVILO UPORABNIKOV V LETU 2018

40 različnih uporabnikov. Iz Nove Gorice so se vključili 4 različnih
uporabniki.

Mesec

Število vključenih
uporabnikov
LJUBLJANA

Januar

4

Februar

5

Marec

5

April

5

1

Maj

6

1

Junij

6

1

Julij

6

1

Avgust

6

September

4

7

2

Oktober

3

7

2

November

3

7

2

December

3

9

2

ŠTEVILO OPRAVLJENIH DELOVNIH
UR V LETU 2018

Število vključenih
uporabnikov
NOVA GORICA

Število vključenih
uporabnikov na
DELOVNIH
AKCIJAH

Število vključenih
uporabnikov
MIRENSKI GRAD
3

1

3
3
11

3
3

14

3
3
3

1

6912 ur dela - Ljubljana
140 ur dela – Nova Gorica
2088 ur dela + zaposlitev (12 mesecev) – Mirenski Grad
760 ur - enodnevne delovne akcije
SKUPAJ: 9900 ur = kar je 4,7 zaposlenega

POVPREČNO ŠTEVILO DNI VKLJUČENOSTI
Na delo smo hodili od 2 do 5 dni na teden. Možnost je namenjena tako uporabnikom zavetišča kot dnevnega
centra, ki se angažirajo pri dopoldanskih in popoldanskih aktivnostih.
UGOTOVITVE IN VSEBINA
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Delo, ki smo ga opravljali
- delo na vrtu (gnojenje, sejanje, pikiranje, okopavanje in pletje, polaganje folije ...)
- delo na njivi (polaganje folije, pripravljanje za sejanje, sajenje, okopavanje in pletje, nabiranje pridelka
...)
- delo v kuhinji (pomoč pri kuhanju, čiščenje in predelava pridelkov ...)
- urejanje vinograda
- urejanje okolice (pospravljanje, košenje, urejanje deponije, urejanje prostora pod Marijinim domom ...)
- pospravljanje drv (podiranje, sekanje ...)
- mizarska dela (brušenje in lakiranje pohištva, izdelava oken, pohištva, popravila pohištev, ...)
- zidarska dela (popravilo fasade na cerkvi, tlakovci, urejanje kopalnice, montaža oken...)
Glede na prejšnja leta smo opravili več delovnih ur, kljub temu, da smo veliko pomagali ljudem na terenu (Rim
- beljenje, Ptuj - 2x menjava oken, izoliranje podstrešja, montaža okenskih polic, …). V začetni polovici leta so
bili poleg stalne ekipe tudi nekaj fantov iz zavetišča, medtem ko so v drugi polovici prenehali hoditi (zaradi
opominov, da se morajo bolj držati pravil, krivice delati, suma kraje, …). Trend, da je malo brezdomcev iz
zavetišča, ki bi lahko bili vključeni v delo na MG, se je tako zopet vzpostavil. Prevladujejo starejši uporabniki.
Za tiste, ki bi lahko prišli pa so lahko enodnevne akcije kot izhodišče, da se lažje opogumijo za daljše obdobje)
Zelo pozitivno je, da nekateri uporabniki postajajo vedno bolj samostojni pri delu in radi delajo. Manj je tudi
trenj in napetosti med njimi. Od poletja naprej si tedensko tudi izmenjujemo informacije z Ljubljano, kar nam
pomaga, da imamo bolj jasno sliko o posameznih uporabnikih. Na MG spremljamo tudi urejenost in čistočo
bivanjskih prostorov uporabnikov.
Letos smo 11 krat izvedli enodnevne delovne akcije (760 ur), ki se jih je udeležilo približno 7 uporabnikov
na akcijo (14 različnih uporabnikov). S septembrom so delovne akcije bolj pogoste, ekipa bolj stalna. Fantje
radi pridejo, so pridni. Razmišljamo o možnosti, da bi mogoče kdaj prespali.
Fantje so konec tedna (petek in soboto), prihajali v Predoslje. Tukaj skupaj urejamo vrt, sadovnjak, okolico.
Prav tako opravimo kakšno manjše delo na terenu (selitev, popravila, opravila in popravila v Dnevnem centru,
…).
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Število opravljenih delovnih ur v Resettlementu
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
fantje iz
Ljubljane

fantje z
Mirenskega
Grada

fantje iz
Nove Gorice

leto 2017

6008

3288

184

leto 2018

6912

2088

140

enodnevne
delovne
akcije
9480
760

9900

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA BREZDOMNIH - RESLJEVA
PODPROGRAM/
DEJAVNOST

Resettlement – Namestitvena podpora brezdomnih - Resljeva

VODITELJ

Simona Stegne

ŠTEVILO UPORABNIKOV

4

ŠTEVILO STORITEV

945

POVPREČNO ŠTEVILO UP./MESEC

4

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Uporabniki se redno vključujejo v Resettlement Mirenski Grad.
● Enega uporabnika smo vključili v aktivnosti dnevnega centra. Do spremembe ima prepoved
vključevanja v Resettlement MG.
● Ob petkih imamo skupne zajtrke, ki so sproščeni. Spontano je ratalo tako, da se ob koncu zajtrka tudi
pogovorimo o problemih.
● Ob sobotah so bili fantje vključeni v socialno rehabilitacijo v Predosljah. Na delovne akcije so prihajali
radi in redno.
● Po potrebi smo izvajali nenapovedane obiske in preglede sob ter stanovanja.
● Eden izmed uporabnikov je krepko kršil pravila in tonil v alkohol. Dobil je pogoj ali zdravljenje ali
izključitev. Izbral je zdravljenje. Po končanem zdravljenju smo približno na istem.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Fantje čez vikend želijo mir in čim manj naših aktivnosti. Radi pa se vključujejo v delo v okviru
delovnih akcij, ki so bile v večini ob sobotah.
● Odprti moramo biti za vključevanje novih uporabnikov.
● Vprašanje je kako vključevati brezdomce v aktivnosti Resettlementa.
22

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA LJUDEM V STISKI - ZALOŠKA
PODPROGRAM/DEJAVNOST

Resettlement – Namestitvena podpora ljudem v stiski Zaloška

VODITELJ

Simona Stegne

ŠTEVILO UPORABNIKOV

4

ŠTEVILO STORITEV

1460

POVPREČNO ŠT.UP./mesec

4

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Imamo vzpone in padce. Mati redno in brez večjih problemov redno hodi kot prostovoljka pomagat v
pralnico. Sprejela je en ustaljeni urnik. Ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih je kot prostovoljka v
pralnici, ob ponedeljkih so vesele urice za otroke, ob sredah urejanje in pospravljanje stanovanja.
● Bolj smo strukturirali Vesele Urice: najprej je kratka igra in predstavitev dela, potem je učenje, potem
pomoč pri pripravi večerje/ali urejanje šolskih potrebščin, oblačil, nato skupna večerja.
● Otroci imajo zelo radi vesele urice. Kažejo pa se potrebe po učni pomoči v smislu rednem pisanjem
domačih nalog in učenju. Otroci so zelo brihtni, eden je predlagan za najboljšega učenca. Na nas je
obrnila tudi šola, da so se začeli pojavljati izostanki obeh starejših otrok.
● Najmlajši je še vedno v vrtcu:Vejica, ki je za otroke s posebnimi potrebami. V tem času je zelo
napredoval.
● Mater smo nameravali zaposliti preko javnih del, vendar žal ne bo možno, ker je Tanja zanosila.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Potrebno je stalno spremljanje. Mati je čedalje bolj odprta in komunikativna, predvsem pri delu v
pralnici in v kolektivu. Do dela v pralnici še vedno postopa odgovorno in dosledno.
● Pri skrbi za urejenost stanovanja imamo še vedno občasno »bitke«. Teh bitk je manj in kaže se tudi
več želje in pripravljenosti, da bi imela urejeno stanovanje.
● Delavnice Vesele urice za otroke, dobro vplivajo na njih. Največ »bitk« imamo s starejšim sinom, ki
ima zelo veliko energije.
● Potrebno bo več spremljanja otrok - učna pomoč.
● Prostor postaja majhen. Pričakujemo tudi naraščaj.
● Oče je redno prisoten v stanovanju. Zaenkrat še gre. Tanja pogosto izraža željo, da bi se tudi on
vključil v program. Oče pa še ni poklical in izrazil željo.

Celostna pomoč za zdravje na ulici
PROGRAM

Celostna pomoč za zdravje na ulici

VODITELJ

Simona Stegne

PODPROGRAM/DEJAVN
OST

Zdravstvena oskrba in urejanje zdravstvenega zavarovanja
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ŠTEVILO UPORABNIKOV

62 uporabnikov, katerim smo omogočili ureditev osnovnega in / ali dodatnega
zavarovanja ali pomagali pri vzdrževanju zdravstvenega varstva.
21 uporabnikov

ŠTEVILO STORITEV

156 storitev

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
-

Delo se je izvajalo preko vseh programov. Kar nekaj je bilo zdravstvenih oskrb.
Še naprej smo bili intenzivno povezani z Ambulanto Pro Bono, ki nam je omogočala prejem različnih
medicinskih pripomočkov in zdravil ter napotnic različnim k specialistom.
Preko urejanja socialnega statusa smo še naprej uporabnikom urejali osnovno in dodatno
zdravstveno zavarovanje.

UGOTOVITVE in SPREMEMBE
-

Zaradi ne sledenja razpisom, smo zgrešili razpis za leto 2019.
Dejavnost še vedno izvajamo po zmožnostih.
Kaže se potreba po redni medicinski pomoči brezdomcem.
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ŠOLA PROSTOVOLJSTVA 2018
V Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote je v letu 2018 delovalo 248 (2017: 243) prostovoljcev
(88m, 160ž) (2017: 66 m, 169 Ž), ki so opravili skupaj 22286 prostovoljskih ur (2017: 20308,5 ur) kar
predstavlja 10,5 zaposlenih.
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), prvi partner je Društvo katoliških pedagogov Slovenije (Ema Kotar)
drugi partner na Vincencijeva zveza dobrote (Urška Smerkolj) s prostovoljstvom za ranljive skupine.
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;
● prostovoljci akcije Prodaja koledarjev na Primorskem in v Ljubljani;
● prostovoljci, ki opravljajo druga dela na Mirenskem Gradu.
število prostovoljskih ur v zadnjih petih letih
25000
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OPIS PROSTOVOLJSTVA PO PROGRAMIH
PROSTOVOLJSKO DELO - Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v
družbo
podprogram
ŠT.
PROSTOVOL
JCEV PO
PROGRAMIH

št.
prostovoljcev

št. opravljenih ur

Terensko delo VZD

23

378,5

Dnevni center za brezdomce

96

6579,5h (DC) + 291 (skladišče z
oblačili)

Zavetišče za brezdomce VZD

10

225

Razdeljevanje hrane brezdomcem
v Novi Gorici

14

210

Resettlement - Resljeva

2

631

Resettlement – Zaloška

3

108,5

Resettlement – Mirenski Grad

6

205

SKUPAJ - neponovljivih

154

8628,5

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
V Šoli prostovoljstva smo v letu 2018 nadaljevali z informativnimi srečanji z novimi prostovoljci,
dnevi za prostovoljce, pogovori s prostovoljci, koordinacijo, predstavitvami (Šolo prostovoljstva smo predstavili
ob vabilih, udeležbi na različnih prireditvah itd..). Novi prostovoljci so se pridružili Zaradi novega programa
“Daj naprej”, financiranega z MJU, od septembra 2018 dalje bolj sistematično zbiramo in vpisujemo evidence,
ki so v zvezi s prostovoljci.
V letu 2018 smo imeli 4 družabnih večerov ob večjih projektih (miklavževanje, silvestrovanje). V
povprečju se jih je udeležilo 6 prostovoljcev. Druženje smo v večini obarvali z delom (darila za miklavževanje
ali tombolo, priprava programa za silvestrovanje).
Piknik za prostovoljce in Dan VZD: 16 prostovoljcev + 9 otrok (LJ) ter 20 prostovoljcev + 9 otrok
(MG). Prostovoljcem je bil predvsem všeč piknik in družabni večer. Na pikniku smo podelili majice in potrdila o
prostovoljskem delu.
Refleksije so postale bolj žive in več se spregovori. Še vedno pa bomo morali tukaj veliko narediti,
predvsem videti stiske prostovoljcev. Prav tako vzeti zares njihove pobude in ideje.
Prakso so v letu 2018 opravljal en študent iz Fakultete za socialno delo. V okviru Fakultete za socialno
delo so uvedli obvezno prostovoljno delo. Tukaj se je vključilo kar nekaj študentk. Za prakso pridobimo
študente za 1. in 2. letnik. Za opravljanje višjih letnikov pa ne.
Alternativno vzgojni ukrep – skupno se je opravilo 10 ur (2017: 60 ur) prostovoljskega dela. Dijaki so
prihajali iz Srednje zdravstvene šole LJ, Gimnazije Ledina, Erudio gimnazije.
Statistika:
TRENUTNO AKTUALNIH PROSTOVOLJCEV: 74 (2017: 68)
PRIŠLO: 27 (2017: 43) prostovoljcev, ODŠLO: 9 (2017: 24) prostovoljcev
Število opravljenih ur smo razdelili bolj natančno po programih. Zato je manjše odstopanje od števila
opravljenih ur v dnevnem centru (terensko delo smo ločili od dnevnega centra). V letu 2018 se je opravilo
8418,5 (2017: 6635) prostovoljskih ur.
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UGOTOVITVE in SPREMEMBE
1. Prostovoljsko delo je v študijskem letu 2018/2019 financirano tudi preko MJU. Preko katerega
imamo zagotovljene dve zaposlitve (LJ +MG).
2. Več bo potrebno narediti na evidentiranju in zbiranju podpisov.
3. Prostovoljci so bolj aktivno vključeni v različne aktivnosti v delo v dnevnem centru in drugih
programih. Zaradi večje vključenosti in angažiranosti opažamo tudi večjo potrebo po spremljanju in
pogovoru.
4. Prostovoljci se radi udeležujejo dnevov za prostovoljce.
5. Potrebno bo več posluha za njihove stiske in pobude. Več posluha je potrebno, da se njihovo delo
ovrednoti.
6. Bolj intenzivno smo iskali nove prostovoljce za terensko delo in skladišče z oblačili. Pridružilo se je
več novih prostovoljcev, ki so zavzeti za delo in redno prihajajo.
PROMOCIJA PROSTOVOLJSTVA
7. Novi prostovoljci prihajajo, ker vidijo oglas na prostovoljstvo.org, nekateri si ogledajo spletno stran,
veliko jih prihaja iz študentskega doma Vincencij.
8. na prostovoljstvo.org smo objavljali oglase za terensko delo in delo v skladišču z oblačili, odziv je bil
dober.
9. V preteklem letu smo imeli predstavitve: Gimnazija Ledina, OŠ Valentin Vodnik, Društvo katoliških
pedagogov
10. Udeležili smo se tudi prireditev, namenjenih prostovoljstvu: Veseli dan prostovoljstva (17.5.2018),
LUPA, Dan za spremembe.
PROSTOVOLJSKO DELO – Razdeljevanje hrane brezdomcem v Novi Gorici
ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV V LETU 2018

14 + (približno 10 prostovoljcev iz organizacije CISV)

ŠTEVILO PROSTOVOLJSKIH UR V LETU 2018

210

UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Z novim šolskim letom so se nam pridružili 4 novi mladi prostovoljci, ki redno prihajajo.
Tudi letos smo skupaj s prostovoljci pripravili Miklavževanje za brezdomce.
Tako kot lansko leto so se nam v januarju pridružili prostovoljci iz organizacije CISV. Skupaj jih je bilo cca 10.
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PROSTOVOLJSKO DELO - Center za družine Mirenski Grad
podprogram
ŠTEVILO
PROSTO Učna pomoč
VOLJCEV
Učenje za življenje
PO
DEJAVN Učenje glasbe
OSTIH
Varstvo predšolskih otrok
DOPOLDAN
POPOLDAN

št. prostovoljcev

št. opr. ur

39

1351,5

8

41,5

20

550,5

24
15

1739,5
202,5

48

1692

48 animatorjev

2304

Pomoč pri pripravi ustvarjalnih dejavnosti

8

219,5

Sovodenje skupin za mlade

4

322

Vodenje skupin za zakonske pare,
prostovoljce

5

1775,5

Dejavnosti za promocijo

11

421,5

Akcija prodaje koledarjev MG in LJ

75

1790

Druga dela v društvu

17

1037,5

156

13447,5

Počitniško varstvo in drugo varstvo
Oratorij

SKUPAJ - neponovljivih
UGOTOVITVE in SPREMEMBE

1. V zadnjem letu se je ekipa prostovoljcev na učni pomoči in varstvu nekoliko ustalila. Več je potrebno
delati na osebnih odnosih s prostovoljci.
2. Ker je šla Petra Markič na porodniško, z letošnjim letom učenje glasbe vodita Tomaž Batistič in
Danijel Olivo.
3. Prostovoljci prihajajo na delo nekoliko bolj redno kot prejšnja leta. O odsotnostih nas bolj redno
obveščajo. Po majhnih korakih se vzpostavlja red in odgovornosti za prostovoljstvo.
4. Refleksijam smo dodali jasnejše smernice pogovora. Smernica zmanjka pri refleksijah učenja glasbe.
Skušamo se držati ure.
5. Več prostovoljcev je v Novi Gorici, pri delu z brezdomci.
6. Natančnje vnašamo prostovoljske ure v program spletne aplikacije Prostovoljstva.org.
7. S CSD smo sodelovali bo običajnem redu. Pri njihovem nagrajevanju smo bili tudi letos bolj striktni.
8. Tudi lani smo ob zaključku šolskega leta vsem prostovoljcem poslali potrdilo s številom opravljenih ur
in pobudo, da podpišejo dogovor, če ga še niso. Odziv je bil lep. Pridobili smo nekaj več dogovorov
kot lani.
9. Z novim šolskim letom so novost so prostovoljci študenti (3), ki prihajajo iz Ljubljane, dopoldne se
učijo, popoldne pa pomagajo na UP.
10. Z novim šolskim letom je začel prostovoljsko delati pri nas Tadej Ličen, ki vsak dan opravi 7
prostovoljskih ur.
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11. Ena študentka s Fakultete Sigmunda Freuda je opravljala prakso.
12. V oktobru smo se pridružili akciji Mladinskega Ceha “72 ur brez kompromisa”, kjer se prostovoljci
javijo, da so na razpolago za katerokoli delo v času 72 ur. Pri nas smo to skrajšali na 48 ur. Javilo se
je 10 prostovoljcev iz mladinske skupine, ki so potem imeli nalogo koordinirati delo v jesenskem
počitniškem varstvu za otroke. Izkušnja je bila lepa in koristna zanje.
PROMOCIJA PROSTOVOLJSTVA
V preteklem letu smo imeli predstavitve:
● PREDSTAVITEV V DIJAŠKEM DOMU ŠEMPETER - 9. 10. 2018
OGLAS NA RADIU ROBIN – 3. - 14. 8. 2018.
● DD Nova Gorica se ne odziva na naše pobude, FUDŠ nas ni več povabil, v ŠC smo prosili za
možnost predstavitev, a so nas zavrnili.
Lani se nismo udeležili Festivala prostovoljstva v Novi Gorici, ker nam oblika prireditve ni bila blizu.
Naše predstavitve v srednjih šolah vzbudijo med mladimi kar nekaj zanimanja. 5 mladih in DD Šempeter je
nekajkrat prišlo na prostovoljstvo, a so tudi kmalu nehali. Nekaj prostovoljk se nam je pridružilo zaradi oglasa
na spletni strani filantropije (Prostovoljstvo.org).
Prostovoljstvo mamic se počasi ureja.
Pripravili smo nove plakate in zgibanke in jih raznosili. Ne opažamo posebnega učinka teh novosti.
Iz oglasov za prakso se ni nihče oglasil.
Vabilo na prostovoljstvo redno objavljamo na FB. Spremenili smo logiko oglaševanja na Prostovoljstvo.org.
Objavljamo bolj konkretne potrebe. Na tak način je več odziva.
PRIPRAVE NA ORATORIJ – ustvarjalna srečanja za mlade
VODITELJ Andreja Ličen, Maja Prinčič, Tjaša Nemec
ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV

/

ŠTEVILO PROSTOVOLJSKIH UR

132

ŠTEVILO REDNIH
UDELEŽENCEV

49

POVPREČNO ŠT. UDELEŽENCEV NA
SREČANJE/DAN

45,3

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

57

ŠTEVILO SREČANJ

9

ŠTEVILO STORITEV

408

PRIMERJAVA Z LETOM 17/18

V lanskem letu je bilo vseh različnih udeležencev 52.
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TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
Lik oratorija je bil misijonar Friderik Baraga. Vsebina: kako biti srečni in kako drugim pomagati do sreče.
Oratorijski vzklik: Daj naprej!
Na oratorij smo se pripravljali na pripravah:
● 12. maja 2018 ob 14.30
● 9. junija 2018 ob 14.30 in
● od 2. - 7. julija 2018 ob 17h.
Med velikimi pripravami smo imeli organizirano delo: v kuhinji, na vrtu in za oratorij. Enajst animatorjev je bilo
prisotnih cel teden priprav in so tudi spali na Gradu. Med oratorijem je velika večina spala na Gradu.
Veliko je bilo mlajših animatorjev. Kljub temu je delo dobro potekalo.
Starejše animatorje smo spodbujali k vzornemu in odgovornemu animatorstvu ter da poskrbijo za mlajše
animatorje.
Animatorji so se radi družili med seboj. Pri odpravljanju spat smo imeli nekaj težav.
Animatorji so navezali lep in zaupen odnos z vsemi voditelji.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE na podlagi sprememb

Veliko je bilo mlajših animatorjev.

Delo je vseeno potekalo vredu. Animatorji potrebujejo
veliko druženja, klepeta in igre.

Zaradi slabega vremena animatorji niso veliko
uporabljali bazena.
Na pripravah v maju je bil majhen obisk, v juniju
pa večji. Bila nas je večina.

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

Težko je loviti odnos med starejšimi otroki, ki so
še udeleženci na oratoriju, in mlajšimi
animatorji.

Starejši animatorji in voditelji pomagajo mlajšim
animatorjem, da se pogovorijo z otroki.

SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
Dobro je, da smo pozorni na animatorje in na njihovo druženje. Zanje mora to bili prijeten dogodek. Prvič so
animatorji tudi po oratoriju hodili v mladinske in se sami družili še po oratoriju. Čutijo se sprejete in da je to
zanje.
Priprava za oratorij je v bistvu tabor za animatorje. Manj smo jih priganjali in so bili radi skupaj in z nami.

USPOSABLJANJA ZA PROSTOVOLJCEV
DNEVI PROSTOVOLJCEV - Pogovorne skupine za reševanje konfliktnih in drugih vzgojnih situacij
VODITELJ

Peter Žakelj (raz.: Eva P. Olivo)

ŠTEVILO ČLANOV V LETU 2018

66 LJ, 45 MG

SOVODITELJI V LETU 2018

Simona Stegne (LJ), Maja Prinčič (MG)

ŠTEVILO SREČANJ V LETU 2018:

LJ – 6, MG - 10
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TEME SREČANJ
LJUBLJANA

MIRENSKI GRAD – učna pomoč, učenje glasbe in
varstvo

1

Kako se srečati v odnosu: 27P

januar: UP - Predstavitev nalog
UG - Vztrajno skupaj se borimo, da v veselju
zaživimo, 23 P

2

Dajati upanje: 24 P

marec: UP - Kaj naj storim, ko …, 15 P

3

O delu: 29P

april: UG - Kaj me navdušuje?
UP - Kako se srečati v odnosu?, 20 P

4

Za več veselja pri našem delu: 23 P

maj: V - Naša načela in naša pravila, 9 P

5

Kam in kako: 23P

september: UG uvodno srečanje za prostovoljce, 13
P

6

Ljubezen, veselje, hvaležnost?: 15P

oktober: UG - Kam in kako
UP - Debata o vzgojnih dilemah, 25 P
november: UP - Štiri besede, 7 P

UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
LJUBLJANA

MIRENSKI GRAD

Skupno smo imeli 6 srečanj in 66 različnih
prostovoljcev.
Prihaja veliko stalnih prostovoljcev in pri vabljenju ni
potrebno več toliko energije.
Prostovoljci radi prihajajo in ponavadi se v skupinah
razvijejo živahne debate.

Skupno smo imeli 10 srečanj in 45 različnih
prostovoljcev.
Počasi se nabiramo ☺.
Teme so zanimive, na srečanjih je lepo, a prostovoljci
ne obstanejo.

Duhovne vaje za prostovoljce – Komunikacijski vikend za reševanje konfliktnih in drugih vzgojnih situacij
VODITELJ

Peter Žakelj

ŠTEVILO ČLANOV 2018

80 (2017- 77), od tega 24 otrok in 10 mladih, 14 staršev, 32 drugih
prostovoljcev

SOVODITELJI

Maja Prinčič, Simona Stegne (odrasli)
Eva P. Olivo in Marjana Batistič, Urška Smerkolj (za otroke)
Tjaša Nemec (mladina)

ŠTEVILO SREČANJ V
ŠOLSKEM LETU 2018

3 dni, vikend od 14. do 16. 12. 2018
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VSEBINA
● Tema duhovnih vaj je bila Vzravnajte se in dvignite glave.
● Ves čas so imeli tudi otroci svoj program. Temo so imeli: Dober dan, prosim, hvala in oprosti.
● V soboto popoldne so imeli svoj program tudi mladinci: Bodite zadovoljni in naredite več - redna tema
od ostalih prostovoljcev.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
● Udeležence smo tudi tokrat spodbujali k polni prisotnosti, razen v primeru neodložljivih zadev, kot je
služba ipd.
● Mladinci so imeli v soboto pop svoj program.
● V soboto zvečer smo skupaj izbirali novo geslo za novo koledarsko leto. Bilo je lepo in zabavno. Bili
smo uspešni, saj smo ga »skoraj« izbrali.
● Primorski in ljubljanski del prostovoljcev sta se povezala. Pridružilo se nam je eno dekle iz Društva
katoliških pedagogov Slovenije.
● Ker je bilo veliko otrok, smo zanje znotraj varstva pripravili poseben program, ki je bil lepo dodelal.
● To, da imajo otroci svoj program z isto vsebino, se je izkazalo kot dobro, saj so bili tudi otroci s
svojimi dejavnostmi vključeni v duhovne vaje, starši pa so s tem, da so bili otroci v varstvu, lažje
sodelovali.
● Po DHV smo bili povabljeni na praznovanje ob zaključku prodaje koledarjev.
SREČANJA ZA INDIVIDUALNO SPREMLJANJE – pogovorne skupine za vzgojo
VODITELJ

Peter Žakelj (raz. Eva P. Olivo)

ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV

1

ŠTEVILO PROSTOVOLJSKIH UR

ŠTEVILO REDNIH UDELEŽENCEV
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POVPREČNO ŠT. UDELEŽENCEV NA
17,9
SREČANJE/MESEC

ŠTEVILO RAZLIČNIH UDELEŽENCEV

28

ŠTEVILO SREČANJ

ŠTEVILO STORITEV

160

31,5

11

VSEBINA
Od januarja do junija je bila skupna tema ŽIVLJENJE, od septembra smo teme prilagajali sprotnim potrebam
skupine (sep: Kristus je kruh življenja, okt: Farizej ali otrok, nov: Tvoje osebno spremljanje drugih).
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● V prvih mesecih smo spremljali drug drugega preko pogovorov v paru. Z novim šolskim letom smo s
pogovori zaključili.
● Prav tako so od septembra srečanja potekala na Mirenskem Gradu skupaj za primorski in ljubljanski
del skupine.
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CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI GRAD
V vse dejavnosti Centra za družine Mirenski Grad se je v letu 2018 vključilo 927 različnih uporabnikov
(v letu 2017 - 900).
Spremembe v letu 2018
Zaposlitve:
● S septembrom je v centru zaposlena Andreja Vizintin na projektu MJU.
● 18. 10. 2018 smo zaposlili Nežo Rižnar.
● V juliju je šla na porodniško Marjana Batistič, v oktobru Petra Markič.
● V decembru smo se prijavili na razpis Javnih del. Prijavo so nam odobrili. Zaposlili smo Pamelo
Perdec po predlogu Zavoda za zaposlovanje.
● V centru delajo: Eva P. Olivo (V), Tjaša Nemec (V), Andreja Vizintin (UP - DAJ NAPREJ),
Urška Čuk (UP), Pamela Perdec (UP, V - javna dela), Andreja Ličen (UP), Alenka Zavašnik
(pomoč v V), Barbara Magajna (pomoč v V), Katja Kovšca (V - ND) in Maja Prinčič.
Programi:
● Načrtujemo uradno postaviti program vrtca (zato se Eva P. Olivo in Katja Kovšca izobražujeta
za vzgojiteljice predšolskih otrok). V preteklem letu smo Intenzivno dopolnjevali ta program.
● Pri učenje glasbe Petro Markič nadomeščata Tomaž Batistič in Danijel Olivo.
● Za strokovno usposobljenost smo uvedle delovne sobote - prva sobota v mesecu, kjer si
predstavimo določena strokovna gradiva, ki jih dobimo na izobraževanjih in šoli ali jih
posameznica preštudira.
● Ob četrtkih imamo skupno načrtovanje, vsak dan pa dnevno refleksijo oz. predajo dela:
VARSTVO 13.30-14.00, UČNA POMOČ: 18.15-18.30.
● Ob tedenskih načrtovanjih smo uvedle sistem Vrednotenja dela, ki nas spodbuja, da delamo
kvalitetno, v skladu z Etičnim kodeksom socialnega varstva ter načeli društva.
Prostori:
● Prej učilnica št. 4. je postala v celoti igralnica za vrtec.
● Začeli smo z obnovo WC - ja, ki bo prilagojen potrebam vrtca.
● V preteklem letu smo uredili pogovorno sobo, ki služi pogovorom in refleksijam za prostovoljce
ter zakonskim skupinam.
● Uredili smo dodatno pisarno.
Število uporabnikov
Število uporabnikov glede na starost

2017

do 18 let

2018
453

448

18 do 20 let

13

13

20 do 30 let

58

50

30 do 40 let

88

81

40 do 50 let

114

128

50 do 60 let

56

47

33

60 do 65 let

16

14

65 do 75 let

28

20

več kot 75 let

6

9

68

117

900

927

neznan datum rojstva
SKUPNO ŠTEVILO UPORABNIKOV

POVPREČNA STAROST

2017

2018

moški

25,6

25,7

ženske

24,5

22,7

Programi za otroke
DNEVNE DEJAVNOSTI
VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK
VODITELJ

Tjaša Nemec, Eva P. Olivo, Katja Kovšca

ŠTEVILO
PROSTOVOLJCEV

DOP: 24
POP: 15

ŠTEVILO REDNIH
UDELEŽENCEV

DOP: 25

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

DOP: 25
POP: 92

ŠTEVILO STORITEV

DOP: 2842
POP: 2904

PRIMERJAVA Z LETOM
2017

ŠTEVILO
PROSTOVOLJSKIH UR

DOP: 1739,5
POP: 202,5

POVPREČNO ŠT.
UDELEŽENCEV NA
SREČANJE/DAN

DOP: 11,7
POP: 12

ŠTEVILO SREČANJ/DNI

DOP: 242
POP: 242

V lanskem letu smo z dopoldanskim varstvom začeli v februarju. V njem je
bilo manj strukture in jasnega okvira za dejavnosti.

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
-

Čez leto smo pripravili sklope tem glede na dogajanje v letnem času: o vremenu, oblačilih, praznikih,
rastlinah, živalih … Predstavili smo jih v jutranjem krogu preko različnih metod.
Z novim šolskim letom smo začeli s temo Družina.
V povezavi s temo smo izdelovali didaktične igrače za starost 1-3 in 3-6 let.
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SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Novi prostori in nova oprema.

Dobili smo nizek obešalnik na hodniku, omare za
didaktične igrače v veliki igralnici, nove mize in
stolčke v jedilnici ter v igralnicah.

Nov urnik, ki je podoben urniku vrtcev: dejavnost je
takoj po krogu. Temu sledi malica in čas za igro
zunaj.

Tak urnik bolj ustreza potrebam otrok.

Spremljanje razvoja otrok.

Aprila smo pripravili tabelo z razvojnimi koraki otroka.
Z njo spremljamo razvoj otrok in pripravljamo
dejavnosti primerne razvojni stopnji.

Po kosilu je refleksija dneva, tudi s prostovoljci.
Zapisujemo jo v zvezek.

Refleksija pomaga usklajevati delo in vzgojne načine.

Pogovor s starši in vpis otrok ob novem šolskem
letu.

Z rednimi pogovori vzpostavljamo in ohranjamo stik s
starši in družino.

Ukinili smo polovično ceno varstva in možnost, da
ob daljši odsotnosti prispevajo po svoji presoji.

S tem poskušamo zagotoviti kritje stroškov programa.

UČNA POMOČ, UČENJE ZA ŽIVLJENJE, UČENJE GLASBE
VODITELJ

Maja Prinčič, Tjaša Nemec, (Marjana Batistič), Andreja Ličen, Andreja Vizintin in
Urška Čuk

PROGRAM

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na dan

ŠTEVILO SREČANJ v letu
2018

Učna pomoč

59

9,6

168 dni

Učenje za življenje

22

3,1

168 dni

Učenje glasbe in
razredni nastopi

62

6,8

88 dni

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
Učna pomoč
Na učno pomoč je letos hodilo 59 osnovnošolcev, pomoč je (redno ali občasno) potrebovalo tudi 6
srednješolcev. Glede urnika v primerjavi s prejšnjim letom ni bilo večjih sprememb.
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Učenje za življenje
Program Učenje za življenje v letu 2018 ni preveč zaživel. Z novim šolskim letom smo ga bolj strukturirali.
Potekal je vsak dan pred učno pomočjo. Postavili smo nov koncept: otroke smo vključevali v redna dela na
Gradu in so vključeni v Malo šolo prostovoljstva. Tako so se čez teden učili različnih vsebin preko dela v
kuhinji, v pralnici, hiši, na vrtu, v mizarski delavnici, preko ustvarjanja in računalniškega tečaja.
Učenje glasbe in razredni nastopi
V šolskem 2017/18 letu smo imeli 5 skupin otrok, v 2018/19 pa 4. Dopolnili smo učna načrta za učenje kitare
in klavirja in ju strnili v tri stopnje. Pri teoriji smo uporabljali učbenike, ki jih uporablja tudi Glasbena šola - Mali
glasbenik 1, 2, 3. Septembra smo začeli z učenjem glasbe sočasno z učno pomočjo. Dodali smo učenje
flavte. V letu 2018 smo imeli 2 razredna nastopa Učenja glasbe – v juniju (za zaključek šolskega leta) in v
decembru (ob prihodu sv. Miklavža). Vsaka skupina je na svoj dan glasbe imela nastop v družabnem
prostoru v Marijinem domu. Nastopali smo tudi na prireditvah Prešernovanje in Dan družine.
Učna pomoč
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Uvedba »Hitrih minut« - kratka vaja snovi, ki jih Otrok v kratkem času ponovi določeno snov, ki jo mora
mora učenec avtomatizirano znati.
znati.
Pred učenjem smo prostovoljcem pripravljali
delovne liste za tekočo snov in učne
pripomočke. Pri določenih snoveh in predmetih
smo uvedli poenoten in učinkovit način učenja
za vse otroke.

Olajšano je delo za prostovoljca, ki se lahko tako še bolj
posveti otroku. S poenotenim načinom učenja
vzpostavljamo strukturo in lažje sledimo otrokovemu
napredku.

Z otroki smo imeli pred učno pomočjo in ob
malici pogovore o različnih temah.

Otroci so na splošno pogovore lepo sprejeli.

Uvedli smo dva zvezka: v enega vpisujemo
pogovore s starši, šolami in ustanovami, ki se
ukvarjajo z našimi otroki, v drugega pa
pogovore s prostovoljci.

Lažje je slediti spremembam in vse smo lahko seznanjene s
pomembnimi stvarmi glede otrok in prostovoljcev.

Starše spodbujamo, da hodijo po svoje otroke
in jih pridejo iskat osebno v Marijin dom.

Boljši stik s starši.

Učenje za življenje
● Z Malo šolo prostovoljstva želimo otroke navdušiti za dobra dela brez pričakovanja povračila.
● Ob delu stremimo k temu, da smo skupaj in da delamo odgovorno (pospravimo za sabo, smo
natančni...).
● Prihajajo novi otroci. Ko jih je veliko, je potreba po dveh prostovoljcih (odvisno od dela).
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Učenje glasbe in razredni nastopi
● Z novim šolskim letom potekajo sestanki voditeljev vsako prvo soboto v mesecu, da se pregleda delo
in načrtuje.
● Voditelj ohranja stik s starši in skupinami in odgovarja na potrebe, ki se pojavijo.
● Dodali smo učenje flavte, med počitnicami pa tudi bas kitare.
● Razredni nastopi so dobra sprememba, ker niso predolgi, starši so zadovoljni, skupina udeležencev
je manjša (ob sredah). Pazimo, da se nanj pripravimo tudi z besedilom.
● Razredni nastop je potekal v družabnem prostoru Marijinega doma. Sprememba je dobra. Prostor je
primeren in prijeten za razredne nastope.
● Učitelji so sporočali prisotnost otrok na nastopu in pesmi, da smo se lažje organizirali.

VARSTVO OTROK MED KOMUNIKACIJSKIMI VIKENDI
KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA DRUŽINE
VODITELJ

Eva Premrl Olivo

ŠTEVILO
PROSTOVOLJCEV

6 + 11 = 17

ŠTEVILO
PROSTOVOLJSKIH UR

33,5 + 79 = 112,5

ŠTEVILO REDNIH
UDELEŽENCEV

10+16 = 26

POVPREČNO ŠT.
UDELEŽENCEV NA
SREČANJE/MESEC

26

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

14+27 = 41

ŠTEVILO SREČANJ

1+1

ŠTEVILO STORITEV

12 + 14,5=26,5

POVPREČNO ŠT.
STORITEV/MESEC

2,2

(dodani otroci varuhov)
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PRIMERJAVA Z
LETOM 2016/2017

Skupine so med sabo poskrbele za varstvo. Varstvo so vodili zaposleni oz.
mame prostovoljke (Marjana, Neža). Datumi za srečanja so bili določeni v
začetku leta.

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
Otroci so razmišljali ob Priliki o sejalcu. Bog me vabi, da moje seme pade v rodovitno zemljo in zrase v
lepo rastlino. To se zgodi, ko poslušam in upoštevam drugega, ko vztrajam, tudi ko je težko, ko delim, kar
imam.
Otrokom smo to poskušali pokazati na maketi z rodovitno zemljo, trnjem, kamenjem. Dopoldan ali
popoldan je bil razdeljen na katehezo in dejavnost delavnica ali delo). Ob poldne smo imeli skupno molitev
s starši.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Skupine so v začetku leta določile termin
svojih DHV. Prav tako so vedele tudi, v
katerem terminu bodo pazile otroke druge
zakonske skupine.

Odzvala se je večina parov. S seboj so pripeljali tudi
otroke.

Najmlajši so težko delali kroglice.

Premisliti je treba, katere dejavnosti bodo za določeno
starost otrok primerne.

V soboto se nismo držali postavljenega
načrta.

S tem smo prikrajšali družine za skupno molitev. Dobro je,
da se držimo urnika in načrta.

VARSTVO OTROK NA KOMUNIKACIJSKEM VIKENDU ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH IN DRUGIH
VZGOJNIH SITUACIJ - DHV za prostovoljce - PROGRAM ZA OTROKE
VODITELJ

Eva P. Olivo, Marjana Batistič, Urška Smerkolj

ZAPOSLENI (odgovoren za
dejavnost)

Eva Premrl Olivo

ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV

/

ŠTEVILO PROSTOVOLJSKIH UR

/

ŠTEVILO REDNIH UDELEŽENCEV

24

POVPREČNO ŠT. UDELEŽENCEV
NA SREČANJE/MESEC

/

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

/

ŠTEVILO SREČANJ

1

ŠTEVILO STORITEV

72
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PRIMERJAVA Z LETOM 2017

Letos so bili na vikendu prisotni 4 otroci več kot v letu 2017 (24).

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
Ob zgledu svete družine smo razmišljali, kako se imamo po družinah lahko še bolj radi. Odkrivali smo besede,
ki nam pri tem pomagajo (prosim, oprosti, hvala, dober dan). Dober dan - zanimanje za drugega, prosim zaupanje, da je vse prav, hvala - hvaležnost, da skupaj živimo in delamo, oprosti-vsi delamo napake, zato si
odpuščamo.
Vsako novo besedo je spremljal odlomek Božične zgodbe, odigrali smo ga starši z figuricami iz jaslic.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Točen razpored, kdaj je kdo v varstvu.
Enakomerno smo razporedili mame in očete.
Otroci so imeli v varstvu vsakokrat enega od
staršev.

Prisotnost očetov je otroke umirila.

Vnaprej smo pripravili razpored staršev v varstvu.
Vsak starš je bil dvakrat na temi DHV, dvakrat v
varstvu.

Starši so se v primerjavi s prejšnjim letom v večji meri
lahko udeležili teme DHV.

V istem terminu varstva zakonca nista bila skupaj.

Kombinacije mam in očetov v skupinah so pripomogle k
dinamičnosti in priložnosti za spoznavanje med
različnimi starši.

Varstvo je potekalo v mladinskih prostorih.

Ni bilo težav.

Dopoldan smo imeli učenje in delo, popoldan
delavnice.

Taka struktura prihaja naproti potrebam šolskih in
predšolskih otrok.

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
POČITNIŠKO VARSTVO – jesensko, zimsko, poletno
VODITELJ

Maja Prinčič, Urška Čuk, Andreja Vizintin

ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV

Z: 16,
P: 24
J: 14

ŠTEVILO PROSTOVOLJSKIH UR

Z: 202,
P: 1277
J: 134

ŠTEVILO REDNIH UDELEŽENCEV

/

POVPREČNO ŠT. UDELEŽENCEV
NA SREČANJE/DAN

Z: 11,4
P: 17,4
J: 15,3

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

Z: 21
P: 67
J: 24

ŠTEVILO SREČANJ

Z: 5
P: 34
J: 3
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Z: 57
P: 591
J: 46

ŠTEVILO STORITEV

Število različnih udeležencev je bilo v zimskem nižje kot lani, v
jesenskem pa višje (Z= 49:21; P=68:67; J= 15:24). Prav tako je bilo v
zimskem in poletnem nižje število prostovoljcev (Z=21:16; P=27:24; J:
10:14). Število prostovoljskih ur je bilo v zimskem in poletnem varstvu
podobno lanskemu (Z=213:202; P=1328:1277), le v jesenskem
varstvu se je letos podvojilo (J=64:134). Do tega je prišlo tudi zaradi
sodelovanja v projektu 72 ur brez kompromisa.

PRIMERJAVA Z LETOM 2017

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
Čas v počitniškem varstvu je razdeljen na skupne obroke, delo, delavnice ter čas za igro in sprostitev. Te
vsebine so razporejene čez dan različno glede na letni čas. Poleti je na primer delo v dopoldanskem času, po
njem pa ustvarjanje ter igra in sprostitev na bazenu. Med letom je v dopoldanskem času učenje, v
popoldanskem pa delo, delavnice in igra. V zimskem varstvu smo imeli po učenju pogovor ob postni akciji.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

V poletnem varstvu so večkrat pomagale mame
(tudi z dojenčki). Ko niso bile v varstvu, so
izdelovale učne pripomočke ali delale druga dela.

Tako vključevanje je dobro nadaljevanje izkušnje
oratorija, ki v program vključuje družino kot celoto.

V poletno varstvo se nekateri najprej vključijo
poskusno in, če jim odgovarja, ostanejo oz.
podaljšajo.

Program se nepričakovano lahko hitro zapolni. V
počitnicah 2018 se je to velikokrat zgodilo.

Na jesenskem in zimskem varstvu smo se na učenje
vnaprej pripravili z delovnimi listi in učnimi pripomočki.

Prostovoljcem je tako olajšano delo.
Otroci, ki so dokončali domačo nalogo, imajo priložnost
utrjevati šolsko snov

Jesensko počitniško varstvo smo združili s Projektom
72 ur brez kompromisa. K sodelovanju smo povabili
mlade iz mladinske skupine.

Na ta način smo pridobili mlade prostovoljce v počitniško
varstvo. Bili so bolj angažirani, ker so imeli več odgovornosti
pri izvajanju programa.

V poletnem varstvu nas je obiskal oče ene od učenk, ki
je predstavil rejo ptičev.

Otroci so bili navdušeni. Dobro je k sodelovanju povabiti tudi
starše.

USTVARJALNI POČITNIŠKI TEDEN ZA OTROKE - oratorij
VODITELJ

Maja Prinčič, Andreja Ličen, Tjaša Nemec

ŠTEVILO PROST.

49

ŠTEVILO PROST. UR

2352

ŠTEVILO REDNIH
UDELEŽENCEV

/

POVPREČNO ŠT. UDELEŽENCEV
NA DAN

168,5
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ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

173

ŠTEVILO SREČANJ

ŠTEVILO STORITEV

870

PRIMERJAVA Z LETOM 17

V lanskem letu je bilo različnih udeležencev 165.

6

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
Lik letošnjega oratorija je bil misijonar Friderik Baraga. Ob njem smo se učili kako biti srečni in kako drugim
pomagati do sreče. Zato je bil naš oratorijski vzklik: Daj naprej!
Vsak dan oratorija pa je bila na vrsti ena smer kateheze ter rdeča nit kateri smo čez dan sledili
SPREMEMBE

UGOTOVITVE na podlagi sprememb

OTROCI
+ Prijave otrok smo zbirali do zadnjega.
+ Mlajši otroci so letos veliko manj jokali.

+ Veliko starih znancev oratorija se ni prijavilo,
nekateri od teh so bili tudi na dopustu.

MAMICE IN DRUŽINE
+ Bilo je več novih mamic
+ Imeli smo nekaj novih prostorov (kuhinja, jedilnica,
spalnica)
+ Prisotnost mam pri katehezah otrok v varstvu
+ Priprava in izvedba ene delavnice
+ Izdelovanje punčk iz sivke, ko ni bilo dela.
+ Priprava malic za animatorje
+ Koordinacija čiščenja v soboto
+ Uspavanje ločeno otrok v varstvu in drugih otrok

+ Prisotnost mamic zelo bogati sam oratorij.
+ Novi prostori so tudi fajn izkazali.
+ Da so mame bile pri katehezi prisotne ni bilo
dobro, saj je otroke to motilo in so bile težave z
ločitvijo od mamic, ko so morale oditi.
+ Letos so imele mamice v celoti same eno
delavnico in bilo je fajn. Tudi več stika z oratorijem
se vzpostavi.
+ Ločeno uspavanje se je dobro izkazalo.

DRAMSKA IGRA:
+ Na prizorišču smo imeli pravo indijansko vas ter
vigvan.
+ Kostumi so bili tudi indijanski in zelo lepi.
+ Organizacijo dela dramske igre (vadenje…) bi bilo
za izboljšati.

+ Otrokom in animatorjem je bil indijanski »pridih«
teme oratorija všeč.
+ Organizirati, da bo dramska igra stala in bo z
glavo narejeno.

KATEHEZE
+ V splošnem so bile enostavne in konkretne (delo na
vrtu, pometanje…)
+ Igra vlog se je izkazala kot dobra metoda.
+ Otroci so dobili mape za spravljanje listov od
katehez že na začetku tedna.
+ Mame si želijo še bolj biti del katehez.

+ Da so tako konkretne se že vsa leta izkazuje za
dobro.
+ Je dobro, da si otroci spravljajo stvari od kateheze
v mapo že od začetka tedna.
+ Mame predlagajo, da bi bile odgovorne za
razvijanje katehez in njihovo popravljanje. Želijo si
več pogovora o njihovi vsebini in razmišljanja o
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njihovem poteku.
MOLITEV V CERKVI
+ Smo vodili voditelji

+ Je bila v redu.

ČAS MED ODMORI
+Tudi letos smo pripravili nove CD – je s pesmimi.
+ Postavilo se je vrv za hojo med drevesi.
+ Mamice so dozirale milne mehurčke in krede.
+ Koreografijo za rajanje se ne sme sproti izmišljevati.

+ Fajn je, da so bili novi CDji.
+Vrv za hojo med drevesi je bila otrokom všeč in so
jo uporabljali ves čas.
+ Izkazalo se je za dobro, da so mamice dozirale.
+ V naprej bomo pripravili koreografijo za rajanje.

DELAVNICE
+ Neža R., Neža Š. in Andreja so preko Pinteresta
zbrale ideje delavnic s indijanskim pridihom na kup in
nato naredile ožji izbor delavnic z indijanskim
pridihom.
+ Ko so animatorji se razporedili po delavnicah so
izdelali tudi sami izdelek ter napisali postopek kako
bodo izpeljali delavnico
+ Ko je bila velika igra smo tudi izpeljali delavnice in
dodali nekaj novih delavnic
+ Mlajšim otrokom smo razdelili kupone za delavnice.
+ Mislili smo, da bomo na delavnicah izdelali več
izdelkov in jih tako prodajali na bazarju a ni uspelo.

+ Tudi naslednje leto bomo tako organizirani.
+ Dobro je, da animatorji napišejo postopek, da se
vživijo v samo dogajanje in jim potem na delavnicah
lažje steče.
+ Otrokom je bilo všeč, da je bilo dodanih nekaj
novih delavnic. Bomo ohranili za naprej, da se doda
nekaj delavnic zadnji dan. Animatorji so podprli to
idejo.
+ Otroci ne uspejo narediti dva izdelka na delavnici,
da bi potem enega lahko prodajali na bazarju.

ŠPORTNE IGRE
+ So bile leto drugačne, se jih je nekaj spremenilo in
naredilo še bolj zanimive.

+ Tudi drugo leto bo tako dobro pripravljeno J
+ Predlog: pripraviti priznanja za zmagovalce, več se
ustaviti in dati cene, ko se pove zmagovalce –
voditelji.

VELIKA IGRA
+ Igra najprej ni bila smiselno zastavljena. Ko se jo je
zastavilo so otroci uživali npr. pri bivaku. Na nekaterih
otokih pa je bilo pa še vseeno preveč pogovora.

+ Za naslednje leto bomo morali zasnovo in obliko
velike igre povsem spremeniti, saj otroci preveč
divjajo in veliko se jih tudi poškoduje.

LOV NA SKRITI ZAKLAD
+ Bolj se bomo ustavili pri postavitvi otokov na poti
+ Igra je bila dobro zastavljena, otoki so bili zastavljeni in pripravi rekvizitov.
praktično in zanimivo.
+ Otoki na poti pri velikih so bili malce nepremišljeno
postavljeni oz. neporazdeljeno.
+ Prej bi bilo potrebno pripraviti rekvizite za igro.
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ORATORIJ ZA NAJMLAJŠE
+ Letos je bilo mlajših skupina manj, samo tri – 22.
otrok.
+ Dobili smo nov trampolin in bazen.
+ Posodobili smo vse igre: vodne, športne in miselne.
+ Zmanjkalo je na angažiranosti in živosti ter da bi
skupaj se pogovorile kako predstaviti otrokom
katehezo.

+ Ker so bili animatorji utrujeni zaradi ponočevanja je
včasih zmanjkalo na angažiranosti ter več bomo
naredili na komunikaciji med voditelji, da se prej
urgira na probleme.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV
+ Zelo lepa, sproščena in poenostavljena in
spremljana z živo glasbo po prireditvi.
+ Zaigrali smo en dan igrice in nismo nič povezovali
več dni skupaj in je bilo v redu in veliko bolj enostavno
za pripraviti. Tudi povezujoča lika dramske igre sta
besedilo brala.
+ Na prireditvi sta tudi povezujoča lika zgodbe
prodajala srečke.

+ Nič ni motilo, da sta povezujoča lika brala
besedilo.
+ Ljudem je bilo všeč, da sta lika prodajala srečke.

DONACIJE
+ Veliko ljudi vključenih pri zbiranju (zakonske skupine
–zakonci, ki so bližje Gradu so kontaktirali svoje
zakonske skupine ter animatorji – se jih je prepoklicalo
in točno vprašalo kje delajo starši, če bi lahko jih
vprašali… ).
+ Logika dobitka je bila knjiga, tekstil, drobnarije in
piškoti.
+ Zahvale – pripravilo se je orehovc, risbico in
žakeljček sivke.
+ Dobitki so bili na prireditvi pospravljeni na regalih.

+ Nastalo je veliko dobitkov. Od tega je bilo veliko
koristnega za naše delo in smo ga zato shranili za
druge potrebe.
+ Potrebno si je zastaviti skupni kriterij obdarovanja.
+ Dobro je, da so dobitki pospravljeni na regalih saj
je prostor tako urejen in lep.

PIKNIK PLAC
+ Je bil lep in praktičen.

+ Tudi naslednje leto ga bomo rezervirali.

43

IZZIVNIK
VODITELJ

Maja Prinčič, Miša Bakan (OŠ ŽIRI)

ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV

1

ŠTEVILO PROSTOVOLJSKIH UR

32

ŠTEVILO REDNIH
UDELEŽENCEV

/

POVPREČNO ŠT.
UDELEŽENCEV NA
SREČANJE/DAN

14

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

14

ŠTEVILO SREČANJ

4 dni

ŠTEVILO STORITEV

56

OŠ Žiri od
zaključenega
4. do 9. razreda.

7. 8. 2018 - 10. 8.
2018

7. 8. 2018 - 10. 8.
2018

PRIMERJAVA Z LETOM 2017

Leto 2017 - 14 udeležencev, 24 ur (3 dni)

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
Vsebina Izzivnika 2 je izhajala iz knjige Čudo avtorice R. J. Palacio. Osredotočili smo se na štiri
področja, in sicer (1) Sram – veselje nad sabo, (2) Sprejetost – zavračanje, (3) Razumevanje –
nerazumevanje in (4) Korak naprej – stopicanje na mestu – korak naprej. Vsebine tabora so se tesno
prepletale s praktičnim delom. V ozadju je ideja spodbujanje razmišljanja preko zaposlitve s fizičnim
delom, ki je po našem mnenju tudi pot do doseganja večje sproščenosti in omogočanja povezovanja
med posamezniki.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE na podlagi sprememb

Skupno delo mladostnike povezuje – radi skupaj
delajo.

Delovni tabor za mladostnike, otroke je dobra
zamisel.

Dejavnosti niso bile dokončno načrtovane.

Vsaki dejavnosti dati jasen, preprost, dosegljiv cilj.

Jasen red, disciplina, pravila odnosov pripomorejo k
zadovoljstvu in veselju otrok.

Z zahtevnostjo ničesar ne izgubimo.

Mladostniki se radi pogovarjajo, a potrebujejo jasno
preprosto misel, ki je nismo ujeli.

Delo z mladostniki je zelo zahtevno. Pestre
psihološke metode ne pripomorejo k izboljšanju
odnosa z otroki.

44

Programi za mlade
SREČANJA ZA MLADE
VODITELJI

Maja Prinčič, Tjaša Nemec, Peter Žakelj, (Niko Miklavčič, Petra Markič)

PROGRAM

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

ŠTEVILO SREČANJ v
letu

Mladinska skupina

20

8,8

23

Študentska skupina ŠDV

37

12

15

VSEBINA
Mladinska skupina
Po novem letu smo si ogledali film Prijatelja in imeli temo o tem, kaj nam prinaša življenje.
V februarju je skupina sodelovala pri pripravi Prešernovanja – prevzeli smo Grajsko kuhinjo in pekli štrudelj.
Sredi februarja smo imeli duhovne vaje na temo Živeti polno.
Od aprila do junija smo pripravljali dramsko igro Cesarjeva nova oblačila, ki smo jo uprizorili na pikniku za
prostovoljce. V novembru smo začeli s pripravami na miklavževanje. Zaigrali smo igrico Kdo je Vidku sešil
srajčico. V decembru so se pridružili dhv prostovoljcev (v soboto popoldan).
Študentska skupina ŠDV
Skupina je bolj obiskana in povezana kot prejšnje leto. Pogovori so se poglobili. Duhovne vaje so potekale
od 2. – 4. marca. Udeležilo se jih je 20 študentov iz ŠDV.
Letos so študentje izrazili željo po skupnem druženju in se odločili za duhovne vaje v hribih, kjer se jih je
udeležilo 9.
Iz želje po druženju je nastala skupina, ki se srečuje 2-krat tedensko, udeleži pa se okoli povprečno 5
študentov. Namen te skupine je povezovanje in spodbuda, da bi, kar govorimo na študentski, bolj zaživeli v
vsakdanjem življenju. Iz te skupine so bolj jasne želje študentov glede tem študentske skupine.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
45

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.
● Petra in Niko nista več voditelja. Skupino vodijo Maja, Tjaša in Peter.
● 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
● Skupina je samoiniciativna in bolj trdna.
● Neformalna druženja po dejavnosti (ogled filma Marijina zemlja – v Koloseju). Redna 2krat tedenska
srečevanja. Skupina je povezana tudi izven formalne dejavnosti.
● Študenti izrazijo, da se želijo povezovati ob deljenju doživljanj, pogovorih …
● Teme smo razvijali skozi več srečanj. Nekatere teme so bolj potegnile in smo se v njih našli in lažje
delili.

KOMUNIKACIJSKI VIKENDI ZA MLADE
VODITELJI

Katja Kovšca, Niko Miklavčič, Petra Markič, Peter Žakelj, Tjaša Nemec

PROGRAM

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

ŠTEVILO SREČANJ v
letu

Mladinska skupina
16. - 18. 2. 2018

14

/

Dva dni

VSEBINA
Mladinska skupina
Živeti polno
Študentska skupina
Poklicani v veselje
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
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Mladinska skupina
● Rdeča nit je bil film Daj naprej. Tema je mlade nagovorila.
● V pogovorih smo se dotaknili tem, ki so pomembne za mlade in njihovo odraščanje.
● Mladinci so spali na Gradu, kar je prispevalo k njihovi povezanosti in lažjemu sodelovanju pri temi.
● Naredili smo delovne skupine. Mladinci so bili veseli skupnega dela in druženja (izlet na Cerje, peka
pice, družabni večer ...).
Študentska skupina
● Študenti so bili zelo zadovoljni in veseli duhovnih vaj. Nekaj jih je ostalo na družinski maši. DV so
prispevale k dodatnemu povezovanju in razširitvi skupine z novimi člani.
● Bili smo v Marijinem domu.

SKUPINA ZA GLASBENO USTVARJANJE MLADIH
VODITELJI

(Petra Markič), Tomaž Batistič, Danijel Olivo

PROGRAM

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

ŠTEVILO SREČANJ v
letu

Kitarska žlahta

11

7
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VSEBINA
KŽ spremlja Vokalno skupino pri mladinskih mašah in drugih dogodkih (poroke, praznovanja).V ta namen
pripravlja aranžmaje pesmi. Uči se in prireja različne popevke in narodnozabavne pesmi za dogodke. Po
potrebi udeleženci nadgrajujejo znanje različnih inštrumentov.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
●
●
●
●

Srečevanja so potekala ob sobotah, eno uro pred pevskimi vajami.
Skupina se je povečala: pridružili so se novi instrumentalisti.
Več poudarka namenijo pripravi aranžmajev, ki so zato bolj izpopolnjeni.
Voditelji spodbujajo komunikacijo med člani skupine, kar prispeva k večji odzivnosti in odgovornosti
članov do skupine.

Programi za zakonce in starše
SKUPINE ZA ZAKONSKE PARE
Vsak mesec se srečuje 4 zakonskih skupin. Srečanja trajajo od 2-3 ure.
VODITELJ

Peter Žakelj

PROGRAM

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO
ŠTEVILO SREČANJ v letu
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

Zakonska skupina 2

10

8,4
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11

Zakonska skupina 3

10

9,7

10

Zakonska skupina 4

8

6,7

10

Zakonska skupina 5

8

6,9

8

VSEBINA
Mlajša zakonska skupina 2
V poletnem času se skupina ni srečevala, skupaj pa smo se udeležili delovne akcije in oratorija. Od
septembra dalje so srečanja potekala enkrat mesečno ob petkih po družinskih večerih.
Zakonska skupina 3
Konec šol. leta je skupino zapustil 1 par. V septembru smo se dogovorili, da se bomo srečevali enkrat
mesečno ob petkih po družinskih večerih.
Zakonska skupina 4
Na srečanjih smo imeli naslednje teme: O naših odnosih, o odnosih s starši, kakšni logiki v življenju slediva,
o vzgoji, naši pogovori, biti skupaj, biti slišan, kje sva v odnosu, česa si želimo in kaj izbiramo, o krivici v
paru. Po poletnih počitnicah je skupino zapustil en par.
Zakonska skupina 5
Na srečanjih smo se poglabljali v evangelijske odlomke in se pogovarjali o naslednjih temah: Kje sva v
odnosu? V Resnica in laž v odnosu, Opominjanje, Resnica v naših odnosih, Skupno uvodno srečanje, Kako
naprej v zakonski skupini?, Hvaležnost, Spoznavno srečanje v združeni zakonski skupini. Zakonci smo si na
srečanjih izmenjevali izkušnje in razmišljanja na določeno temo, se spraševali, kje smo v odnosu do
sozakonca in iskali način, kako bi živeli pristne odnose in si bili v oporo.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Mlajša zakonska skupina 2
● Srečanja ob petkih v okviru družinskih so dobra sprememba. Poskrbljeno je tudi za varstvo otrok na
Gradu, kar je dobrodošlo.
Zakonska skupina 3
● Z novim šol. letom smo zakonske skupine začele s srečanji ob petkih, traja od 19.30 do 21.30, v tem
času imajo tudi naši otroci varstvo v sklopu družinskih.
● Pari smo sodelovali pri varstvu otrok drugih zakonskih skupin, ko so imeli DHV
Zakonska skupina 4
● Srečanja so od septembra naprej potekala vsak prvi petek v mesecu.
● V decembru smo se združili z zakonsko skupino 5 in je sedaj v skupini 6 parov.
● Zelo povezovalno učinkuje udeležba na oratoriju in pri varstvu, kjer smo se mamice iz različnih
zakonskih skupin in zunanje bolj povezale.
● Pari se večkrat srečujemo tudi med srečanji na družinskih mašah, varstvu otrok med DV in na
družinskih večerih.
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Zakonska skupina 5
● V letošnjem letu je bila največja sprememba v številu rednih udeležencev srečanj. En par je v tem
letu septembra prenehal z obiskovanjem srečanj, drugi par pa se je od zakonske skupine poslovil v
novembru.
● Pari so letos prvič tudi sodelovali pri dejavnostih na Gradu. Pomagali so pri varstvu otrok na DV za
zakonce, nekateri so se v postu udeležili križevega pota za zakonce, obiskali mladinsko mašo in se
udeležili družinskega izleta.
● V decembru smo se združili z zakonsko skupino 4. Tako sedaj skupino sestavlja šest zakonskih
parov.
● Pari so ob vzpodbudi voditelja g. Petra Žaklja k medsebojnemu povezovanju v živo občestvo,
naredili posamezne korake naprej in sodelovali pri nekaterih dejavnostih društva, česar v preteklosti
ni bilo.

KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA DRUŽINE
VODITELJ

Peter Žakelj

PROGRAM

ŠTEVILO ODRASLIH ŠTEVILO OTROK

SKUPAJ

Starejša zakonska skupina 1

/

/

/

Mlajša zakonska skupina 2
12.-15.4.2018

10

16

26

Zakonska skupina 3

/

/

/

Zakonska skupina 4

/

/

/

Zakonska skupina 5
26. - 28. 1. 2018

8

10

18

VSEBINA
Tema komunikacijskega vikenda skupin je bila Poklicani v veselje.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Mlajša zakonska skupina 2
Bili smo v Marijinem domu. Tudi otroci so imeli v varstvu program, povezan s temo zakoncev. Vse to se je
pokazalo za dobro.
Zakonska skupina 4
Zakonska skupina ni imela duhovnih vaj. Pomagali smo le pri varstvu otrok.

OSEBNI SVETOVALNI POGOVORI
V Društvu prostovoljcev VZD nudimo 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.
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Za osebno spremljanje ali svetovanje so se v letu 2018 na nas obrnile 103 osebe.

Programi za družine
TEDENSKA NEFORMALNA SREČANJA ZA DRUŽINE
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
na srečanje

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu

Družinski večeri
Mirenski Grad

Maja Prinčič

118

34,5

38

Družinski večeri
Predoslje

Simona Stegne in 21
Urška Smerkolj

19

11

Vokalna skupina

Maja Prinčič

30,1

38

90

VSEBINA
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 cerkev, ipd.
V poletnem času družinskih večerov ni bilo. Namesto njih smo imeli ob petkih tihe molitve pred Najsvetejšim.
Od septembra dalje smo strukturo družinskih večerov večkrat spremenili z namenom iskanja najustreznejše
oblike srečevanja.
Družinski večeri Predoslje
Delali smo več stvari in iskali ustrezno strukturo dela.
Vokalna skupina
Pevske vaje začenjamo z razgibavanjem/ upevanjem, če imamo dosti dela, to preskočimo. Po potrebi imamo
korepeticije (Eva fante, Petra punce). Z otroki na začetku pojemo pesmi, kjer pojejo tudi oni, nato gredo v
igralnico. Pri varstvu se izmenjujejo mame. Vokalna skupina poje pri mladinskih mašah ter na drugih
prireditvah in srečanjih (npr. kvatrnica) ter porokah, ko nas prosijo.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Družinski večeri Mirenski Grad
● Uvedli smo sistem vodenja družinskih večerov. 4 voditelji so se zamenjali na 4 mesece, vsak za 1
mesec.
● Dodelovali smo urnik.
● Uvedli smo koordinacijo odgovornih za večerje, varstvo in dodali rubriko pogovor. Ustvarili, dodelali
smo google dokument, kjer je zapisana vsa koordinacija, kar nam omogoča boljšo vključenost v
soustvarjanje večerov..
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Družinski večeri Predoslje
● Srečanja smo z junijem zaključili in se z novim šolskim letom pridružili družinskim večerom na Mirenskem
Gradu.
Vokalna skupina
● Ob prvih sobotah v mesecu pevskih vaj ni bilo. Vaje je imela samo Kitarska žlahta. Pripravljalo se je
aranžmaje za nove pesmi ali ponavljalo in utrjevalo stare. Aranžmaje smo po potrebi spremenili ali
dopolnili na pevskih, ko smo slišali, kako zveni celota – zbor in spremljava.
● Aranžma za pesem se postavi enkrat in se ga shrani. Dobra praksa.
● Za božič nismo peli v prezbiteriju, ampak na običajnem mestu.
● Držimo se pravil, ki smo jih postavili lani: peti z veseljem in to tudi pokazati, biti scela pri petju in igranju,
poslušati se, dobro izgovarjati besede, otroci pojejo na glas.
● Držanje pravil preverjamo in se opozarjamo.
● Najmlajši otroci (do 2 leti) se grejo med vajami igrat. To je dobro, saj otroci manj motijo.
● Mame med mladinskimi mašami pazijo najmlajše otroke v zakristiji. Sprememba je bila dobra, ker mlajši
otroci manj motijo med petjem pri maši.
● Pevski vikend smo imeli pred Miklavževanjem, da smo se naučili pesmici za igrico in nekaj novih pesmi.
PV smo zaključili s prodajo koledarjev.
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DUHOVNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO VKLJUČENIH POVPREČNO
UDELEŽENCEV
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu

Romanje v
Montecassino

Katja Kovšca in Peter
Žakelj

34

/

4 dni

Delovni (Vincencijev)
tabor

Peter Žakelj (Maja
Prinčič, Katja Kovšca)

50

/

3 dni

Duhovna vaje v hribih

Peter Žakelj

18

/

3 dni

VSEBINA
Romanje
Na romanju nas je spremljalo Benediktovo načelo Moli in delaj.
Obiskali smo naslednje kraje:
● Assisi, rojstni kraj sv. Frančiška Asiškega in sv. Klare
● Norcio, rojstni kraj sv. Benedikta in sv. Sholastike
● Subiaco, kjer je sv. Benedikt ustanovil benediktinski red in več samostanov
● Montecassino, slavni benediktinski samostan, kjer je sv. Benedikt živel
Sieno, najlepše mesto italijanske gotike, kjer je živela in delovala sv. Katarina Sienska
Delovni (Vincencijev) tabor

Za leto 2018 je tabor odpadel zaradi tega, ker so se na tabor prijavile predvsem mamice s svojimi otroki. V
tem primeru bi pomenilo, da gre predvsem za varstvo in ne delovni tabor. Prijavljene smo spodbudili, da če
želijo, naj se sami angažirajo za kakšno drugo obliko služenja. Prišlo je do pobude, da bi se pa vsaj za kakšen
dan dobili in skupaj kaj naredili. Zato smo v letu 2018 oblikovali delovni vikend. Udeležilo se ga je 50
udeležencev od tega 17 otrok. Opravili smo različna dela.
V načrtu je bilo, da gremo v nedeljo prodajati koledarje na obalo, a smo akcijo odpovedali zaradi slabega
vremena.
Duhovna vaje v hribih
Tema letošnjih duhovnih vaj je bila: Moli in delaj.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Romanje
● Svetniki so se med seboj dobro prepletali in povezovali, bili so nam dobro približani,
● dobro je bilo, da smo imeli več časa za pogovor in razmišljanje
● v velikih svetiščih je bilo težko moliti in se umiriti
● lahko bi kaj več zmolili na avtobusu
● nekaterim ni bilo všeč zgodnje vstajanje.
Delovni (Vincencijev) tabor

● Tabor je odpadel, ker zanj ni bilo zanimanja. Prijavile so se v večini mamice z otroki, kar bi
predstavljalo predvsem varstvo za otroke. Na podlagi te ugotovitve, smo odpovedali tabor. Mamice in
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nekaj posameznikov se je na našo pobudo odzvalo, da bi pa vseeno prišli kaj pomagat, zato smo
pripravili delovno akcijo.
● Kljub dežju in slabemu vremenu je delovna akcija uspela – veliko smo naredili.
Duhovne vaje v hribih
● Duhovnih vaj so se v letošnjem letu udeležili tudi 4 zunanji udeleženci. Potrebna skrb za nove člane, da
se dobro počutijo in vključitev v skupine.
● Glede na prejšnje leto smo sami pripravljali tudi obroke hrane.
Razdeljeni smo bili v tri skupine. Boljša fleksibilnost glede ure priprave obroka, se nam ni mudilo iz
planinske ture. Boljša povezanost in komunikacija med pripravo obrokov. Razmišljali smo o temi Moli in
delaj. Znotraj duhovnih vaj se je organiziralo ture na planino Zapotok, Malo mojstrovko, Krnska jezera in
del poti po soški planinski poti, kjer smo duhovne vaje tudi zaključi s sveto mašo.
Delo organizacije je bilo razdeljeno. Gorazd (prijave in organizacija izletov), Gregor (rezervacija doma),
Peter (tema). Razbremenitev dela organizacije, manjkalo je precej povezanosti, slabša komunikacija.

PRIREDITVE ZA DRUŽINE
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

Prešernovanje

Maja Prinčič in Petra Markič

91

Dan družine

Petra Markič in Maja Prinčič

91

Miklavževanje

Tjaša Nemec, Maja Prinčič, Peter Žakelj, Petra
Markič, Niko Miklavčič, Andreja Ličen

174

Kvatrnica

Peter Žakelj, Maja Prinčič, Petra Markič, Andreja
Ličen

/

VSEBINA
Prešernovanje
Tema: Dobrodošli na Gradu pri Mirnu.

53

Na prireditvi so 3 nastopajoči pripovedovali svoje spomine. Imeli smo kviz z vprašanji o zgodovini Grada in
Mirna, med vprašanji so nastopali otroci učenja glasbe, otroci iz učne pomoči so peli, otroci iz varstva pa
plesali. Po uradnem delu smo se preselili v Marijin dom, kjer smo imeli prikaz različnih dejavnosti iz
preteklosti. Na koncu smo imeli večerjo z golažem, fokačo in štrudljem.
Tudi letos smo se dobili že dopoldan in pripravili vse potrebno.
Dan družine
Tema srečanja je bila postna akcija z geslom Vztrajno skupaj se borimo, da v veselju zaživimo.
Otroci in prostovoljci učenja glasbe so pripravili glasbene točke, otroci in prostovoljci učne pomoči so
pripravili recitacije, otroci iz varstva pa so zapeli pesmico. Prireditev je potekala v veliki dvorani
Gnidovčevega doma. Po prireditvi smo imeli preprosto pogostitev s čajem in pecivom, ki so ga pripravili
otroci v varstvu. Starši so do prireditve počakali v Marijinem domu v družabnem prostoru.
Miklavževanje
Mladinska skupina je na nedeljskem Miklavževanju uprizorila igro Kdo je sešil Vidku srajčico.
Za otroke in starše Popoldnevov na Gradu smo imeli dva Miklavževa razredna nastopa, kjer so s skladbami
nastopili otroci Učenja glasbe.
Kvatrnica
Tema letošnje kvatrnice je bila Petje in kvatrnica na Gradu. Naredili smo dopolnjen pregled zborov in petja
na Gradu, o plesih in dogajanju ob praznovanju kvatrnice. V soboto zvečer smo imeli mladinsko mašo s
procesijo ter molitev k Žalostni Materi božji do polnoči. V nedeljo smo imeli odprtje razstave slik zborov, ki so
nekoč in še danes delujejo na Gradu, poleg njih pa še znane organiste, dirigente in gostujoče pevce, ki so za
kvatrnico sodelovali na Gradu. Andreju Budinu, sestri Mariji in Ivu Marušiču je škof podelili priznanje za
dolgoletno sodelovanje. Na razstavi sta pela Mirenski zbor ter Vokalna skupina Mirenski Grad.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Prešernovanje
● Na generalki prireditve so otroci že spoznali rešitve kviza. Otroci ne smejo poznati rešitev, ker jim
potem ni več tako zanimivo.
● Nastopi otrok so bili skupinski (pianisti so skupaj zaigrali Marko skače, otroci so skupaj zaplesali,…).
● Vokalna skupina je že prej vadila pesmi, ki smo jih nato na prireditvi skupaj s sorodniki otrok peli.
● Prikazi dejavnosti iz preteklosti so bili zanimivi in ne predolgi, menjava je bila na 5 min. Vse skupaj
ni bilo predolgo in je dobro teklo.
● Večerjo smo postregli v kuhinji, pojedlo se jo je v jedilnici Marijinega doma in na hodnikih pred
jedilnico – postavili smo gasilske klopi in mize. Prostora in hrane je bilo dovolj za vse.
● Imeli smo samo eno projekcijo v veliki dvorani, kar ni bilo dobro. Ne smemo pozabiti na projekcijo za
otroke, da lažje sledijo.
● Spekli smo 7 pladnjev štrudlja – pekle so družine, Alenka na Mirenskem Gradu in v DC v Ljubljani.
Dobro je bilo, ker smo se vsi povezali.
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Dan družine
● Program je bil zelo dinamičen z vprašanji za otroke in starše, kar je omogočilo, da so prisotni lažje sledili
programu.
● Kot pozornost za starše smo pripravili voščilnice za velikonočne praznike.
● Po prireditvi smo imeli preprosto pogostitev s čajem in pecivom, ki so ga pripravili otroci v varstvu. Starši
so se ustavili in družili.
● Nekatere pesmi niso bile znane. Pri izbiri pesmi moramo biti bolj pozorni, da se izbere take, ki jih vsi
poznamo, da lahko sodelujemo.
● Z načrtovanjem dogodka smo začeli pozno. Paziti moramo, da z načrtovanjem dogodka začnemo
pravočasno.
Miklavževanje
● Razredni nastopi otrok Učenja glasbe so se izkazali za dobre.
Kvatrnica
● Tudi letos smo ljudi postregli z domačim štrudljem.
● Na družinskem večeru smo pripravljali čežano, svečke z motivom Žalostne Matere božje, voščilnice ter
rožne venčke.
● V nedeljo dopoldne smo pripravljali zakusko za odprtje razstave.
● Krašenje je tudi letos bilo tematsko (naredili smo notno črtovje z melodijo Mati žalostna je stala nad
glavnim oltarjem). V krašenje so se vključile družine in prostovoljci. Ljudje so darovali 150€ za cvetje.
● Slike za razstavo je posodil Peter Budin, Ivo Marušič ter Peter Žakelj.

Prireditve za družine
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Dan družine
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110

61

92

leto 2018

91

91

174
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USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE IN DRUŽINE
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu

Ustvarjalne delavnice za
otroke in družine po
mladinskih mašah

Andreja Ličen, Tjaša
Nemec, Marjana
Batistič, Neža Rižnar,
Vesna Lapanja

275

44,6

10

Izdelovanje adventnih
venčkov

Andreja Ličen

43

/

1

Krašenje cerkve

Andreja Ličen, Petra
Markič, Gregor Kobal
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3

7

Jaslice

zaposleni, fantje iz Lj.
in prostovoljci

8

14,8

5

VSEBINA
Ustvarjalne delavnice za otroke in družine po mladinskih mašah
Različne delavnice za otroke. Teme izbiramo glede na letni čas, nedeljske evangelije in praznike.
Izdelovanje adventnih venčkov
Venčki so potekali kot običajno. Delo je potekalo od 15h do 17h, zadnji obiskovalci so odšli ob 18h. Adventni
venec za cerkev smo naredili na družinskem večeru.
Imeli smo pripravljen preprost filmček kako se naredi adventni venček, ki se je ves čas vrtel. Izdelovanja
adventnih venčkov se je udeležilo 43 oseb.
Krašenje cerkve
Za krašenje cerkve skrbimo celo leto, največkrat v sklopu družinskih večerov. Ob večjih praznikih (kvatrnica in
velika noč) se pripravi koncept krašenja in h krašenju povabi tudi druge prostovoljce.
Ob koncu leta smo krašenje poenostavili. Kar zmoremo, naredimo na družinskem večeru, ostalo se dokonča
pozneje.
Jaslice
Tema letošnjih jaslic je, da Bog prihaja k nam in si želi vstopiti v naše življenje, čeprav to pomeni, da se bo
zaradi naše nezainteresiranosti, zagledanosti vase in zavrnitve moral roditi v hlevčku. Sodelovali so tudi
brezdomci z Resettlelmenta, družine, skupnost Betlehem, mladinci in drugi prostovoljci.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Ustvarjalne delavnice za otroke in družine po družinskih mašah
● Vse delavnice so konkretne in praktične.
● Uvedli smo obrazec za pripravo delavnic. Vse gradivo shranjujemo na skupno mapo in sprintano v
fascikel.
Izdelovanje adventnih venčkov
● Delo je ustaljeno.
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Krašenje cerkve
● Opustili smo krašenje na družinskih večerih, ker je primanjkovalo časa za dokončanje dela.
Jaslice
● Potrebno se je lotiti dovolj zgodaj in biti pri vestni pri delu.

ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

ŠTEVILO
SREČANJ v letu

Športne urice za družine

Neža Rižnar

41

15

23

Izleti in pohodi za
družine

Gorazd Lapanja 59

31,2

5

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

1

Izlet: Sveti Pavel + Vipavski Križ (2. 1. 2018)

2

Izlet: Kokoš (8. 4. 2018)

3

Zaključni izlet: Živalski vrt (26. 5. 2018)

4

Izlet : Sveta Ana nad Podpečjo (14. 10. 2018)

5

Nabiranje mahu: Pivka Jama (12. 11. 2018)
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UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Športne urice za družine
Vadba je 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. Vadba
se prične ob 19.15. Plačamo za en mesec vnaprej. Od okt-dec smo imele vaje za moč in vzdržljivost, a nam
niso ustrezale, zato smo Ano prosile za zumbo.
Moški najraje igrajo nogomet ali košarko.
Sporočanje po mailu je v redu.
Kasnejša ura je za ženski del tudi boljša, sicer pa pridejo ostali lahko že ob 19h kot do zdaj.
Izleti in pohodi za družine
● Letos smo se odpravili na ogled jaslic v naravi in sicer smo obiskali Sveti Pavel in Vipavski Križ. Ogled
jaslic v naravi je bil zanimiv, 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.
● V sklopu izleta na Kokoš smo se udeležili tudi skupne svete maše v Lokvi.
● V živalski vrt smo odšli skupaj z udeleženci učne pomoči.
● V sklopu akcije prodaje Vincencijevega koledarja smo šli prodajati koledarje v Ljubljano. Po prodaji smo
se iz Podpeškega jezera peš podali na Sveto Ano. To je bil prvi izlet v okolici Ljubljane. Glede na to, da
so naši prostovoljci tudi iz Ljubljane smo se odločili, da bi imeli izlete tudi izven Primorske.
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Promocija
POROČILO O PROMOCIJI
PROGRAM

VODITELJ

DRUGI ČLANI SKUPINE

Skupina za promocijo

Tjaša Nemec
Nuša Zavašnik

Andreja Ličen, Eva P. Olivo, Danijel Olivo,
Janja Završnik, Tilen Prinčič, Vesna Šmerc,
Neža Šivec, Janja Kobal, Marjana Batistič

Miklavževanje za poslovne
partnerje

Danijel Olivo, Andreja Ličen, Katja Kovšca

VSEBINA
SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
PLAKATI IN ZGIBANKE
- natisnili smo plakate in zgibanke za prostovoljstvo Daj naprej za MG in LJ ter za programe Centra za
družine.
- v delu je besedilo za zgibanke za Celostno pomoč brezdomcem in za vse programe društva.
Podoba plakatov in zgibank je drugačna in sveža. Pritegne predvsem mlajše.
SPLETNA STRAN MIRENSKI GRAD
- kolikor dopušča čas, sproti urejamo stran.
Ko bo narejena nova stran Brezdomec, bomo naredili tudi novo spletno stran Mirenski Grad.
SPLETNA STRAN BREZDOMEC
- Besedilo se je večkrat prenovilo, tako da je postalo bolj razumljivo in ne preveč strokovno.
S takimi besedili dosežemo ciljno publiko; osebe, ki potrebujejo pomoč.
- Postavljena je že bila nova spletna stran. Pri začetnem urejanju smo ugotovili, da je postavljena le
navzven, saj so programi, s katerimi smo vnašali vsebino, sproti podirali strukturo in izgled.
Pri novi spletni strani, smo prišli do sklepa, da jo bomo postavili na drugo programsko ozadje. Zanj bo skrbel
Erik Ferfolja.
- Sproti objavljamo članke in po potrebi prošnje za donacije.
Še naprej bomo ažurni pri objavi člankov.
SPLETNI ALBUMI IN UREJANJE FOTOGRAFIJ
- Na Google photo smo naredili albume, kjer zbiramo slike za promocijo (na FB, spletnih straneh…) ter
za božjo besedo.
Foto albumi olajšajo iskanje slik. Potrebno jih je ažurno dodajati.
- V Ljubljani smo uredili fotografije za lansko leto. Na Gradu fotografije niso urejene.
V LJ je potrebno fotografije urediti tako, da bo mogoče hitro najti pravo fotografijo. Na Gradu je potrebno slike
urediti.
PROSTOVOLJSKE URE ZA PROMOCIJO
- Pri promociji še nimamo sistema za beleženje prostovoljskih ur.
Potrebno je določiti kvoto prostovoljskih ur in katera dela se bodo štela za prostovoljska.
OSTALO
- tabla na MG - Peter je stopil v stik z zgodovinarjem, ki je strokovnjak na področju srednjega veka. O
Gradu in Kvatrnici bo pripravil raziskavo. Povzetke bomo lahko vključili v obnovo turistične table.
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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. Dva dneva zaporedoma je sv. Miklavž v spremstvu angelčkov
obiskoval in obdaroval vse ljudi dobrega srca.

CENTER ZA DRUŽINE NA SPLETNI STRANI MIRENSKI GRAD
SKUPINA OZ. PROGRAM

SPLETNA STRAN Mirenski Grad

VODITELJ

Tjaša Nemec, Andreja Ličen, Uroš Česnik

ŠTEVILO VKLJUČENIH ČLANOV
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. Viden je
porast obiska v letu 2018 (povprečno na mesec 48% več kot leta 2017).

Analize iz Google Analyticsa:
Program, ki je veliko bolj razširjen, popularen in verodostojen od prejšnjega. Deluje tako, da se preko
brskalnika poveže s spletno stranjo (preko javascript kode) in zbira podatke o strani. Pri tem upošteva
mnogo vplivov, prepoznava in izloča avtomatske iskalce podatkov, ki jih Webalizer ne izloči in jih umesti med
obiskovalce strani.
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Skupno število ogledov strani
V letu 2018 je vseh ogledov spletne strani 217409 (16,48 % več kot v letu prej).
Število obiskovalcev
Vseh obiskovalcev je v letu 2018 4162 (6,92% več kot v letu prej, kar je 4% večji porast kot lani). Od tega
je 35,8% povratnih (63,2% novih), kar je enak delež kot leto prej.
Najbolj obiskana stran
Na strani je najbolj obiskana osnovna stran foruma (29% vseh obiskovalcev, lani 20%). Število obiskov je
precej večje kot lansko leto: število je poskočilo iz 38 000 na 63 000 obiskov. Na to lahko vplivajo tudi
objave na Fb, ki povezuje s forumom.
Sledi osnovna stran DOMOV, ki je ohranila enako število obiskovalcev, ki pa predstavljajo 5,5% manj glede
na vse.
Tej strani sledijo obiski na forumu:
● nedeljska Božja beseda, s približno istim deležem kot v prejšnjem letu (8,46%)
● nekoliko manjši delež kot lani, a še vedno visokega ima Duhovna misel (2,34%),
● Spodbude in nagovori papeža Frančiška imajo pribl. enako visok delež (1,81%).
● spletni podstrani centra za družine je zrastel obisk (čeprav je obisk nizek 0,9% ),
Dostopi do strani
70% (lani 73%) uporabnikov/sej vstopa preko računalnika,
25% (lani 22%) pa preko mobilnega telefona
Pretok obiskovalcev:
96,6% iz neznanih spletnih strani (13% več kot lani).
0,61% vseh obiskovalcev pride iz Facebooka (letos jih je 43, kar je 90,32% več kot leto prej),
56,5% vseh obiskovalcev vstopi na stran na stran direktno, na naslov (kar je malo manj kot leto prej),
33% obiskovalcev vstopi preko iskanja v Google-u (enako kot leto prej),
1,5% preko Facebooka
0,91% googla na mobilnih telefonih
0,57% preko spletne strani brezdomec.si
Odbojnost:
Odbojnost s spletne strani je 28,12%, kar je odlična zapustna stopnja. To govori o tem, da veliko
obiskovalcev obišče stran preko foruma in tam najde, kar želi. Verjetno na to vpliva tudi dejstvo, da veliko
obiskovalcev strani obišče forum in so s tem zadovoljni.
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SPREMEMBE

Ugotovitve na podlagi sprememb

Obisk je veliko večji.

Verjetno gre pripisati razvoju promocije in
objavljanju oglasov na Facebooku za nedeljske
pridige.

Dokaj visok obisk ima duhovna misel.

Verjetno je zanimivo, če je nekaj kratko in
nagovorljivo.

Četrtina obiskovalcev dostopa preko mobilnega
telefona.

Zelo smiselno je prizadevanje za promocijo preko
socialnih omrežij in usmerjanje na spletno stran.
Tako je dostopnost lažja, hitrejša, lahko tudi
mimogrede.

DRUŠTVENA SPLETNA STRAN www.brezdomec.si
VODITELJ

Tilen Prinčič, Tjaša Nemec, Andreja Ličen, Uroš Česnik

SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
Viden je majhen porast obiska v letu 2018 (povprečno na mesec 21% več kot leta 2017). Lani je bil porast
100%. Porast obiska je dokaj nizek, kar lahko pripišemo zastarelemu izgledu spletne strani. Nova stran je
se še vedno postavlja, ker je prišlo do zapletov v povezavi s tehničnim postavljanjem na splet. Postavljena
bo na drugo programsko ozadje, za katerega bo skrbel Erik Ferfolja.
Analize z Google Analyticsa
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Skupno število ogledov strani
V letu 2018 je vseh ogledov spletne strani 38 320 (35,81% manj kot v letu prej).
Število obiskovalcev
Vseh obiskovalcev je v letu 2018 je bilo 5 705 ( 8,75% več kot v letu prej). 5613 je novih uporabnikov. Na
splošno je 25% manj obiskov (sej) in trajajo 10% manj časa.
Najbolj obiskana stran
Na strani je najbolj obiskana prva stran brezdomec.si ( 14,47% vseh obiskovalcev), Sledi ji predstavitev dela
z brezdomci (3,51%) in večkrat sledenje kakšni fotografiji ali članku …
Dostopi do strani
63% uporabnikov/sej vstopa preko računalnika,
37% pa preko mobilnega telefona (lani je bil delež manjši za 6%)
Očitno dostopanje z mobilnih naprav ni tako veliko. Verjetno so z mobitela bolj dostopna socialna omrežja.
Mogoče tudi neprilagojenost strani na mobilne naprave.
Trajanje obiska na strani
Povprečni čas na strani je za pribl. 10% krajši od prejšnjega leta.
Pretok obiskovalcev:
61% = 3771 obiskovalcev vstopi na stran na stran preko iskanja v Google-u (je 13,41% več leto prej)
razlika od prejšnjega leta je večja, raste – nas več iščejo
18,5% = 1122 obiskovalcev vstopi direktno (25% manj kot leto prej), lani je zrastlo za 100%, letos je padlo
za četrt,
40% = 487 preko napake gradnika dobrodelen.si (65% manj kot lani),
8% - 98 preko spletne strani mirenski-grad.si ()
3% iz prostovoljstvo.org, 2,4% iz kraljiulice.org
2,86% obiskovalcev pride iz Facebooka (57% več kot leto prej, rast je manjša kot lani).
Odbojnost:
Odbojnost s spletne strani je enaka kot lani (pribl. 55%). Tudi obisk strani je povprečno dokaj kratek (2,08
s).
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SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Ogledov spletne strani je veliko manj kot
prejšnja leta.

Večje število uporabnikov in manjše število

Novih uporabnikov ni veliko manj v
primerjavi s prejšnjimi leti, ampak stran
prej zapustijo – čas obiska je manjši,
manj je obiskov (sej), manj je obiskov na
uporabnika. Število novih uporabnikov je
malo manj kot število vseh uporabnikov.

Lahko razumemo v smeri, da jim je stran manj zanimiva ali
da prej dobijo informacije. V primerjavi s spletno stranjo
Mirenski Grad lahko sklepamo v smeri, da na
brezdomec.si ni foruma, ki bi jih obržal. Lahko pa
obiskovalci iščejo informacije, ki jih tudi hitro dobijo.
Dogajanje v okviru delovanja – članki so manj obiskani,
kar se vidi po tem katere strani so obiskane.
Stran ni postavljena na način, da bi sproti nagovarjala, kot se
dogaja na Facebooku in Instagramu.

Bi želeli več obiskovalcev preko
Facebooka?

Fotografije in oglase, ki jih objavljamo na Facebooku ne
povezujemo s spletno stranjo. S postavitvijo nove strani bo
verjetno še manj obiska s strani socialnih omrežij, ker bo stran
bolj statična – manj bodo prišli do izraza članki.
Iz ostalih socialnih omrežij ni obiska.

Obisk strani kot napake gradnika
dobrodelen je veliko manjši.

Gradnika nekaj časa ni bilo na strani, ker je javljal napako.
Sedaj napake ne javlja več. Uredili smo povezavo do opisa
akcije.

Več je obiska preko brskalnika Google.

Več smo iskani oziroma, več obiska je preko zadetkov iz
Googla.

OBJAVE NA FACEBOOK-U
PROMOCIJA NA FB STRANI, INSTAGRAMU IN BOŽJA BESEDA
VODITELJ

Janja Kobal

ZAPOSLENI (%) (odgovoren za
dejavnost)
ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV

11

ŠTEVILO PROSTOVOLJSKIH UR

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
Na FB strani (Centra za družine in duhovnega središča ter na društveni) objavljamo fotografije dogajanja iz
centra za družine in dogajanja v dnevnem centru. Na FB stran centra smo ustvarili dogodke (družinski večeri,
miklavževanje, izdelovanje adventnih venčkov, maša za družine …) Na centru in društvu objave dosežejo
od 300-600 ljudi.
Objave, ko kaj zbiramo ali iščemo (bunde, knjige, prostovoljce) pogosto dosežejo do 5000 ljudi. Rekord je
podrla objava o zbiranju bund - skoraj 60.000 ljudi!
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Konec septembra smo začeli tudi z objavljanjem na Instagramu. Mirenski Grad ima 170 sledilcev, večinoma
so to mladi. Na Instagramu objavljamo iste fotografije, kot na FB strani. Ustvarili smo tudi Instagram za
Ljubljanski del.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE na podlagi sprememb

Objavljanje božje besede na FB straneh.
Pridigo pošljemo v našo google skupino, po
določenem ključu vsak napiše svoj komentar in
predlaga stavek ali fotografijo, nato skupaj
dodelamo končno verzijo.

Objavljanje le te pripomore k širjenju oznanila božje
besede preko kontrastne slike in zanimivega naslova ter
privablja nove bralce foruma.
Obenem priprava božje besede za na FB povezuje ekipo
promocije in nas ohranja žive.
Objave dosežejo več ljudi (rekord cca 60.000 ljudi).

Delitev objav
Ne objavljamo več povezav do člankov razen
izjemoma, saj ponavadi preteče že nekaj časa in
stvar ni več aktualna, objavljamo pa redno iz
tekočih dogodkov.

Stvar je bolj tekoča, živa in sveža.

Objavljanje na FB vabil na prostovoljstvo in
dogodke.
Začeli smo s slikami iz zgibank in fotografijami z
napisom - Daj naprej!
Trenutne objave so konkretne - kakšno pomoč
specifično potrebujemo, poleg so še fotografije, ki
jih redno menjujemo.Objavimo enkrat na teden, v
naslednjih dneh pa še vtise iz teh programov.
Tedensko objavimo tudi vabilo na družinski
večer, mesečno pa na mašo za družine.

Stran je živa. Promoviramo prostovoljstvo kot dogajanje v
naših prostovoljnih delih. Objave se pogosto delijo in
dosežejo več ljudi, ki nas pogosteje kontaktirajo kar preko
FB.

Sestavili smo seznam otrok, ki ne želijo biti
objavljeni.

OBJAVE ČLANKOV V MEDIJIH
DEJAVNOST

OBJAVE ČLANKOV V MEDIJIH
VODITELJ Janja Završnik

ZAPOSLENI (%) (odgovoren za dejavnost)
ŠTEVILO PROSTOVOLJSKIH
UR
POVPREČNO ŠT.
UDELEŽENCEV NA
SREČANJE/MESEC

ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV
ŠTEVILO REDNIH UDELEŽENCEV
ŠTEVILO RAZLIČNIH UDELEŽENCEV

16 (avtorji
prispevkov)

ŠTEVILO SREČANJ
POVPREČNO ŠT.
STORITEV/MESEC

ŠTEVILO STORITEV
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PRIMERJAVA Z LETOM 2017

Več objav kot tiskanih medijih in v spletnih medijih kot v l. 2017 (l.
2017: tiskani mediji: 13 objav, spletni mediji: 28 objav), manj
prispevkov na radiu in televiziji (l. 2017: 11 objav).

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
V letu 2018 so bili v tiskanih medijih objavljeni članki v naslednjih revijah: Družina 11 objav, Občinsko glasilo
Miren – Kostanjevica 4 objave, Vincencijeva pot 3 objave, po eno objavo pa v revijah Prijatelj, Nedeljski
dnevnik, Ognjišče, revija Praznična in v publikaciji ob 20. letnici FIHO. Skupaj je bilo v tiskanih medijih
objavljenih 23 objav.
V spletnih medijih so bili objavljeni članki: Moja Občina Miren Kostanjevica 17 objav, Slovenska škofovska
konferenca 13 objav, Lazaristi 13 objav, prostovoljstvo.org 12 objav, Družina 11 objav, Urad predsednika
države 2 objavi, siol.net in Svet 24 ur pa po eno objavo. Skupaj je bilo s spletnih medijih objavljenih 73 objav.
Na prvem programu Televizije Slovenija je bilo objavljenih pet posnetkov (o silvestrovanju in o pripravah na
božič), na POP TV ena objava (o silvestrovanju), na Radiu Robin dve povabili, na Radiu Ognjišče pa eno
vabilo. Skupaj je bilo na televiziji in radiu objavljenih 9 objav.
SPREMEMBE
UGOTOVITVE na podlagi sprememb
Ugotavljamo, da več kot smo poslali
prispevkov naprej, več jih je bilo objavljenih.
Več objav v medijih.
Višja številka objav je tudi zaradi objavljanja
več oglasov za prostovoljsko delo.

Akcija prodaje koledarjev
DEJAVNOST

PRODAJA VINCENCIJEVEGA KOLEDAR

VODITELJ

Andreja Ličen, Urška Smerkolj

ZAPOSLENI (%) (odgovoren za
dejavnost)
ŠTEVILO PROSTOVOLJSKIH
UR

ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV
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PRIMERJAVA Z LETOM 2017

Letos smo poenotili ljubljanski in primorski sistem koordiniranja prodaje
koledarjev.
Delitev družin.
Skupna priprava na akcijo (priprava materiala, položnic, poenotene
škatle …

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI (največ 10 vrstic)
Natisnili smo 9.000 koledarjev.
Prva letošnja akcija je bila planirana po obalnih župnijah, vendar je odpadla zaradi napovedi dežja. V naslednjih
tednih smo pokrivali župnije, ki nas že poznajo. Pokrili smo tudi precej novih župnij. Kot vsako leto smo
dobrodelno akcijo združili še z nabiranjem mahu na Postonjskem zadnje srečanje pa s pevskim vikendom, ki smo
ga imeli v Svetem Duhu pri Škofji Loki. Zaključno srečanje je bilo podobno kot prejšnja leta.
Zemljevid smo poskenirali in ga nismo več delali na roke.
Prostovoljcem smo ob zaključku dali nahrbtnike, družinam pa poleg nahrbtnika še dežnik in vremensko postajo.
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SPREMEMBE

UGOTOVITVE na podlagi sprememb

Poenoten sistem prodaje

Lažje je bilo prehajanje med eno in drugo
'pokrajino'.

Delitev družin

Je bilo lepo, a vendar moramo delati tudi z
občutkom, da družine niso preveč nedelj ločene.

Skupna priprava na akcijo

Material je bil veliko bolj dodelan in kompleti bolje
pripravljeni.

Razdeljevanje piškotov

Dobrodošlo.

združitev pevskega vikenda in prodaje koledarjev na
Gorenjskem .

Dobra izkušnja za vse.

Veseli smo vključevanja mladih prostovoljcev.

Druge dejavnosti
DRUŽBENO KORISTNA DELA
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR
V KORIST DRUŠTVA

Družbeno koristna dela

Andreja Ličen

/

/

VSEBINA
●

V letu 2018 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.
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FINANČNO POROČILO DRUŠTVA PROSTOVOLJCEV VZD ZA LETO 2018
Prihodki društva so v letu 2018 znašali 454.675,40 EUR in so sestavljeni iz naslednjih virov prihodkov:
PRIHODKI DRUŠTVA V LETU 2018
Št.

prejeta sredstva v 2018 v EUR

Ime

760000 PRIHODKI IZ PROD. STORITEV

831,76

760010 PRIHODKI IZ PROD. STORITEV-DC

342,10

760100 ORATORIJ

3.990,00

760110 VARSTVO

19.633,50

760300 PRIHODKI OD PRODAJE KOLEDARJEV

1.317,22

760400 PRISPEVKI UP-NAMESTITVENE P.

4.464,47

768000 DOTACIJE IZ FIHO

50.733,16

768010 DOTACIJE IZ FIHO - NALOŽBE

1.464,16

768020 DOTACIJE IZ FIHO - REZERVNI SKLAD

2.635,85

768100 DOTACIJE IZ PROR-MDDSZ sociala

123.450,00

768110 DOTACIJE IZ PROR-MDDSZ družina

39.600,00

768111 DOTACIJE IZ PROR-MDDSZ družina za OS

2.471,57

768120 DOTACIJE IZ PRORAČ. - MZ

25.935,00

768140 DOTACIJE IZ PRORAČ. - MJU

13.228,55
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768150 DOTACIJE IZ PRORAČ. - MKGP

1.122,81

768200 DOTACIJE IZ PRORAČ. - MOL

40.000,00

768210 DOTACIJE IZ PRORAČ.-MOL javna dela

2.621,34

768230 DOTACIJE IZ PRORAČ. - MK

3.305,60

768260 DOTACIJE IZ PRORAČ. - MONG

1.321,90

768280 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE javna dela

9.421,69

768281 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE APZ

5.000,00

768290 RS za PIZ za zaposl. invalidov

3.033,53

768300 INVALIDSKI SKLAD

2.022,72

768310 RS SUBVENCIJA PLAČE INVALIDOM

926,14

769200 DONACIJE CENTRU ZA DRUŽINE

12.914,96

769400 DONACIJE PRAVNIH IN FIZ. OSEB

21.787,06

769410 DONACIJE PRAVN. IN FIZ. OSEB-2

9.929,94

769420 DONACIJE-MISIJONSKA DRUŽBA

15.000,00

769430 DONACIJE-KOLEDARJI

22.572,32

769450 DONACIJE IZ DELA DOHODNINE

4.601,98

769460 DONACIJE ZA PODARJENA OS

2.109,56
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769470 DONACIJE-MARIJINE SESTRE

6.000,00

769700 VIŠEK V BLAGAJNI

35,62

777000 PRIHODKI OD OBRESTI

2,34

786000 PREJTE ODŠKODNINE

444,14

788000 IZRAVNAVE

8,06

789000 OSTALI PRIHODKI

396,05
454.675,10

Prihodki društva v letu 2018 so za 15,00 % višji od planiranih prihodkov (395.360,94 EUR).
Prihodki v letu 2018 so v primerjavi s prihodki v letu 2017 višji za 14,32 %.

V letu 2018 je imelo društvo 427.587,23 EUR stroškov.
Stroški so bili evidentirani ločeno, po programih. Razčlenitev stroškov je vidna v spodnji tabeli:
STROŠKI
PROGRAM

Dnevni center
za brezdomce v
Ljubljani

Plan 2018 v Realizacija Realizacija
EUR
2018 v EUR 2017 v EUR

92.000,00

93.017,93

88.358,90

Prihodki, s
katerimi smo
pokrili stroške
programov
MDDSZ (strošek
dela)

43.500,00

43.500,00

MDDSZ (posredni
stroški)

850,00

1.454,54

MZ (strošek dela)

6.695,00

6.893,50

680,00

0,00

MZ (posredni
stroški)
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Plan 2018 v Realizacija
EUR
2018 v
EUR

MOL

21.500,00

20.548,13

FIHO

1.380,78

3.276,44

ZRSZ in MOL (JD)

9.394,22

9.687,53

prihodki od vezic
in omaric

2.000,00

1.114,76

donacije

502,10

odškodnina za
strojelom

444,14

pokrivanje
amortizacije

Zavetišče za
brezdomce
VZD

32.000,00

32.645,06

28.935,40

6.000,00

5.596,79

92.000,00

93.017,93

MDDSZ (strošek
dela)

14.500,00

14.500,00

MOL

13.500,00

13.727,89

FIHO

1.151,44

1.073,51

ZRSZ in MOL (JD)

2.348,56

2.355,50

500,00

944,49

pokrivanje
amortizacije
donacije

Terensko delo
v Ljubljani

18.000,00

18.204,35

MDDSZ (strošek
dela)

43,67
32.000,00

32.645,06

18.000,00

18.000,00

FIHO

141,06

donacije

63,29
18.000,00
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18.204,35

Razdeljevanje
hrane v NG

12.000,00

13.105,27

22.814,71

MDDSZ (posredni
stroški)

5.300,00

3.697,00

MZ (strošek dela)

4.500,00

4.981,50

MONG

1.300,00

1.321,90

900,00

865,20

Občina Miren
Kostanjevica
FIHO

1.346,99

MKGP

811,69

donacije

Namestitvena
podpora
brezdomcev
MG

71.500,00

73.966,19

68.845,95

80,99
12.000,00

13.105,27

MDDSZ (strošek
dela)

32.000,00

32.000,00

MDDSZ (posredni
stroški)

9.300,00

8.929,58

17.117,02

14.009,02

9.082,98

12.623,45

FIHO

Misijonska družba

1.974,10

Marijine sestre

141,89

donacije
pokrivanje
amortizacije

Namestitvena
podpora
brezdomcev
Resljeva

2.500,00

2.364,40

2.666,97

prispevki
uporabnikov

4.000,00

4.288,15

71.500,00

73.966,19

2.500,00

2.315,73

48,67
donacije
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Namestitvena
podpora
ljudem v stiski
Zaloška

13.000,00

12.880,45

2.618,73

prispevki
uporabnikov
FIHO

2.500,00

2.364,40

3.000,00

2.048,74

10.000,00

9.802,22

MOL
prispevki za
koledarje

Center za
družine
Mirenski Grad

111.000,00

125.387,34

13.000,00

12.880,45

39.600,00

39.600,00

14.060,00

14.060,00

FIHO

5.967,12

5.967,12

Občina Miren
Kostanjevica

2.200,00

2.440,50

donacije Centru
za družine

8.000,00

12.914,96

Prihodki od
varstva in oratorija

17.000,00

24.168,50

državne podpore
za zaposlovanje
invalidov

3.000,00

2.911,99

Marijine sestre

6.422,88

4.025,90

LAS

1.560,00

pokrivanje
amortizacije

2.800,00

4.843,37

10.000,00

9.455,00

113.887,26 MDDSZ
MZ

donacije za
romanje in DHV v
hribih
donacije
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1.029,49

390,00

Misijonska družba
ZRSZ Javna dela

5.000,00
111.000,00 125.387,34

Šola
prostovoljstva

13.000,00

13.054,53

13.885,73

FIHO

2.286,90

2.286,90

prispevki za
koledarje

4.000,00

6.270,96

Misijonska družba

6.713,10

2.376,55

MJU

2.120,12

donacije
13.000,00
Daj naprej

11.108,43

MJU

13.054,53
11.108,43

donacije
11.108,43
Delovanje
društva

30.000,00

30.945,05

33.696,05

MDDSZ
FIHO

12.829,90

12.829,90

MOL

5.000,00

5.723,98

državne podpore
za zaposlovanje
invalidov

3.000,00

2.911,99

prispevki za
koledarje

7.500,00

7.500,00

donacije

1.170,10

1.786,73

500,00

192,46

pokrivanje
amortizacije
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1.368,00

30.000,00
Drugi stroški in
odhodki
SKUPAJ

908,23

395.000,00

427.587,22

30.945,06

615,92 donacije

376.325,62

908,23

395.000,00 427.587,22

Stroški po programih so v glavnem skladni s planom. Na programu Center za družine Mirenski Grad so
realizirani stroški višji od planiranih zaradi povečanega obsega dejavnosti.
Stroški v letu 2018 so v primerjavi s stroški v letu 2017 višji za 13,62 %.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 je 27.087,87 EUR.
Pridobitni prihodki društva so v letu 2018 znašali 30.579,05 EUR. Pridobitni odhodki so izračunani na
podlagi sorazmerja med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki društva in znašajo 28.757,24 EUR.
Društvo ima za leto 2018 obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb 61,76 EUR.
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Ad 7.
Predstavitev in sprejetje delovnega programa društva za leto 2019 in 2020

Vsebinski načrti za leto 2019 in 2020
Dnevni center za brezdomce
NAČRTI
● Vložili bomo več energije in posluha za potrebe brezdomcev in reševanje njihovih stisk.
● Bolj bomo strukturirali kuhanje in pripravo jedi in sladic.
● Delali bomo na čim večjem vzpostavljanju reda pri načrtovanju, pripravi in izvedbi dopoldanskih in
popoldanskih aktivnosti ter pri urejenosti prostorov.
● V pralnici in skladišču z oblačili bomo prenovili sistem vpisovanja in označevanja oblačil (računalniško
vodenje oblačil, nov sistem označevanja s trakci itd.)
● Redno in sprotno bomo sledili materialnim potrebam s prošnjami za donacijami (trgovski centri,
facebook, poznanstva itd.).
● Več bomo delali na strokovnosti zaposlenih, izobraževanjih in usposabljanjih.
● Angažirali se bomo za to, da brezdomce čim bolj vključujemo v namestitvene programe in iskali načine
vključevanja.

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.

OSEBNI POGOVORI
NAČRTI
● Bolj dosledno bomo vodili pogovore z brezdomci in sledenjem njihovemu načrtu dela.
● Pozorni bomo na konkretne stiske, se nanje odzivali in zagotavljali kontinuiteto pri spremljanju
brezdomcev.
● Več energije bomo vložili v učenje strokovnih praks za reševanje socialne problematike.
● Uredili bomo osebne mape brezdomcev in sproti skrbeli za urejenost in red v mapah.
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TERENSKO DELO VZD
NAČRTI
● Pozorni bomo na konkretne stiske in zagotavljali kontinuiteto pri spremljanju brezdomcev in
prisotnostjo na lokacijah.
● Strukturirali bomo zagotavljanje materialne pomoči na terenu.
● Strukturirali in bolj razvejali bomo terensko delo na domu in okrepili spremljanje teh ljudi.
● Bili bomo pozorni na informacije, kje in kdo potrebuje pomoč.
● Sodelovali bomo z drugimi organizacijami in institucijami.
● Glede na potrebe bomo izpopolnjevali koordinacijo terenskega dela in evidence.

RAZDELJEVANJE HRANE BREZDOMCEM V NOVI GORICI
NAČRTI
●
●
●
●

Bolj dosledno bomo vodili pogovore s prostovoljci in brezdomci.
Brezdomce bomo še naprej spodbujali, da pridejo na delovne akcije na Mirenski Grad.
Nadaljevali bomo s terenskim delom.
Iskali bomo prostor za deljenje hrane.

Namestitvena podpora
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE VZD
NAČRTI
● Pozorni bomo na konkretne stiske in težave uporabnikov in redno spremljali njihovo psihosocialno
problematiko.
● 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.
● Zavetišče bomo prenovili. Na dnevu za spremembe bomo dali topli pod in ga prepleskali. Iščemo tudi
nove postelje.
● Bolj poglobljeno bomo jih spremljali preko pogovora, izdelava načrta dela - točno določeni koraki in
preverjanje njih.

RESETTLEMENT - NAMESTITEV IN PONOVNO VKLJUČEVANJE BREZDOMNIH V
DRUŽBO - MIRENSKI GRAD
NAČRTI

78

● 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.

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA BREZDOMNIM – RESLJEVA
NAČRTI
● Razmišljamo o možnostih druge namestitve za fante, ki se redno vključujejo v namestitveno podporo
na MG ter kako bi lahko prostore na Resljevi bolj funkcionalno uporabili.
● Imeli bomo več osebnih pogovorov in bolj poglobljeno načrtovali njihovo življenje - IS z načrtom dela
(točno določeni koraki in mesečno preverjanje).
● Vključevanje drugih uporabnikov.
● Vključevanje v aktivnosti društva.

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA LJUDEM V STISKI – ZALOŠKA
NAČRTI
● Skušali bomo zagotavljati bolj stalno prisotnost zaposlenih v stanovanju. Predvsem kontinuirano skrb
za urejenost stanovanja, da bi se še bolj vzpostavil in vzdrževali red.
● Nadaljevali bomo z Veselimi Uricami. Uvedli bomo učno pomoč za otroke.
● Bolj pogosto bomo v stiku s CSD in drugimi institucijami, ki so povezane z njihovem spremljanju.
● Iskanje drugim primernih prostorov zaradi pričakovanega novega člana?

Celostna pomoč za zdravje na ulici
NAČRTI
● Redno spremljanje razpisov.
● Za zaposlene in prostovoljce bomo zagotavljali izobraževanje in dodatno strokovno usposabljanje na
tem področju.
● Preko terenskega dela in v dnevnem centru bomo še naprej pozorni in dovzetni za stiske in bolezni in
se nanje odzivali.
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Šola prostovoljstva
PROSTOVOLJSKO DELO V LJUBLJANI
NAČRTI
● Prostovoljce bomo še bolj vključevali v različne aktivnosti v centru in v ulično terensko delo.
● Več bomo naredili na sodelovanju z srednjimi šolami – alternativno vzgojni ukrep. Več bomo naredili
na ponudbi prakse za študente.
● Več bomo delali na tem, da bi videli, kje prostovoljci so, kaj zmorejo in česa ne, zato da jih ne bi
preveč obremenili.
● Bolj natančno in dosledno bomo vodili vse evidence v povezavi s prostovoljstvom.
● Pri delu v skladišču in na terenu bomo za prostovoljce naredili več strukture in organizacije za naprej.
● Več poudarka bomo dali na druženju (družabni večeri, skupni izleti, priprave na praznovanja) in
osebnih pogovorih.
● Večji poudarek bomo dali na usposabljanjih za prostovoljce (prostovoljci, dnevni vodja, zdravstvena
oskrba, individualno spremljanje itd..).

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
Pridobiti čim več novih prostovoljcev in delati na tem, da bi lahko vedno šla po dva prostovoljca k brezdomcem.

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
Kar je bilo dobro, bomo skušali izpeljati tudi v letu 2018.
Mogoče prav tako povezati vikend s praznovanjem prodaje koledarjev.
Program za otroke:
Tudi za naprej naj bodo kateheze zastavljene na podoben način. Ena misel in odkrivanje vidikov. Tudi za
naprej naj se varstvo enako organizira.

ANIMATORSTVO NA ORATORIJU (POPOLDANSKI PROGRAM)
NAČRTI
Vsebinsko bomo oratoriji zastavili prej in prirpavili vse materiale potrebne za izvedbo. Tako se bomo lahko
bolj posvetili animatorjem in prisluhnili njihovim potrebam in željam.
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Programi za otroke
DNEVNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
Dopoldansko varstvo predšolskih otrok
●
●
●
●

Več narediti na strokovnosti delavk in opazovanju, spremljanju otrok.
Razvijati program, v katerem bi se otroci čim bolj razvijali.
V načrtu je nova kopalnica za predšolske otroke, nižji obešalnik na hodniku.
Pomagati družinam, da bodo ustvarjale varna in ljubeča okolja za otroke.

Neformalno druženje otrok v popoldanskem času
● Več narediti na strokovnosti in opazovanju otrok.
● Več narediti pri pripravi iger zunaj.
Učna pomoč
● Sistematično se bomo izobraževali o posameznih specifičnih težavah učenja, si jih predstavili v
delovnih sobotah ter jih predstavljali prostovoljcem.
● Vodene pogovore v krogu pred učenjem in med malico bomo ohranili – še naprej se bomo
osredotočali na teme v povezavi z našimi doživljanji in medosebnimi odnosi. Paziti moramo, da ni ta
pogovor »tog«, da vidimo tudi želje otrok ter da jim pustimo tudi kaj časa za dejavnosti, ki niso tako
vodene in kjer se lahko zdravo sprostijo (igra).
● Ohranjali bomo 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.
● Vstopno mesto za otroke, v 15 minutah, ko pridejo (so v družabnem prostoru, se igrajo …), je
ključnega pomena.
● Prostovoljci se morajo zavedati pomena skupnih dogovorov, našega dela. Prostovoljce spodbujamo,
da to, kar vidijo, tudi povedo.
● Več moramo delati na odnosih. Otroci so čustveno zanemarjeni in tu je njihov ključni primanjkljaj, kar
se pozna tudi pri učnem uspehu.
● Bolj resno bomo pobirali mobitele.
Učenje za življenje
●

Nadaljevati v tej smeri, da otroke vključujemo v to, kar mi delamo in jih vzgajamo za odgovorno prostovoljstvo.

Učenje glasbe in razredni nastopi
Ohranili in izpopolnili bomo učne prostore in učno gradivo (učbenike, pesmarice).
Pripravili bomo didaktične pripomočke za lažje razvijanje predstav o trajanju not, intervalih itn.
Ohranili bomo pripravo v Google dokumentih.
Ohranili bomo uvodne pogovore in skupni vzklik pred začetkom ure glasbe.
Pri teoriji bomo širili splošno znanje o glasbi (več poslušanja različnih zvrsti glasbe, prepoznavanje
inštrumentov po posnetkih, mogoče kaj o zgodovini glasbe…).
● Tudi v prihajajoče letu bomo ohranili razredne nastope. Nanje se bomo dobro pripravili in ohranili
bomo dobre spremembe. Starše bomo spodbujali, da sporočajo prisotnost otrok na nastopih.
● Ob petkih je otrok veliko, zato je smiselno razmišljat v smeri, da bi bili nastopi v dvorani.
●
●
●
●
●
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● Več bomo naredili na povezanosti učiteljev, da bomo skupaj oblikovali naše nastope in delo po
skupinah (več si podeliti dobrih praks, dobrih vaj…).
● Skušali bomo združevati pianiste in kitariste, da bodo še naprej na nastopih skupaj igrali.
● Dneve prostovoljcev UG bomo skušali imeti vsaj po vsakem nastopu – 4x v letu.
● Še naprej bomo sodelovali z otroki iz učne pomoči in varstva.
● Če otroci ne pokažejo interesa za učenje in sodelovanje, zahtevamo, da pouka ne motijo.

VARSTVO OTROK MED KOMUNIKACIJSKIMI VIKENDI
Komunikacijski vikendi za družine (DHV zakonskih skupin) in Komunikacijski vikendi za reševanje
konfliktnih in drugih situacij (DHV za prostovoljce)
NAČRTI
Tudi v prihodnje naj bodo kateheze pripravljene na podoben način: ena misel (kako se imeti radi) in
odkrivanje vidikov (besede in kaj se skriva za njimi).

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
Počitniško varstvo – zimsko, poletno, jesensko
●
●
●
●

Prevzeli bomo postavljeni urnik in plan dela.
Osebno bomo vabili otroke in starše.
Starše bomo vabili na delavnice in delo.
Staršem bomo ob prijavi povedali, naj čim prej sporočijo, kdaj vse bi potrebovali varstvo (velja
predvsem za poletne počitnice), da se mesta ne zapolnijo.
● Starše bomo prosili, da v poletnem varstvu otroke prijavijo do konca tedna za naslednji teden.
● Med letom si bomo za učenje pripravili dodatne delovne liste za utrjevanje snovi pri tistih predmetih,
ki povzročajo otrokom več težav.
● Mlade bomo še vabili k sodelovanju pri izvajanju počitniškega varstva.
Oratorij
Vse kar smo v ugotovitvah in spremembah spoznali kot pozitivno bomo obdržali, kar pa kot
negativno bomo popravili.
Ali bi oratoriju na Gradu, sploh še rekli oratorij glede na vse, kar delamo. Mogoče bi dali naslov
Počitniški tabor na Mirenskem Gradu (oratorij), ki vključuje:
• oratorij,
• priprava animatorjev (šola),
• oratorij za najmlajše,
• popoldansko druženje animatorjev,
• delo družin,
• popoldansko varstvo otrok,
• delo v kuhinji,
• tehnično ekipo.
● Tema 2019: Peter Klepec
Tabor Izzivnik
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Kljub temu da je Miša Bakan, psihologinja iz Žirov, zamenjala službo, bomo tudi letos izpeljali tabor.
Držali se bomo načela: struktura in red nam pomagata k povezanosti.
Postaviti jasna načela dela s skupino, za katerimi stojimo. Če z zunanjimi sodelavci še vodimo projekt so ta
merilo za sodelovanje. Še bomo sodelovali s šolo.

Programi za mlade
Mladinska skupina
●
●
●
●
●
●

Mladi potrebujejo našo prisotnost.
Intenzivno jih bomo spremljali, jim sledili in jim stali ob strani.
Vzgajali jim bomo za odgovorne odločitve za življenje. Vabili jih bomo k rednemu prostovoljstvu.
Še naprej bomo delali na stalnosti, povezovanju in odpiranju skupine.
Teme bomo prilagajali skupini glede na njihove potrebe in želje.
Še naprej bomo aktivno sodelovali pri pripravah Miklavževanja, Prešernovanja in drugih dejavnosti.

Študentska skupina ŠDV
●
●
●
●
●

Ustvarjati skupnost v domu.
Graditi na povezanosti skupine.
Krepiti udeležbo na skupini sami in na neformalnih srečanjih.
Videti lepoto življenja, k čemur nas spodbuja skupina.
S premislekom lahko duhovne vaje še bolj spodbudijo k rasti in življenju. Lahko še bolj vplivajo na
skupino.

Komunikacijski vikendi za mlade (DHV mladinska skupina)
Tudi drugo leto postaviti termin duhovnih vaj v prvi vikend zimskih počitnic, ker se jih več mladincev udeleži.
Tema bo čimbolj konkretna.
Skupina za glasbeno ustvarjanje mladih
● Navduševat mlade za skupno druženje in ustvarjanje v glasbi. Spodbujanje k odgovornosti za skupno
in za drugega. Posodobitev pesmarice s popevkami. Nadgradnja znanja igranja inštrumentov ter
učenje novih. Vabit nove člane v KŽ (na vidiku je violina ☺)..

Programi za zakonce in starše
Skupine za zakonske pare
● Skrbeti za reden stik drug z drugim in obveščanje, tudi po mailu. Še naprej se vključevati na
družinske večere. Iskreno govoriti o težavah v skupini in izven nje in si prizadevati za opominjanje.
● V prihodnosti pare spodbuditi k sodelovanju pri kateri od aktivnosti, ki se odvijajo v okviru Centra za
družine Mirenski Grad.
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Komunikacijski vikendi za družine
● V naslednjem letu bosta samo dva komunikacijska vikenda, na katera se bodo pari poljubno
prijavljali.
● Ohranili bomo, da pari zakonskih skupin pomagamo pri varstvu na komunikacijskem vikendu.

Programi za družine
NEFORMALNA SREČANJA ZA DRUŽINE
Družinski večeri MG
● Vodstvo naj sledi stanju skupine in glede na potrebe predlaga različne tipe večerov (tematski,
družabni, delavni, ...)
● Prebujati moramo zavest, da družinske večere soustvarjamo in smo vsi odgovorni za njih.
Vokalna skupina
● Strukturo vaj bomo ohranili.
● Pravila pri petju bomo striktno upoštevali in se opozarjali. Kdor po več opozorilih ne upošteva pravil,
zapusti glasbeno skupino.
● Delali bomo in intenziteti (nežno in hkrati artikulirano) in doživljanju pesmi, ne na jakosti - v smislu,
kako narediti pesmi močne in čustvene.
Ustvarjalne delavnice za otroke in družine po mladinski maši
Ohranile bomo to, kar je dobro:
● preproste delavnice,
● pogovore o delavnicah vsaj 2 tedna pred njo in dogovor o tem kdo sploh more biti na delavnici in kdo
lahko kaj pripravi,
● pri mladinski maši vedno pokazati, kaj bomo delali na delavnici.
Ekipa za delavnice bo poskrbela za to, da se pravočasno sproži debata o adventni in postni akciji.
Adventni venčki
● K pripravi materiala, postavitvi prostora in vodenju večera tudi letos povabiti prostovoljce in
animatorje, ki pomagajo pri ustvarjanju, vzgoji k lepemu in spoštljivemu odnosu do materiala, sproti
pospravljajo prostor, usmerjajo ljudi, so z otroki.
● Že sedaj najti hlode za lesene kolute.
● V naprej pripraviti še kakšne pol izdelke za venčke (obode iz papirja, pripravljene obode z zelenjem,
lesene deske (kosi drv) z luknjami za čajne svečke …).
Krašenje

85

● S krašenjem bomo nadaljevali in skupaj razvijali nove ideje, se učili in razmišljali o možnostih
krašenja.
● Iz gline bomo skušali narediti zanimive vaze.
● Čez celo leto bomo zbirali različne dekorativne materiale (opeke, kamne, čoke …)
Jaslice
● pri jaslicah je dobro, da stopimo skupaj in v kratkem času naredimo čimveč
● na družinskih večerih v jeseni bomo izdelovali manjkajoče figurice (ovčke)

DUHOVNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
Romanje
Predlogi za naslednja leta:
severna Italija, Fatima, Nemčija, p. Pij, Lurd, po poteh Vincencija Pavelskega, Češka/Slovaška (Ciril in
Metod).
Delovni (Vincencijev) tabor
Razmišljati moramo, kaj bomo v prihodnje. Interesa, da bi očetje jemali dopust za Vincencijev tabor ni, tako
ostajajo mamice na porodniški oz. z majhnimi otroki. Otroci sicer rastejo in so pri delu pridni, vseeno pa
potrebujejo koordinacijo in vodenje.
Prej je bil cilj skupaj rast (skupaj kot družina) – ustvarjati skupen dom. Če tega cilja ni, je tabor padel v vodo.
Kdor ima veliko dela doma in hoče vzgajat sam, bo vzgajal sam in ne bo hodil na Grad.
Nezainteresiranosti za tabor je enaka kot nezainteresiranost za druženje na družinskih večerih, resne
pogovore na zakonskih skupinah, lenobnost v glasbeni skupini. Oz. se je pokazalo, da ni želje po tem, da bi
sledili cilju osebne rasti.
Druge aktivnosti so zastavljanje po principu: pridi, vzemi, pojdi. Vincencijev tabor je bil zasnovan na principu:
pridi, ustvarjaj, gradi, služi, oblikuj podobo (Grada), ustvarjaj živo občestvo … Ni interesa.
Duhovne vaje v hribih
● Vključiti zunanje člane v duhovne vaje.
● Zagotoviti še boljšo povezanost med udeleženci, ter spodbuda, da si več delimo o stvareh, ki
nastajajo med duhovnimi vajami.
● Za leto 2019 se je rezerviralo CŠOD Rakov Škocjan.
● Duhovne vaje damo v prilogo Družine, kjer so vse duhovne vaje v počitnicah.

PRIREDITVE ZA DRUŽINE
Srečanja za družine
Prešernovanje
Prirejali bomo preprostre prireditve - proslave.
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Dan družine
Ker je prireditev zelo blizu Prešernovanja, jo bomo spremenili v razredni nastop otrokom učne pomoči in
varstva. Otroci za otroke.
Miklavževanje
Nadaljevati v isti smeri, kot prejšnje leto.
Kvatrnica
● Radi bi izvedeli, kdo so eremiti, ki so pokopani na Gradu – bomo nadaljevali z iskanjem.
● Ena od idej je bila tudi obuditi stojnice, ki bi ponujale domače izdelke in tradicionalne jedi iz več regij.
● Da bi izvedeli kaj več, smo za pomoč prosili zgodovinarja.
● V letošnjem letu bomo z OŠ Miren pripravili likovno razstavo otrok.

ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
Rekreativne dejavnosti za družine – Športne urice za družine
- Nadaljujemo na ta način.

Izleti in pohodi za družine
● V prihodnje bi poskušali v naše izleti vključiti še ostale družine iz zakonskih skupin in družine iz
Ljubljane. Gledali bi, da je izlet primeren za vse družine, ki imajo majhne otroke.
● Načrtovati vsaj štiri izlete v pastoralnem letu in pet v koledarskem letu: predlagani termini so oktober,
november (nabiranje mahu), januar, april, maj.
● Izvedli bi zimski izlet, kjer bi lahko naredili kakšno fotografijo za Vincencijev koledar (planiram Veliko
planino v februarju).

Promocija
SPLOŠNO O PROMOCIJI (ZGIBANKA, PLAKATI …)
Splošno o promociji
ZGIBANKE
- popraviti napis na zgibankah za otroke in umestiti logotip, da bo oblika na vseh zgibankah poenotena
in se bo videlo, da gre za isto Društvo,
v kratkem (čim prej!) narediti zgibanke za CPB in društvo.
SPLETNA STRAN MIRENSKI GRAD
Obnavljali bomo besedila še ostalih oken ter še naprej ažurno fotografirali, da bodo na spletni strani ažurne
fotografije.
SPLETNA STRAN BREZDOMEC
Čim prej dobiti novo spletno stran in jo “pognati”.
ČLANKI
Ažurno objavljati članke ter jih pripraviti hitro in učinkovito.
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FOTOGRAFIJE
Biti živi pri fotografiranju in delati čim boljše fotografije.
Sproti urejati fotografije.
SPLOŠNO
Več delati na osebnem stiku (kot npr. je prodaja koledarjev).
V Stični bi lahko npr. namesto stojnice imeli delavnico za mlade.
V planu so tudi predstavitve po študentskih skupinah in domovih – v istem duhu, z vzpostavljanjem stika z
mladimi.
Spletna stran MG
● Cilj je povečati obisk preko drugih družbenih omrežij, mogoče instagram (fotografije).
● Smiselno je iskati način, kako okrepiti medsebojno prehajanje iz spletnih strani društva.
Spletna stran DPVZD
Čim prej postaviti novo spletno stran na novo predlogo.

Promocija na Facebook strani
-

Hitro pripravljanje božje besede s pomensko fotografijo
Ažurno objavljanje dogodkov, fotografij …

Objave člankov v medijih
-

Še hitreje pošiljati prispevke, čim prej po dogodku.
Bolj domisliti naslov naših prispevkov, da bi že sam naslov pritegnil bralce.
Sproti shranjevati povezave do člankov v google dokumentu kamor pošiljamo članke ter beleženje
pošiljanja.
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Akcija prodaje koledarjev

-

Prostovoljce in župljane moramo opozoriti, da so položnice načeloma brez provizije, vendar pa
mora vsak na to opozoriti pri okencu, ko položnico plačuje (ker smo humanitarna organizacija, so
položnice brez provizije, kar je sicer tudi označeno na položnici).
Verjetno 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 povezati s pokrivanjem župnij (predlog Dom
duhovnosti v Kančevcih).
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.

DILEME, ki jih nismo dorekli:
- Večji dežniki z logotipom društva za nad prodajno mizico.
- Prozorni prti za prekrit celotno mizo.
- Večje škatle za donacije.
- Pratike namesto koledarja.
- Manjši koledarji.
- Vpeljat mlade, nove prostovoljce – uvodno srečanje z njimi.
- Cerkveni prazniki v tujini (koledarji).

Druge dejavnosti
DRUŽBENO KORISTNA DELA
Družbeno koristna dela bomo izvajali tudi v prihodnje.

FINANČNI PLAN DRUŠTVA PROSTOVOLJCEV VZD ZA LETO 2019 in 2020
Društvo planira v letu 2019 prihodke v višini 469.457,20 EUR in enako v letu 2020. Sestavljeni so iz
naslednjih virov:
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Št.

Ime

plan prihodkov za 2019 v EUR

760010 PRIHODKI IZ PROD. STORITEV-DC (omarice, pranje)

300,00

760100 ORATORIJ

4.000,00

760110 VARSTVO

26.400,00

760300 PRIHODKI OD PRODAJE KOLEDARJEV

1.500,00

760400 PRISPEVKI UP-NAMESTITVENE P.

4.200,00

768000 DOTACIJE IZ FIHO

49.811,93

768010 DOTACIJE IZ FIHO - NALOŽBE

4.000,00

768100 DOTACIJE IZ PROR-MDDSZ sociala

123.450,00

768110 DOTACIJE IZ PROR-MDDSZ družina

39.600,00

768111 DOTACIJE IZ PROR-MDDSZ družina za OS

2.300,00

768140 DOTACIJE IZ PRORAČ. - MJU

26.771,45

768200 DOTACIJE IZ PRORAČ. - MOL

47.000,00

768210 DOTACIJE IZ PRORAČ.-MOL javna dela

3.904,11

768230 DOTACIJE IZ PRORAČ. - MK

3.300,00

768260 DOTACIJE IZ PRORAČ. - MONG

1.300,00

768280 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE javna dela

16.759,71

768290 RS za PIZ za zaposl. invalidov

3.200,00

768300 INVALIDSKI SKLAD

2.040,00

768310 RS SUBVENCIJA PLAČE INVALIDOM

1.020,00

769200 DONACIJE CENTRU ZA DRUŽINE

13.000,00

769400 DONACIJE PRAVNIH IN FIZ. OSEB

23.000,00

769410 DONACIJE PRAVN. IN FIZ. OSEB-2

10.000,00

769420 DONACIJE-MISIJONSKA DRUŽBA

19.000,00

769430 DONACIJE-KOLEDARJI

24.000,00

769450 DONACIJE IZ DELA DOHODNINE

5.000,00

769460 DONACIJE ZA PODARJENA OS

1.100,00
90

769470 DONACIJE-MARIJINE SESTRE

6.000,00

BETLEHEMSKA LUČ MIRU

7.000,00

786000 PREJETE ODŠKODNINE

500,00

SKUPAJ

469.457,20

Društvo planira v letu 2019 stroške v višini 465.800,00 EUR in enako v letu 2020.
Stroški bodo evidentirani ločeno, po programih. Razčlenitev stroškov in prihodki, s katerimi bomo
stroške pokrili, so vidni v spodnji tabeli:
STROŠKI v EUR

PROGRAM
Dnevni center za
brezdomce v Ljubljani

PRIHODKI v EUR

Prihodki, s katerimi
planiramo pokriti stroške
programov

Plan 2019
94.000,00

43.500,00 MDDSZ (strošek dela)
850,00 MDDSZ (posredni stroški)
26.500,00 MOL
7.410,00 FIHO
9.240,00 ZRSZ in MOL (JD)
500,00 odškodnina za strojelom
6.000,00 pokrivanje amortizacije
94.000,00

Zavetišče za brezdomce
VZD

33.000,00

14.500,00 MDDSZ (strošek dela)
13.500,00 MOL
1.690,00 FIHO
2.310,00 ZRSZ in MOL (JD)
1.000,00 pokrivanje amortizacije
33.000,00

Terensko delo v Ljubljani

18.300,00

18.000,00 MDDSZ (strošek dela)
300,00 FIHO
donacije
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18.300,00
Razdeljevanje hrane v NG

13.000,00

5.300,00 MDDSZ (posredni stroški)
1.300,00 MONG
900,00 Občina Miren Kostanjevica
4.500,00 FIHO
1.000,00 donacije
13.000,00

Namestitvena podpora
brezdomcev MG

74.000,00

32.000,00 MDDSZ (strošek dela)
9.300,00 MDDSZ (posredni stroški)
14.967,19 FIHO
13.732,81 Misijonska družba
4.000,00 pokrivanje amortizacije
74.000,00

Namestitvena podpora
brezdomcev Resljeva

2.500,00

2.500,00
prispevki uporabnikov
2.500,00

Namestitvena podpora
ljudem v stiski Zaloška

15.000,00

1.800,00 prispevki uporabnikov
10.000,00 FIHO
2.000,00 MOL
1.200,00 prispevki za koledarje
15.000,00

Center za družine Mirenski
Grad

133.000,00

39.600,00 MDDSZ
5.799,65 FIHO
2.500,00 Občina Miren Kostanjevica
13.000,00 donacije Centru za družine
30.400,00 Prihodki od varstva in
oratorija
3.000,00 državne podpore za
zaposlovanje invalidov
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6.000,00 Marijine sestre
1.560,00 LAS
4.800,00 pokrivanje amortizacije
10.000,00 donacije za romanje in DHV
v hribih
2.281,46 Donacija - betlehemska luč
5.267,19 Misijonska družba
8.791,70 ZRSZ Javna dela
133.000,00
Šola prostovoljstva

51.000,00

2.215,99 FIHO
26.771,45 MJU
4.000,00 prispevki za koledarje
18.012,56 donacije
51.000,00

Delovanje društva

32.000,00

12.929,10 FIHO
5.000,00 MOL
3.000,00 državne podpore za
zaposlovanje invalidov
7.500,00 prispevki za koledarje
3.070,90 donacije
500,00 pokrivanje amortizacije
32.000,00

SKUPAJ

465.800,00

465.800,00

Ad 8.
Sprejetje novega statuta
Na podlagi 4., 9. in 20. člena Zakona o društvih ZDru – 1 (Uradni list RS, št. 64/2011) je občni zbor
Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote dne 25.03.2019 sprejel naslednji
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STATUT
DRUŠTVA PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno,
samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb.

2. člen

Ime društva je Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote (krajša oblika Društvo prostovoljcev
VZD).
Sedež društva je Miren 216, 5291 Miren.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Slovenije.

3. člen

Društvo se lahko vključi v ustrezne zveze društev, ki delujejo na ozemlju Republike Slovenije. Društvo
se lahko vključi tudi v druge oblike povezovanja organizacij. Društvo lahko v okviru svoje
dejavnosti sodeluje tudi s sorodnimi društvi v tujini, ki imajo podobne namene in cilje.

4. člen

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak društva predstavlja grafično oblikovana kratica VZD.
Štampiljka je okrogle oblike v velikosti 30 mm. V krogu ob robu je napis DRUŠTVO
PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE in z znakom v sredini.
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5. člen

Društvo zagotavlja javnost svojega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij.
Člane društva se obvešča o vseh dogajanjih, aktivnostih in odločitvah z objavo zapisnikov, preko
biltenov in oglasil na javnem mestu. Na zahtevo članov društva se potrebne informacije o delu
društva daje tudi na drug ustrezen način.

Društvo obvešča o svojem delovanju širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja s tem, da:
a.

omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja navzočnost na sejah in sestankih;

b.

poroča o delu organov društva preko zapisnikov;

c.

daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradivo za svoje seje in sestanke, ter
druge informacije o svojem delu.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik izvršnega odbora.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

6. člen

Cilj društva:
1. povezovanje prostovoljcev, ki želijo pomagati vsem, ki potrebujejo pomoč,
2. z osebnim stikom pomagati pomoči potrebnim ne glede na religijo, raso, narodnost ali politično
prepričanje,
3. vzgoja mladih in otrok,
4. neformalno in kulturno izobraževanje,
5. športne aktivnosti in skrb za zdravje.

7. člen

Namen društva je:
1. lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav prebivalcev,
2. izboljšanje socialnega položaja ljudi na socialnem robu družbe,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zagovorništvo socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin,
zmanjševanje trpljenja in povečevanje dostojanstva in celovitosti človeške osebe,
odkrivanje in spreminjanje okoliščin, ki so vzrok socialnih stisk,
vzgoja mladih in otrok,
vzgoja mladih za ljubezen do kulture,
izobraževanje na kulturnem področju,
neformalno izobraževanje prostovoljcev,
skrb za zdravje.

8. člen

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:
1. odkriva, spremlja in lajša socialne stiske prebivalcev,
2. opozarja in spodbuja javnost in državo za načrtovanje in uresničevanje skupnih programov
reševanja socialnih stisk prebivalcev,
3. zbira in deli sredstva pomoči potrebnim,
4. povezuje prostovoljce in druge somišljenike v skupnem prizadevanju za odpravljanje socialnih
stisk,
5. nudi pomoč in svetovanje osebam s psihosocialnimi težavami,
6. pomaga staršem pri ustvarjanju kakovostnih odnosov in oblikovanju funkcionalnih družin,
7. z različnimi dejavnostmi vzgaja mlade in otroke,
8. s kulturnimi prireditvami in programi vzgaja mlade za ljubezen do kulture,
9. z organizacijo športnih prireditev vzgaja mlade v skrbi za zdravje.

Društvo opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z namenom in cilji društva, kot dopolnilna
dejavnost nepridobitni dejavnosti društva. Društvo lahko neposredno izvaja naslednjo pridobitno
dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti:

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov, od tega: izdelovanje rastlinjakov z
brezdomci v okviru socialnega programa Resettlement brezdomcev,
42.110 Gradnja cest,
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom, od tega: prodaja izdelkov
narejenih na društvenih delavnicah,
58.110 Izdajanje knjig,
58.190 Drugo založništvo,
77.390 Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup,
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
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81.210 Splošno čiščenje stavb,
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
88.910 Dnevno varstvo otrok.

9. člen

Dejavnost društva se odvija po sekcijah. Sekcijo ustanovi izvršni odbor na pobudo članov društva.
Sekcije so kot metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društev. Sekcije
niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili društva. Za svoje delo so odgovorne
izvršnemu odboru.

III. ČLANSTVO

9. člen

Član lahko postane vsaka fizična oseba, ki to želi. V društvo pristopi tako, da podpiše pristopno
izjavo, s katero se zaveže, da bo delovala v skladu s statutom in pravili Vincencijeve zveze
dobrote. Pristopno izjavo potrdi izvršni odbor društva.
Društvo ima dejavne, podporne in častne člane.
Častni član društva lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem izjemno prispevala k
uresničevanju ciljev društva. Naslov častnega člana podeli občni zbor.
Podporni član društva lahko postane oseba, ki je pripravljena finančno ali kako drugače podpirati
delo društva. Naslov podpornega člana podeli občni zbor.
Častni in podporni člani niso redni člani društva, zato nimajo pravice voliti in biti voljeni.

10. člen

Pravice članov društva so:
-

da volijo in so voljeni v vse organe društva;
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-

da so obveščeni o delu društva;

-

da pod enakimi pogoji uživajo vse ugodnosti, ki jih omogoča članstvo v društvu;

-

da prejmejo nagrade ter pohvale za delo v društvu.

11. člen

Dolžnosti članov društva so:
-

da volijo v organe

-

da sodelujejo pri delu organov društva;

-

da spoštujejo pravila statut društva, odločbe in sklepe organov društva;

-

da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa
društva;

-

da skrbijo za ugled društva.

Dejavni člani so pripravljeni prevzeti skrb za tiste, ki potrebujejo pomoč. Redna udeležba pri skupnih
srečanjih je posebna dolžnost.
12. člen

Pravice in dolžnosti članov društva in organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva
člani ne prejemajo plačila. Lahko pa izvršni odbor prizna članu za izredne dosežke in
požrtvovalnost, ki jo pokaže pri svojem delu, ustrezno nagrado.

13. člen

Članstvo v organizaciji preneha z izstopom, z izključitvijo ali s smrtjo.

14. člen
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Član lahko prostovoljno izstopi iz društva, če to sporoči organom društva v pisni obliki.

15. člen

Nadzorni odbor izključi člana v primeru, če grobo krši pravice in dolžnosti članov, če se ugotovi, da
je grobo kršil statut društva ali sklepe njegovih organov, ali če zavestno ravna proti interesom
društva.

IV. ORGANI DRUŠTVA

16. člen

Organi društva so:
a.

občni zbor

b.

izvršni odbor

c.

nadzorni odbor

d.

posvetovalno telo

Občni zbor

17. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe, razen posvetovalnega telesa.
Sestavljajo ga vsi člani društva. Odločitve občnega zbora so obvezujoče za vse. Občni zbor je
lahko reden ali izreden.
Redni občni zbor sklicuje predsednik izvršnega odbora društva pismeno enkrat letno.
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo
nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Na izrednem zasedanju občnega
zbora je mogoče sklepati le o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.
99

18. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil
ali o prenehanju delovanja društva je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih
članov občnega zbora. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov
društva ne morejo o tem glasovati člani organov društva.

19. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni
zbor tedaj ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar občni zbor veljavno sklepa, če je
prisotnih več kot deset članov.

20. člen

Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva.
Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno
komisijo, kandidacijsko komisijo in druge delovne organe.
21. člen

Občni zbor odloča zlasti o naslednjih zadevah:
a.

sklepa o dnevnem redu,

b. opravlja funkcijo nadzora nad finančnim in materialnim poslovanjem društva tako, da vsako
leto imenuje začasnega notranjega nadzornika, ki ne sme biti hkrati tudi član izvršnega
odbora in določi njegove naloge, pooblastila in odgovornosti. Le-ta o opravljenem delu
pripravi poročilo, na podlagi katerega občni zbor sprejme odločitve, zlasti letno poročilo,
c.

razpravlja o poročilih izvršnega odbora, nadzornega odbora in notranjega nadzornika,

d.

sprejema delovni program društva,

e.

odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora ali odločitvam nadzornega odbora,

f.

sklepa o finančnem načrtu za tekoče leto, ter sprejema poročilo o poslovanju za preteklo
obdobje,
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g.

sprejema ter dopolnjuje statut društva ter druge splošne akte društva,

h.

neposredno voli člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in notranjega nadzornika,

i.

neposredno razrešuje člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in notranjega nadzornika,
če postanejo poslovno nesposobni ali ne opravljajo dobro svojih nalog,

j.

odloča o prenehanju in združitvi društva,

k.

podeljuje priznanja ter imenuje častne člane.

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva,
zapisnikar in dva overitelja zapisnika. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na
zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Izvršni odbor

22. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela
ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem
zboru. Sestaja se praviloma enkrat mesečno.

23. člen

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

24. člen

Izvršni odbor sestavlja najmanj pet članov: predsednik, podpredsednik, tajnik, računovodja in
najmanj en član. Po svoji funkciji so člani izvršnega odbora vodje sekcij in duhovni asistent
društva. Po svoji funkciji je vsaj en član izvršnega odbora duhovni asistent.

25. člen
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Člane izvršnega odbora voli občni zbor za štiri leta in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. Vodilni
funkcionarji društva (predsednik izvršnega odbora, predsednik nadzornega odbora in predsednik
disciplinske komisije) so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni v vodilne funkcije.

26. člen

Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:
1. sklicuje izredni občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor,
2. pripravlja predloge splošnih drugih aktov društva,
c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sprejema ter dopolnjuje druge akte društva, ki so usklajeni s statutom društva,

pripravlja in sestavlja finančni načrt in poročilo o poslovanju,
sklepa o ustanovitvi sekcije,
vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
po potrebi imenuje posvetovalno telo,
imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije,
skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva,
sprejema sklepe.
27. člen

Izvršni odbor je sklepčen, ko je na seji navzočih več kot polovica članov, sklepe pa sprejema z večino
glasov navzočih. Če je rezultat glasovanja neodločen, potem glas predsednika šteje dvojno.

Predsednik društva

28. člen

Predsednik društva je obenem tudi predsednik izvršnega odbora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

predstavlja,
zastopa društvo,
podpisuje pravila statut društva in druge splošne akte društva,
sklepa in podpisuje pogodbe,
odgovarja za javnost dela društva,
sklicuje občni zbor in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva,
sestavlja predlog dnevnega reda in sklicuje ter vodi seje izvršnega odbora,
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8. podpisuje sklepe izvršnega odbora.

Predsednik je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik
izvršnega odbora.

Tajnik

29. člen

Tajnik društva:
a.

skrbi za pravočasno pripravo gradiv za seje izvršnega odbora in občnega zbora,

b.

skrbi za ustrezen način obveščanja sekcij o delu izvršnega odbora,

c.

upravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti izvršni odbor društva.

Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru.

Računovodja

30. člen

Računovodja društva:
1. vodi finančno in materialno poslovanje društva v skladu z določili Pravilnika o računovodstvu in
veljavnimi predpisi s tega področja po pravilih slovenskih računovodskih standardov za društva,
2. poroča izvršnemu odboru o finančnem poslovanju društva,
3. sodeluje z osebo, ki izvaja notranji nadzor finančnega in materialnega poslovanja društva,
4. pripravi letno poročilo.

Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru.
Nadzorni odbor
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31. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, vsaj eden mora biti pooblaščena pravne osebe Misijonske
družbe. Izvoli ga občni zbor za mandatno obdobje štirih let. Za svoje delo je odgovoren občnemu
zboru, kateremu mora pismeno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.
Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.

32. člen

Nadzorni odbor:
a.

spremlja delo izvršnega odbora in ostalih organov društva,

b. nadzira izvajanje pravil in drugih splošnih aktov društva in izvajanje sklepov organov društva,
c. o ugotovljenih nepravilnostih ali nezakonitostih poroča občnemu zboru oz. izvršnemu odboru
društva (v času med občnima zboroma).

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva
člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, lahko pa se sej izvršnega
odbora udeležijo, vendar brez pravice odločanja.

33. člen

Nadzorni odbor je pristojen tudi za vodenje in odločanje v disciplinskih postopkih:
a.

sprejema zahteve za uvedbo disciplinskega postopka,

b.

odloča na I. stopnji in izreka ukrepe,

c.

vodi evidenco o izrečenih ukrepih.

34. člen
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Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka poda v pisni obliki predsednik društva na lastno pobudo,
organ društva ali član društva.
Nadzorni odbor ob navzočnosti vseh članov izreče z večino glasov naslednje ukrepe:
a.

za lažje kršitve opomin ali javni opomin,

b.

za težje kršitve izključitev.

Pritožbe zoper odločitve nadzornega odbora obravnava občni zbor kot drugostopenjski organ.

Posvetovalno telo

35. člen

Za strokovno delovanje organizacije vodstvo imenuje posvetovalno telo, ki daje mnenje k
programom, jih spremlja in strokovno vodi. Posvetovalno telo sestavljajo priznani strokovnjaki s
področja socialnega varstva.

V. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

36. člen

Društvo deluje samostojno. Vsakršno morebitno materialno ali finančno sodelovanje društva z
ostalimi pravnimi osebami se uredi s Pravilnikom o sodelovanju, ki ga sprejme izvršni odbor
društva.

37. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
1.
2.
3.
4.

iz naslova materialnih pravic dejavnosti društva,
z darili in volili,
prispevki donatorjev in sponzorjev,
iz javnih sredstev,
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5. iz drugih virov.
38. člen

Obseg in razdelitev sredstev za vsako koledarsko leto predvidi s finančnim načrtom izvršni odbor.
Realizacija finančnega načrta se ugotavlja ob sprejemanju letnega poročila s poslovanjem.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme
uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva. Podatke o finančnem in materialnem
poslovanju iz opravljana pridobitne dejavnosti se vodi in izkazuje ločeno.

39. člen

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Društvo mora zagotavljati
podatke o svojem finančno materialnem poslovanju. Podatke izkazuje v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi za društva. Način in obliko zagotavljanja podatkov o finančnem in
materialnem poslovanju društvo uredi v posebnem pravilniku, ki ga sprejme izvršni odbor v roku
60 dni po ustanovitvi društva.
Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje društva.

Poslovno poročilo mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva in mora biti
sestavljeno v skladu s pravili slovenskega računovodskega standarda za društva in določbami
teh pravil.

Knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik) se vodi na vsaki sekciji lokaciji ločeno. Za pomoč
pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu
z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.
Poslovno poročilo mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje
podatkov, do zadnjega dne v mesecu marcu tekočega leta.

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v knjigo osnovnih
sredstev. Nepremičnine se lahko nabavi ali odtuji na podlagi sklepa občnega zbora.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih
društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.
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40. člen

Društvo ima lahko tudi donatorje in sponzorje. Ti so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

41. člen

Društvo preneha:
1.
2.
3.
4.
5.

po volji članov s sklepom občnega zbora,
po samem zakonu,
s spojitvijo,
s pripojitvijo k drugemu društvu,
s stečajem.
42. člen

V primeru prenehanja društva po samem zakonu se po poravnavi obveznosti prenesejo sredstva na
Vincencijevo zvezo dobrote. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Vsaka delitev
premoženja društva med njegove člane je nična.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen

Statut društva začne veljati, ko ga sprejme občni zbor društva in potrdi pristojni upravni organ.

44. člen

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut.
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Miren, 25.03.2019

ZASTOPNIK DRUŠTVA
dr. Peter Žakelj

Veljavnost na podlagi sklepa organa

Kraj, datum

Občni zbor

Miren, 14.08.2006

Občni zbor

Ljubljana, 01.10.2007

Občni zbor

Miren, 15.09.2008

Občni zbor

Ljubljana, 16.03.2009

Občni zbor

Miren, 15.03.2010

Občni zbor

Miren, 16.03.2015

Občni zbor

Miren, 29.03.2016

Občni zbor

Miren, 25.03.2019

Ad 9.
Sprejetje pravilnikov društva
Občnemu zboru predstavimo naslednje pravilnike
Občni zbor je soglasno sprejel naslednje pravilnike društva:
- Pravilnik dnevnega centra za brezdomce
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih uporabnikov program Zavetišča za brezdomce VZD
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih uporabnikov programa Resettlement – namestitvena
podpora ljudem v stiski
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih uporabnikov programa Resettlement – namestitvena
podpora brezdomnim
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-

Pravilnik o pravicah in dolžnostih uporabnikov programa Resettlement brezdomcev –
namestitev in ponovno vključevanje brezdomnih v družbo
Pravilnik o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov DPVZD
Pravilnik prostovoljskega dela
Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
Pravilnik o ukrepih v primeru nasilja tretjih oseb
Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim
nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnih mestih
Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter
odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih
substanc
Pravilnik o računovodstvu DPVZD
Pravilnik za plačilo stroškov zunanjim sodelavcem DPVZD
Pravilnik o vrednotenju dela DPVZD
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest DPVZD
Navodila za vrednotenje dela na delovnem mestu DPVZD
Vrednotenje dela na delovnem mestu DPVZD – ocenjevalni list
Splošna navodila zaposlenih za delo z opisom delovnih nalog DPVZD
Katalog delovnih mest DPVZD

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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