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2. Izvolitev delovnega predsedstva in dveh overoviteljev zapisnika
3. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
4. Volitve organov društva
5.

Poročilo nadzornega odbora za leto 2017

6.

Poročilo notranjega nadzornika za leto 2017

7. Predstavitev in sprejetje letnega poročila o poslovanju za leto 2017
-

Vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2017

-

Finančno poročilo društva za leto 2017

8. Predstavitev in sprejetje delovnega programa društva za leto 2018
-

Vsebinski načrti za leto 2018

-

Finančni načrt za leto 2018

9. Imenovanje notranjega nadzornika za leto 2018
10. Razno

1

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.
Volitve organov društva
Predsednik: Peter Žakelj
Podpredsednik: Gregor Kobal
Računovodja: Tamara Kobal
Tajnik: Andreja Ličen
Člani:
vodja programov: Simona Stegne, Maja Prinčič
najmanj po en predstavnik komisij in področij: Tjaša Nemec in Nuša Zavašnik, Niko Miklavčič
(pastorala), Simon Smerkolj (tehnična podpora DC in Resettlement), Katja Kovšca (Nova Gorica),
Občni zbor predlaga dodatne člane: (predstavnik mladine, prostovoljcev)
Nadzorni odbor:
Predstavnik Misijonske družbe: Tilen Prinčič
Milena Hostnik
Vesna Šmerc
Posvetovalno telo: Simona Stegne, Maja Prinčič, Andreja Ličen, Nuša Zavašnik, Urška Smerkolj

2

Ad 5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2017
Nadzorni odbor DP VZD
Barbara Magajna
Tilen Prinčič
Milena Hostnik
Na Mirenskem Gradu, 8. 3. 2018
Poročilo Nadzornega odbora dne 8. 03. 2018, glede ciljev in delovanja Centra za družine
Mirenski Grad v letu 2017 in plan dela za leto 2018
V času med 7. 1. 2017 in 8. 3. 2018 smo imeli 3 korespodenčne seje, kjer smo soglasno potrdili
sprejetje sklepa za leto 2017 in v tem času smo se člani usklajevali in spodbujali, glede načina
delovanja in usklajevali s poročevalko Centra za družine o delovanju in doseganju ciljev v letu 2017.
8. 3. 2018 smo pripravili zapisnik. (priloga)
Na dan 8. 3. 2018 smo prejeli poročilo o načrtovanem delu in o doseganju ciljev Centra za družine
Mirenski Grad.
Sklep 1:
NO ugotavlja, da so zastavljeni cilji Centra za družine Mirenski Grad v letu 2017 uspešno doseženi.
Hkrati, kot je zapisano v poročilu so zastavljeni cilji na daljši rok.
plan dela za leto 2018
Sklenili smo da vas v letu 2018 povabimo, da premislite, kje potrebujete naše delo in če prepoznate
potrebo, nam sporočite do konca junija.
Sklep 2: Nadzorni odbor bo v letu 2018 deloval tam, kjer bo izražena želja po nadzoru
Ad 6.
Poročilo notranjega nadzornika za leto 2017

Poročilo o notranjem nadzoru finančnega in materialnega poslovanja za leto 2017
v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Miren 216, 5 291 Miren
Milena Hostnik, pdnr
V Novem mestu, 15.3. 2018
1. Uvod
Notranji nadzor finančnega in materialnega poslovanja Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote, v nadaljevanju DP VZD, za leto 2017, v nadaljevanju NN 17, je bil izveden po sklepu občnega
zbora 2017 in zahtevah Zakona o društvih. Upoštevani so bili MSSRNR[1]. Izvedla ga je Milena
Hostnik[2], tudi prostovoljka DP VZD, osmič zapored, v juniju 2017 in od 12.3.2018 do 15.3.2018.
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Sodelovala je Tamara Kobal, računovodja DP VZD, na elektronski način za dostavo dokumentacije in v
pogovorih po telefonu, za pojasnila in uskladitev.
NN 17 je osredotočen na presojo ustreznosti Pravilnika o računovodstvu v Društvu prostovoljcev
Vincencijeve zveze dobrote[3], ali ta še ustreza potrebam društva.
Društvena dejavnost se izvaja z zaposlenimi in prostovoljci, na lokacijah v Ljubljani, v Novi Gorici in na
Mirenskem Gradu in sicer preko programov[4], re-socializacijskega dela (izdelovanje vezic) in drugih[5]
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 17
Odgovornost izvajalca NN 17 je izvedba notranjega nadzora za poslovno leto 2017 v smislu MSSRNR,
ki je neodvisni pregled finančnega in materialnega poslovanja. Izvajalka nima odgovornosti za izvajanje
nalog, razen v okviru članstva v Nadzornem odboru DP VZD in prostovoljstva, kar pa ne omejuje
neodvisnosti za izvedbo NN 17.
3. Cilj NN 17
Cilj NN 17 je bil presoja ustreznosti Pravilnika o računovodstvu v Društvu prostovoljcev Vincencijeve
zveze dobrote, ali ta ustreza potrebam delovanja društva.
4. Ugotovitve NN 17
Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da DP VZD v 2017:
a) ustrezno izkazuje iz svojega delovanja prihodke v višini 397.711,83 evrov in odhodke v
višini 376.325,62 evrov, od teh od pridobitne dejavnosti prihodke v višini 27.834,89 evrov in
odhodke v višini 26.338,12 evrov, z obračunanim davkom od dohodka v višini 142,19 evrov.
Pri oceni deleža posrednih stroškov v pridobitni dejavnosti je bilo uporabljeno ustrezno
sodilo‑razmerje med prihodki glede na vir financiranja[6] (zaračunani prihodki oziroma
pridobljeni kot donacije ali dotacije), pri čemer so vsi stroški posredni stroški, ker neposredni
stroški niso izkazani ločeno,
b) Pravilnik o računovodstvu DP VZD ni posodobljen, kar velja zlasti za priloge[7] in vpliva na
notranje poročanje. Sodilo iz tč. 4.a je prav tako potrebno vključiti v Pravilnik o računovodstvu v
Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, za zagotovitev primerljivosti pri notranjem
poročanju.
5. Zaključek
NN 17 izkazuje pretežno urejeno finančno in materialno poslovanje, ob manjši pomanjkljivosti, za
odpravo katere DP VZD posodobi Pravilnik o računovodstvu v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote najkasneje do 30.6.2018 in o tem obvesti predsednika DP VZD.
[1] Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, IIA Slovenska sekcija.
[2] Milena Hostnik, notranje revidiranje za proračunske uporabnike, s.p., univ. dipl. ekonomist, preizkušeni državni notranji revizor.
[3] Sprejet na seji Izvršnega odbora 17.3.2011.
[4] Celostna pomoč brezdomcem v Ljubljani in v Novi Gorici
Zavetišče VZD za brezdomce v Ljubljani
Resettlement brezdomcev
Center za družine
Šola prostovoljstva
[5] Dejavnosti Dnevnega centra, učne pomoči, varstva, počitniškega varstva, učenje glasbe, prevoza, oddaja v najem, koledar in druge
dejavnosti.
[6] SRS 33.7, kopirano: »Društvo vodi poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za sestavitev letne bilance
stanja in izkaza poslovnega izida. Društvo, ki ne izkazuje vseh podatkov, potrebnih za sestavitev računovodskih izkazov (enostavno
knjigovodstvo in poenostavljeno izkazovanje) v poslovnih knjigah, jih zagotovi z letnim popisom.
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Društvo, ki je v obračunskem obdobju, za katero sestavlja letno poročilo, opravljalo tudi pridobitno dejavnost, mora sestaviti prilogo k
izkazu poslovnega izida v obliki iz SRS 33.5., v kateri navede zneske, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost.
Društvo mora za sestavitev priloge iz prejšnjega odstavka sprejeti ustrezna sodila za razvrščanje posrednih stroškov na tiste, ki se
nanašajo na pridobitno dejavnost, in tiste, ki se nanašajo na ne-pridobitno dejavnost. Če ni mogoče določiti ustreznega sodila, se kot
sodilo upošteva razmerje med prihodki, doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, in prihodki, doseženimi z opravljanjem
nepridobitne dejavnosti društva v obračunskem obdobju. Sodila mora društvo razkriti v prilogi.« (poudarjeno besedilo M.H.)
[7] 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.

Ad 7.
Poročilo in sprejetje poročila o poslovanju za leto 2017
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 2017 vključilo 896 različnih uporabnikov. V
primerjavi z letom 2016 (828) opažamo 8% porast števila uporabnikov dnevnem centru za brezdomce.

DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI DNEVNEGA CENTRA ZA BREZDOMCE
PODPROGRAM in
DEJAVNOST
ŠTEVILO
UPORABNIKOV

Dopoldanske dejavnosti: Zajtrki + Socialna rehabilitacija

VODITELJ

Nuša Zavašnik, Simona
Stegne
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Zajtrki
Kuharske delavnice (do + pop)
Ustvarjalne delavnice
Vezice
Molitev/pogovor
Pohodi

dnevne vodje
Nuša Zavašnik
Neža Šivec
Nuša Zavašnik
Nuša Zavašnik
Nuša Zavašnik

239
162
70
82
21
17

ŠTEVILO STORITEV

Zajtrki
Soc. rehabilitacija - dopoldan
Pohodi

4356
2783
41

POVPREČNO ŠTEVILO
UPORABNIKOV/DAN

Zajtrki
Soc. rehabilitacija - dopoldan
Pohodi

17
9
8

VSEBINA
● Zajtrke smo redno izvajali po začrtanem urniku. Pri pripravi zajtrka pomagajo tako uporabniki iz
zavetišča in brezdomci, ki pridejo v dnevni center.
● Jedilniki za zajtrke so bolj strukturirani in načrtovani. Veliko hrane dobimo iz pekarn (Ježica,
Dyamanty, Beckwerck). Pri zajtrkih imamo sedaj redno domač kruh, ki ga sami spečemo.
● Opažamo povečano število uporabnikov pri zajtrkih, glede na leto 2016 (181 uporabnikov) in sicer
za 32%.
● Pri socialni rehabilitaciji se je v večini izvajalo kuharske delavnice, potem ustvarjalne delavnice
(glina, plakati, voščilnice, različne druge izdelke glede na bližajoči se dogodek) in delovne akcije
(čiščenje dc).
● V novembru in decembru je potekala Miklavževa akcija, kjer smo bili pozorni drug na drugega,
opazovali drug drugega (obraz, obnašanje, mimika itd..) in si to podelili.
● Oblikovala se je ekipa brezdomcev, ki so med seboj bolj povezani in radi poprimejo za delo. Prav
tako se kaže več odgovornosti in pripadnosti.
● Povezani smo bili z Mirenskim Gradom in preko kuharskih delavnic pripravljali različne jedi (kruhovi
cmoki, štruklji, njoki, kruh, sladice itd..) za otroke, brezdomce in skupine.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● V dopoldanskem času se izvaja veliko delavnic in aktivnosti, zato je potrebno delo dobro
strukturirati in načrtovati. Tukaj smo imeli predvsem veliko dela s kolektivom zaposlenih, ki je
načrtovanje, strukturiranje in izvajanje aktivnosti zelo težko sprejel za svoje.
● Med brezdomci je veliko znanja, ki ga radi prenesejo. Tudi tukaj bo potrebno več posluha
zaposlenih (da se pripravi jed/aktivnost, ki jo predlagajo, da se jih bolj samostojno, ampak še vedno
s spremljanjem, vključuje kot pobudnike ideje v pripravo jedi/dejavnosti).
● Več doslednosti in teže bo potrebno dati, da se brezdomce sliši in upošteva v njihovih idejah,
pobudah in predlogih za spremembe.
● Bolj osmisliti delo in ga ovrednotiti.
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POPOLDANSKE DEJAVNOSTI DNEVNEGA CENTRA ZA BREZDOMCE
PODPROGRAM

ŠTEVILO
UPORABNIKOV

Popoldanske dejavnosti: Večerje, storitve in socialna rehabilitacija

Pralnica
Razdeljevanje oblačil
Osebna higiena z razdeljevanjem
higienskih pripomočkov (tuš,
pripomočki, striženje)
Kuharske delavnice
Ustvarjalne delavnice
Informativne oddaje in filmski večeri
Večerje
Čiščenje
7

VODITELJ
Mateja Debeljak
Vesna Šmerc
Mateja Debeljak

156
286
185

Nuša Zavašnik
Neža Šivec
dnevne vodje

162
70
175 (info. oddaja)
108 (film.večer)

dnevne vodje
Mateja Debeljak

692
121

Neformalno druženje v DC

ŠTEVILO
STORITEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UPORABNIKOV/
DAN

Nuša Zavašnik

315

Večerje
Kuharske delavnice
Pralnica
Razdeljevanje oblačil
Informativne oddaje in filmski večeri

18056
1561
2768
1695
2234

Večerje
Kuharske delavnice
Pralnica
Razdeljevanje oblačil

50
6
11
7

Info. oddaje in film.večeri
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VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Popoldanske dejavnosti smo redno izvajali. Vsak dan potekajo kuharske in druge delavnice (glina,
voščilnice, izdelovanje različnih okraskov, plakatov itd..).
● Večerje smo skozi celo leto pripravljali preko kuharskih delavnic. Jedilniki za večerje so bolj
strukturirani in načrtovani. Kuharske delavnice so brezdomci sprejeli za svoje in se radi vključujejo.
● Opažamo povečano število brezdomcev pri večerjah, glede na leto 2016 (627) in sicer za 10%.
● Zaradi širitve dejavnosti smo pridobili novo skrinjo za shranjevanje mesa.
● Razdeljevanje oblačil smo v letu 2017 razširili še na en dan. Sedaj se oblačila delijo v ponedeljek,
sredo in petek.
● Pralnico je v preteklem letu vodila javna delavka. Več je bilo narejenega na redu in sprotnem
vzdrževanjem pralnice. Preko svojega dela v pralnici je v delo uvajala uporabnico iz namestitvene
podpore, ki je v letu 2018 skoraj v celoti prevzela delo v pralnici.
● Informativne oddaje in filmski večeri so lepo obiskani. Z novo televizijo se je udeležba še povečala.
Občasno si pogledamo tudi kakšno tekmo.
● Neformalno druženje smo začeli evidentirati. Dnevni center je sedaj v večini tudi v popoldanskem
času od 15h do 18h poln. Pride veliko brezdomcev, ki se sicer ne vključujejo v nobeno aktivnost
(preberejo časopis, počivajo, sedijo in opazujejo, igrajo družabne igre itd..).
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Prostovoljci se radi vključujejo v aktivnosti in ker skozi dan vedno potekajo delavnice, se tudi več
brezdomcev zadržuje v centru.
● Ob povečanem redu in sprotni urejenosti se veča kvaliteta storitev obenem pa se veča tudi
zahtevnost in konstantna doslednost pri ugotavljanju potreb brezdomcev.
● Če so stvari v naprej pripravljene in organizirane, je več časa tudi za pogovor in druženje tako s
prostovoljci kot z brezdomci.
● Več doslednosti in teže bo potrebno dati, da se brezdomce sliši in upošteva v njihovih idejah,
pobudah in predlogih za spremembe.
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PROJEKTI IN DOGODKI
PODPROGRAM/
DEJAVNOST
ŠTEVILO UPORABNIKOV
PROJEKTI
Literarni večer, 8.2.2017
Veseli dan prostovoljstva,
16.5.2017

Projekti in dogodki

VODITELJI
Janja Završnik
Vesna Šmerc

Št. udel.
ŠTEVILO STORITEV
35
4

9

7 projektov in 8
dogodkov

Dan za spremembe, 8.4. 2017
Brezdomiada, 11.5.2017
Piknik z delovno akcijo,
3.6.2017
Miklaževanje, 6.12.2017
Silvestrovanje, 31.12.2017
DOGODKI
Nagradni izlet,8.1.2017
Dan brezdomcev, 21.3.2017
Križev pot, 21.3.2017
Velikonočni zajtrk, 17.4.2017
Socialni praktikum, 25.4.2017
Čistilna akcija na MG,
30.3.3017
Nagradni izlet, 7.6.2017
DB + maša, 2.11.2017

Vesna Šmerc
Simona Stegne
Simona Stegne

21
20
23

Nuša Zavašnik
Simon Smerkolj,
Simona Stegne
VODITELJI
Vesna Šmerc
Simona Stegne
Nuša Zavašnik
Mateja Debeljak
Simona Stegne
Nuša Zavašnik

85
120

Vesna Šmerc
Simona Stegne

12
30

POVPREČNO
ŠTEVILO
UPORABNIKOV

št. udel.
21
20
23
30
ŠTEVILO
PROSTOVOLJCEV
15
18

44 uporabnikov na
projekt, 21
uporabnikov na
dogodek

10 – 40 na
projekt/dogodek

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Skozi leto nas je spremljalo geslo: Vztrajam, ko je težko, ne popustim!
● Tudi skozi manjše aktivnosti in delavnice nas je to geslo spremljalo.
● Dan brezdomcev smo zastavili drugače in sicer preko delovnih skupin smo predstavili in ovrednotili
delo, ki ga opravljamo. Nadaljevati nameravamo v tej smeri in sicer z delovnimi skupinami, ki bi sproti
sledile dogajanju v društvu in že skozi leto pripravljale filmček za silvestrovanje.
● V projekt Miklavževanja in silvestrovanja smo bolj strukturirano vključili prostovoljce in brezdomce v
obliko delovnih ekip. Podobno smo naredili na zadnjem Dnevu brezdomcev. Praznovanje je bolj steklo
in povezanost je bila večja.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
Pozorni moramo biti, kdaj določamo projekte in dogodke. V času prejema denarne socialne pomoči ni
smiselno imeti praznovanja oz. srečanj.
Če se praznovanja pripravljajo skupaj je samo praznovanje bolj toplo in prijetno. Brezdomci se bolj počutijo
del tega.

OSEBNI POGOVORI
PODPROGRAM/DEJAVNOST Osebni pogovori z individualnim načrtom dela
VODITELJI
Nuša Zavašnik, Simona Stegne
ŠTEVILO UPORABNIKOV
67
ŠTEVILO STORITEV
415
VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Osebni pogovori, ki jih izvajamo na terenskem delu, niso vključeni v to statistiko, ker smo v letu 2018
prijavili terensko delo kot samostojen podprogram. Zaradi verificiranja podprograma terenskega dela
in boljše preglednosti smo morali izvajanje terenskega dela utemeljiti z številom uporabnikov in
aktivnosti.
● Pozorni smo bili na konkretne stiske in oblike pomoči, ki so jih brezdomci potrebovali. Največje med
njimi so pomoč pri urejanju pravic iz javnih sredstev, zdravstvenega zavarovanja, iskanja primerne
namestitve, odplačevanje dolgov, urejanje osnovnega socialnega statusa (OI, potni list, dovoljenje za
10

prebivanje v Sloveniji itd..). Nekaj pogovorov je bilo tudi o njihovih osebnih stiskah.
● Pri namestitvenih podporah je bilo več pomoči pri vzdrževanju socialnega statusa in pogovora o
aktualnih težavah in stiskah.
● Nadgradili smo obrazec IS, kjer so zbrani vsi ključni podatki za pregled socialne problematike. Prav
tako je bolj strukturiran pogovor: cilji, problem, ki ga izpostavi uporabnik, in zapisovanje rednih
pogovorov.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Zakonodaja in novosti pri urejanju socialnega statusa se hitro spreminja. Zato bo potrebno več
sprotnega izobraževanja in sledenja sami zakonodaji. Prav tako več informiranja o načinih reševanja
in postopkih, ki jih zahtevajo različne institucije.
● Preko rednega dela biti bolj pozorni na stiske in vrste pomoči, ki jih brezdomci potrebujejo.
● Učiti se moramo dajati konkretno pomoč, prisluhniti njihovim potrebam in potem postopno vnašati
vsebino. Še vedno je veliko besed, kako se »mora kdo obnašati« in premalo konkretne pomoči.

* Št. uporabnikov je v letu 2017 manjše zaradi ločitve evidentiranja terenskega dela.
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Terensko delo VZD
PODPROGRAM/DEJAVNOST
VODITELJI
ŠTEVILO UPORABNIKOV
ŠTEVILO STORITEV
POVPREČNO ŠTEVILO
UPORABNIKOV/ DAN
VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI

Terensko delo VZD
Nuša Zavašnik, Simona Stegne
145
2475
8

● V letu 2017 smo v terensko delo uvedli nekaj novosti in več strukture. Na terenu skušamo biti 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).
● Terensko delo se opravlja:
- Individualni terenski obhodi – 2h/dan (zaposleni)
- 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 rešujemo kompleksne primere 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
● Na novo smo financirani s strani MZDDSEM za terensko delo, kar od nas zahteva več
strukturiranja dela in rednega evidentiranja dela in uporabnikov.
● Uvedli smo redne termine, ki se jih zaposlene držimo, da je vsak dan pokrit s terenskim delom.
● V terensko delo je potrebno vložiti veliko truda in želje v to, da bi videli stisko drugega in mu prišli
naproti v konkretnih potrebah (hrana, oblačila, osebna higiena, urejanje DPS, osebnih
dokumentov, zavarovanja).
● Strukturirali smo vodenje brezdomcev, ki jih redno spremljamo na terenu.
● Oblikovali smo načela terenskega dela (osnovna vodila prostovoljcev in zaposlenih pri izvajanju
terenskega dela, ki služi kot pravilnik).
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Razdeljevanje hrane brezdomcem v Novi Gorici
PODPROGRAM
Razdeljevanje hrane brezdomcem Nova Gorica – Terensko delo
VODITELJI
Katja Kovšca
ŠTEVILO
60 (v letu 2016 tudi 60)
UPORABNIKOV
ŠTEVILO STORITEV
446
2017
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.
UGOTOVITVE in PREDLAGANE SPREMEMBE
Opazili smo, da na večerje prihaja manj brezdomcev. Med njimi ni toliko odvisnikov od prepovedanih drog, kot
jih je bilo prej, ampak prihajajo taki, ki s svojimi dohodki težko pridejo čez mesec. Po večini gre za moške, v
pokoju, ki prejemajo minimalno pokojnino, nekateri živijo v samskem domu oz. v Presti, nekateri bivajo v
zavetišču, drugi imajo svoje stanovanje. Po večini so to samske osebe, ki imajo ali so imele tudi težave v
duševnem zdravju.
Brezdomci so se nam tudi v letu 2017 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, so mlajše in jim vključevanje v delo veliko pomeni za gradnjo pozitivne samopodobe.
Nekateri zelo radi pridejo in tudi povejo, da jim je lepo.
Decembra smo začeli s terenskim delom, ki so ga brezdomci zelo pozitivno sprejeli. Med osebami, ki jih
srečamo pri terenskem delu, so predvsem odvisniki od alkohola, prepovedanih drog oz. kombinacije obojega.
Ugotovili smo, da jim naš obisk veliko pomeni. Nekateri so se tudi odzvali na povabilo, naj pridejo na večerjo.
Terensko delo omogoča nudenje psihosocialne pomoči večjemu številu brezdomcev. S tem delom se veča
tudi zaupanje med brezdomci.
Kot vsako leto, jih je tudi v letu 2017 obiskal sv. Miklavž. Ob tem smo pripravili kratko dramsko igro, ki so je bili
brezdomci veseli, je bil pa obisk veliko slabši, kot prejšnja leta. Mogoče zaradi mraza. Miklavž je potem naredil
tudi sprehod po Bevkovem trgu in obdaroval brezdomce, ki jih je tam srečal.
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Namestitvena podpora
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE VZD
VODITELJ
Simona Stegne, Mateja Debeljak
ŠTEVILO UPORABNIKOV
20
ŠTEVILO STORITEV - NOČITEV
2495
POVPREČNO ŠTEVILO
7
UPORABNIKOV/mesec
VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Zavetišče je bilo v letu 2017 precej prehodno. Gre za brezdomce, ki imajo skoraj vsi težave z
zasvojenostjo od alkohola oz. drog in tablet. Od tega imamo tri v slabšem zdravstvenem stanju, za
enega iščemo dom za ostarele. Večino uporabnikov smo sprejeli v zavetišče na podlagi njihove
predhodne vključenosti v DC za brezdomce, nekaj pa so jih k nam usmerile druge organizacije ali
klinični center. Vsi so bili celostno vključeni v program (poleg namestitve smo jim nudili individualno
spremljanje).
● Štirje uporabniki iz zavetišča so se vključili v Resettlement na Mirenskem Gradu.
● Bolj smo strukturirali njihovo vključenost v aktivnosti dnevnega centra (vsak ima svoje zadolžitve v
zavetišču in v dnevnem centru), kar se je izkazalo za dobro. Uporabniki so bolj vključeni v storitve
in so jih vzeli za svoje.
● Skupinske pogovore imamo sedaj samo po potrebi. Imamo pa mesečne individualne pogovore.
● Uvedli smo enodnevne delovne akcije, kjer so se uporabniki imeli možnost vključiti v socialno
rehabilitacijo v Resettlement na MG. Delovne akcije imajo radi in povprašujejo, kdaj bodo spet.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Pogovori so se izkazali kot smiselni. Med osebnim pogovorom se bolj odprejo in tudi povejo kar jih
moti.
● V večini imajo vsi urejen socialni status in prejemanje denarne pomoči.
● Opažamo večje potrebe po namestitvah brezdomcev, ki so ostareli/bolni in potrebujejo specifično
oskrbo. Povezali smo se tudi s Stanovanjskim Skladom in predstavili svoje razmišljanje.
● Težko jih povežemo kot skupino, da bi skupaj nekaj naredili. Za enkrat nam najbolj uspevajo
čistilne akcije zavetišča in sobotni zajtrki.
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RESETTLEMENT - NAMESTITEV IN PONOVNO VKLJUČEVANJE BREZDOMNIH V
DRUŽBO - MIRENSKI GRAD
VODITELJ
ŠTEVILO UPORABNIKOV V
LETU 2017
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Andreja Ličen in Simona Stegne
38 različnih uporabnikov. Iz Nove Gorice se je vključilo 8 različnih
uporabnikov.

Število vključenih uporabnikov Število vključenih uporabnikov Število vključenih uporabnikov MIRENSKI
LJUBLJANA
NOVA GORICA
GRAD
6
3
2
6
4
2
6
3
2
6
3
6
1
3
5
1
3
4
3
4
2
3
2
3
2
5
1
2
5
3

ŠTEVILO OPRAVLJENIH
DELOVNIH UR V LETU 2017

6008 ur dela - Ljubljana
184 ur dela – Nova Gorica
3288 ur dela + zaposlitev (9 mesecev) – Mirenski Grad
SKUPAJ: 9480 ur = malo več kot 4,5 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, sejanje, 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 ter vrat, izdelava oken, pohištva ...)
- zidarska dela (fasada, tlakovci, priprava za zidanje škarpe, montaža oken...)
- Marijin dom (prenova kuhinje, pralnice, likalnice, kmečeke sobe, glasbene sobe, sobe za potrebe
učne pomoči in učenje glasbe ...) itd.
Glede na prejšnja leta smo opravili manj delovnih ur in sicer predvsem na račun intenzivne obnove
stanovanja na Zaloški (3 uporabniki - 340 ur) in prenove kopalnice v stanovanju družine Grad (2 uporabnika
- 130 ur). Prav tako se je z aprilom Suvad zaposlil in ostal v namestitveni podpori na MG.
Prav tako vsako leto pada število brezdomcev iz zavetišča, ki bi lahko bili vključeni v delo na MG
(prevladujejo starejši uporabniki. Pozna se, da je bil prej Simon v kontaktu z njimi, jih vabil. Enodnevne
akcije kot izhodišče, da se lažje opogumijo za daljše obdobje).
Letos smo 4 krat izvedli enodnevne delavne akcije (220 ur), ki se jih je udeležilo približno 7 uporabnikov.
Odzivi so bili pozitivni.
Fantje so konec tedna (petek in soboto), ter v tednu, ko je bil na MG oratorij, prihajali v Predoslje. Tukaj
skupaj urejamo vrt, sadovnjak, okolico. Veliko časa smo letos v tem terminu posvetili obnovi stanovanja na
Zaloški v Ljubljani, intenzivneje v januarju in prvi polovici februarja.
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RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA BREZDOMNIH - RESLJEVA
PODPROGRAM/
Resettlement – Namestitvena podpora brezdomnih - Resljeva
DEJAVNOST
VODITELJ
Simona Stegne, Simon Smerkolj
ŠTEVILO UPORABNIKOV
4
ŠTEVILO STORITEV
672
POVPREČNO ŠTEVILO
3
UP./MESEC
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.
● V času obnove stanovanja na Zaloški smo bili več prisotni na Resljevi (skupni zajtrki, kosila itd.).
Fantje so se aktivno vključevali v obnovo.
● Ob petkih imamo skupne zajtrke. Na skupne zajtrke je začel prihajati tudi Simon, kar se je izkazalo
za dobro. Veliko več se pogovarjamo o življenju na MG. Tudi razčiščujemo tekoče probleme,
dileme itd.
● 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.
● Povezali smo se s Stanovanjskim Skladom z željo, da bi nam ponudili druge prostore za izvajanje
tega programa, ker so veliki in prelepi. Stanovanjski Sklad ne želi, da programa na tej lokaciji ne
izvajamo več. Prav tako jim je pomembno, da je za ljudi, ki se znajdejo v stiski.
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.
● Enega uporabnika smo morali zaradi bolezni začasno namestiti v Vincencijev dom k Marijinim
sestram, s katerimi imamo sklenjen dogovor za namestitve.
● Odprti moramo biti za vključevanje novih uporabnikov iz zavetišča. Trenutno sta dva primerna
uporabnika.
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RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA LJUDEM V STISKI - ZALOŠKA
PODPROGRAM/DEJAVNOST
Resettlement – Namestitvena podpora ljudem v stiski - Zaloška
VODITELJ
Simona Stegne, Nuša Zavašnik
ŠTEVILO UPORABNIKOV
4
ŠTEVILO STORITEV
1300
POVPREČNO ŠT.UP./mesec
4
VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● V letu 2017 smo namestili mater s tremi otroki.
● Veliko energije je bilo potrebno vložiti v urejenost in pospravljanje stanovanja ter v samo
spremljanje matere ter otrok.
● Začeli smo z delavnicami za otroke, ki so potekale enkrat tedensko.
● Mati se je vključila tudi v prostovoljno delo v dnevni center, največ je pomagala v pralnici, kjer se je
skupaj z javno delavko učila skrbeti za pralnico. Z letošnjim letom je samostojno prevzela delo v
pralnici.
● Med poletjem smo zaradi ne udeleževanja aktivnosti v programu obvestili CSD Vič o tem. Prav
tako smo dali opomin pred izključitvijo iz programa. S septembrom je mati zopet začela upoštevati
pravila in se udeleževati aktivnosti.
● V mesecu novembru je prišel na obisk CSD Vič. Nad urejenostjo stanovanja je bil zadovoljen.
Obisk je bil izveden zaradi našega dopisa o možnosti izključitve. Program podpirajo in občasno
preverjajo, če se družina drži naših pravil.
● Dva otroka sta v šoli, eden pa še v vrtcu pri Marijinih sestrah. Pri najmlajšemu se kaže zaostanek v
razvoju, zato smo se povezali z njegovo psihologinjo, ki je podala mnenje za odlog šolanja.
● Mater smo nameravali zaposliti preko javnih del. To ni možno, ker ima status začasno nezmožne
za delo. Tako zavod kot CSD niso preveč navdušeni, da bi se ji ta status spremenil. Dogovorjeno
imamo srečanje na CSD- ju in na zavodu, da se jim osebno razloži naše razmišljanje in poišče
rešitve.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
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● 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. Najbolj pereč problem je
»hrčkanje« stvari (obleke, posode, itd..) Tudi njen mož veliko prinese. Imamo občasne konflikte, ko
je te stvari potrebno odstraniti iz stanovanja.
● Delavnice Vesele urice za otroke, dobro vplivajo na njih. Največ »bitk« imamo s starejšim sinom, ki
ima zelo veliko energije. Na delavnice se tudi zelo dobro odziva najmlajši sin, ki kaže zaostanek v
razvoju.
● Najprej imamo 20 min igre, potem dejavnost za otroke: pospravljanje šolske mize, omare z oblačili,
urejanje zvezkov , izdelovanje okraskov itd.. Vzporedno mati z zaposleno pripravi večerjo, ki jo
potem skupaj pojemo. Naš največji napredek je ta, da nam sedaj skoraj vedno uspe skupaj se
usesti za mizo, pojesti in skupaj zaključiti. To pred letom dni ni bilo skoraj nikoli možno.

Celostna pomoč za zdravje na ulici
PROGRAM
Celostna pomoč za zdravje na ulici
VODITELJ
Nuša Zavašnik, Simona Stegne
PODPROGRAM/DEJAV Zdravstvena oskrba in urejanje zdravstvenega zavarovanja
NOST
ŠTEVILO
36 (zdravstvena oskrba)
UPORABNIKOV
ŠTEVILO STORITEV
163
VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Tudi letos nas projektno financira Ministrstvo za zdravje.
● Imeli smo nekaj uporabnikov s kompleksni ranami in zdravstvenimi problemi. Bolj intenzivno smo
bili zato povezani z Ambulanto Pro Bono, ki nam je omogočala tudi prejem različnih medicinskih
pripomočkov in zdravil.
● Bolj intenzivno smo začeli sodelovati z zavetiščem Šent – brezdomni uživalci prepovedanih drog
glede nudenja pomoči zdravstvene oskrbe.
● Preko terenskega dela spodbujamo k nudenju osebne higiene, striženje in britje. Preko tega pa
mnogokrat odkrijemo rane in nujnost zdravljenja.
● Še naprej imamo sklop informacij na naši spletni strani www.brezdomec.si o tem, kako naj
si oseba brez obveznega zdravstvenega zavarovanja to uredi – kakšni so postopki, kje naj začne,
na koga naj se obrne, kaj vse potrebuje za to.
● Kar nekaj uporabnikom smo uredili preko urejanja socialnega statusa tudi osnovno in dodatno
zdravstveno zavarovanje.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Oseben stik in skrb za drugega je v mnogih primerih vzpostavil zaupanje.
● Veliko je potrebno našega angažiranja, da si brezdomci redno previjajo rane, poskrbijo za osebno
higieno itd..
● Tudi tukaj bo potrebno več izobraževanja in informiranja o nudenju zdravstvene oskrbe.
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ŠOLA PROSTOVOLJSTVA 2017
V Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote je v letu 2017 delovalo 243 prostovoljcev (66m,
169ž), ki so opravili skupaj 20308,5 prostovoljskih ur.
V evidence so 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;
● programa Vesele urice na Soči;
● prostovoljci Centra za družine Mirenski Grad s podprogrami; učna pomoč, učenje glasbe,
varstvo predšolskih otrok, počitniško varstvo in drugo, 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 dveh letih
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OPIS PROSTOVOLJSTVA PO PROGRAMIH
PROSTOVOLJSKO DELO - Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo
ŠT.
PROSTOVOLJ
CEV PO
PROGRAMIH

podprogram
Terensko delo VZD
Dnevni center za brezdomce
Zavetišče za brezdomce VZD
Razdeljevanje hrane brezdomcem v
Novi Gorici
Resettlement - Resljeva
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št. prostovoljcev
12
108
8
16

št. opravljenih ur
115
6402 (6635 – lanivštet tudi teren)
117
205

5

395

Resettlement – Zaloška
4
70
Resettlement – Mirenski Grad
0
0
SKUPAJ - neponovljivih
110
7304
VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
Šola prostovoljcev je v letu 2017 je nadaljevala z informativnimi srečanji z novimi prostovoljci,
dnevi za prostovoljce, pogovori s prostovoljci, koordinacijo, predstavitvami – samo na povabilo, udeležbi
na različnih prireditvah itd..
Družabni večeri imamo ob večjih projektih (silvestrovanje, miklavževanje), imeli smo štiri
družabne večere. Udeležilo se jih je v povprečju 6 prostovoljcev. Druženje smo v večini obarvali z delom
(darila za tombolo, Miklavževanje), šli skupaj v Lars&Sven in na sladoled.
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 2017 opravljale tri študentke 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 60 ur prostovoljnega dela preko šol: Srednja
zdravstvena šola, Gimnazija Ledina. (Leta 2016: 40 ur).
Statistika:
TRENUTNO AKTUALNIH PROSTOVOLJCEV: 68
PRIŠLO: 43 prostovoljcev, ODŠLO: 24 prostovoljcev
Število opravljenih ur smo razdelili bolj natančno po programih. Zato je manjše odstopanje od števila
opravljeni ur v dnevnem centru (terensko delo smo ločili od dnevnega centra). Lani se je opravilo 6635
prostovoljskih ur.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● 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.
● Prostovoljci se radi udeležujejo dnevov za prostovoljce.
● Potrebno bo več posluha za njihove stiske in pobude. Več posluha je potrebno, da se njihovo
delo ovrednoti.
● Prostovoljna dela, kot so urejanje skladišča z oblačili in čiščenje včasih ostaneta v ozadju. Delo
smo bolj strukturirali in tudi bolj poskrbeli, da se prostovoljci aktivno vključujejo tudi v druge
aktivnosti v centru.
PROSTOVOLJSKO DELO – Razdeljevanje hrane brezdomcem v Novi Gorici
ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV V
16
LETU 2017
ŠTEVILO PROSTOVOLJSKIH
205
UR V LETU 2017
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Z novim šolskim letom je podprogram Razdeljevanje hrane brezdomcem v Novi Gorici prevzela Katja
Kovšca.
Dnevno naj bi šla k brezdomcem 2 prostovoljca.
Prostovoljcev primanjkuje.
Tudi letos smo pripravili Miklavževanje za brezdomce.
V decembru so se nam priključili prostovoljci iz organizacije CISV in so pomagala razdeljevati hrano v
decembru 2017 in januarju 2018. Dvakrat na teden sta prišla 2 – 3 prostovoljci. Skupaj jih je bilo cca 10.
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PROSTOVOLJSKO DELO – Vesele urice na URI Soča
dejavnost
Gibalne urice in ustvarjalne delavnice
število prostovoljcev v letu 2017
20
število prostovoljskih ur v letu 2017 336
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Z novim šolskim letom se nam je pridružilo kar nekaj prostovoljk iz Študentskega doma Vincencij. Dobili
smo novi mentorici, ki sta zaposleni na Soči. Vključevanje prostovoljcev je pri ustvarjalnih delavnicah lepo
zaživelo (skupna priprava pred srečanjem, mentorica nam v naprej predstavi otroke in njihove težave,
razdelimo si delo, po delavnici sledi refleksija). Pri gibalnih uricah pa mentorica večkrat ni uspela biti na
refleksiji in smo jo izpeljali sami. Za prostovoljce na Soči nimamo posebnih dodatnih srečanj, kot so npr.
dnevi za prostovoljce. Povabili jih bomo, da bi prihajali na dneve za prostovoljce v dnevni center.
PROSTOVOLJSKO DELO - Center za družine Mirenski Grad
podprogram
št. prostovoljcev
št. opr. ur
ŠTEVILO
Učna pomoč
67
2315,5
PROSTOVOLJCEV
Učenje glasbe
19
604
PO DEJAVNOSTIH
Varstvo predšolskih otrok
47
1966
Počitniško varstvo in drugo
45
1613
varstvo
Oratorij
41 animatorjev + 18 staršev
2806
Pomoč pri pripravi ustvarjalnih
5
284
dejavnosti
Sovodenje skupin za mlade
10
403
Vodenje skupin za zakonske
1
608
pare, prostovoljce …
Akcija prodaje koledarjev
67
1720
SKUPAJ - neponovljivih
166
12319,5
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● V zadnjem letu se je ekipa prostovoljcev na učni pomoči in varstvu ustalila. Pri učenju glasbe smo
pridobili nekaj novih prostovoljcev.
● Prostovoljci prihajajo na delo veliko bolj redno kot prejšnja leta in so zelo zanesljivi. Z novim
šolskim letom smo nekoliko spremenili logiko vabljenja prostovoljcev. Za razliko od prejšnjih let,
ko smo prostovoljce »prosili« za pomoč, jih zdaj skušamo vzgajati k prostovoljstvu, ki temelji na
njihovi odločitvi za prostovoljstvo.
● Prostovoljce redno spodbujamo k rednemu in odgovornemu opravljanju prostovoljskega dela.
● Več delamo na refleksijah in domačnosti: da s prostovoljci poklepetamo tudi o drugih zadevah, jih
prosimo za pomoč. Veliko mesto dajemo njihovemu pogledu na stanje otrok.
● Med prostovoljci je nekaj več interesa za opravljanje drugih del, kot so urejanje spletne strani,
izdelovanje učnih pripomočkov ter druga dela na vrtu ali v delavnici.
● Tudi sami bolj redno vnašamo prostovoljske ure v program spletne aplikacije Prostovoljstva.org.
Sklepamo, da je to razlog za očitno povečanje prostovoljskih ur v Centru za družine MG.
● Prvič letos smo vnesli tudi prostovoljske ure prodaje koledarjev.
● Alternativnega vzgojnega ukrepa kljub našim vztrajnim pobudam nismo izvajali.
● S CSD smo sodelovali bo običajnem redu. Pri njihovem nagrajevanju smo bili tudi letos bolj
striktni. Nagrajeni so bili prostovoljci s 24 ali več prostovoljskih ur.
● Ob zaključku preteklega šolskega leta smo vsem prostovoljcem poslali potrdilo s številom
opravljenih ur in pobudo, da podpišejo dogovor, če ga še niso. Odziv je bil zelo lep. Dogovorov
pa v večini nismo dobili.
PROMOCIJA PROSTOVOLJSTVA
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● V preteklem letu smo imeli predstavitve:
PREDSTAVITEV NA FUDŠ V NOVI GORICI – 13. 2. 2017,
PREDSTAVITEV ŠOLSKEM CENTRU NOVA GORICA – 15. 2. 2017,
PREDSTAVITEV V DIJAŠKEM DOMU ŠEMPETER - 16. 3. 2017,
PREDSTAVITEV V DIJAŠKEM DOMU ŠEMPETER - 24. 11. 2017,
OGLAS NA RADIU ROBIN – 28. 3. - 7. 4. 2017.
● Tudi letos smo se udeležili Festivala prostovoljstva v Novi Gorici.
● Naše predstavitve v srednjih šolah vzbudijo med mladimi kar nekaj zanimanja. Lani je prišlo
okrog 5 prostovoljcev. Kar 8 prostovoljcev se nam je v novem šolskem letu pridružili po
predstavitvi dela v Šolskem centru v Šempetru. Sicer v novem šolskem letu predstavitev drugod
nismo imeli.
● Nekaj prostovoljk se nam je pridružilo zaradi oglasa na spletni strani filantropije
(Prostovoljstvo.org), nekaj iz oglasa v Goriški.
● Nekaj mamic redno vztraja v prostovoljstvu v zameno za prispevek družine za varstvo otroka.
Sicer smo pri več primerih poskusili, da bi se brezposelne mamice, ki ne morejo dajati prispevka
za programe, vključile kot prostovoljke. Ta koncept se pri zunanjih starših zaenkrat ni obnesel.
● Prostovoljka je tudi ena mamice deklice iz Italije. Pravi, da rada kaj naredi za nas, ker ceni naše
delo.
● Plakati, ki jih raznašamo nimajo posebnega učinka.
● Iz oglasov za prakso se ni nihče oglasil.

PRIPRAVE NA ORATORIJ (Veselim se z Marijo) – Ustvarjalno srečanje za mlade
VODITELJI
Peter Žakelj, Maja Prinčič, Tjaša Nemec, Andreja Ličen
ŠTEVILO ANIMATORJEV V LETU
42
2017
POVREČNO ŠTEVILO
31
UDELEŽENCEV NA SREČANJE
ŠTEVILO PRIPRAV V LETU 2017
1 v maju, 1 v juniju, 7 dni intenzivnih priprav pred oratorijem
VSEBINA SREČANJ (PROGRAMA), TEME SREČANJ
1. Priprava: 13. 5. 2017
Podrobneje smo spoznali Marijino življenje ter preko osebnega dela in skupinskega dela razmišljali o tem,
kdo smo, kaj želimo postati, kakšni smo do svojih bližnjih, kako se odzivamo na situacije, ko ni tako, kot
smo si predstavljali, kaj nam pomeni učenje, kaj naredimo, ko nam gre težko ter koga in kako spodbujamo
k dobremu. Vse smo zapisali na dele vrtnice in jo sestavili.
2. Priprava: 10. 6. 2017
Prerez celotnega oratorija: Naloga – vsaka skupina skuša določiti vstopno mesto, dejavnost in sklep.
Predstavitev delavnic in koncept delavnic
3. Priprave od 26. 6. – 2. 7. 2017
V zadnjem tednu smo imeli priprave vsak dan (od ponedeljka do nedelje pred oratorijem) od 17:00 do
21:00.
SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
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● V marcu smo sodelovali s prepevanjem himne v Vipavi na predstavitvi gradiv za animatorje. Mlajši
animatorji so bili za stvar. Tudi letos so spraševali po tem, a letos nismo bili povabljeni.
● Proti koncu tedenskih priprav so fantje postavili tudi bazen. Kopanje v bazenu je animatorje
povezalo. Zelo so bili veseli in hvaležni odmora po refleksijah in kopanja v bazenu. To je dobra
naložba, saj doda dinamiki skupine nekaj, kar voditelji ne moremo nikoli dati. Animatorji se
povežejo, družijo, zabavajo …
● FILM: dobro je treba izbrati in se pripraviti na ogled filma.
● Animatorji so bili zelo mladi, a so bili zelo resni in pridni. Obisk priprav je bil zelo velik in lep le
zadnji dan v nedeljo, tik pred oratorijem nas je bilo malo.
● PIKNIK PLAC: Dobili smo lep piknik plac, ki smo ga že rezervirali za naslednje leto.

USPOSABLJANJA ZA PROSTOVOLJCE
DNEVI PROSTOVOLJCEV - Pogovorne skupine za reševanje konfliktnih in drugih vzgojnih situacij
VODITELJ
Peter Žakelj
ŠTEVILO ČLANOV V LETU 2017
94 na obeh lokacijah (63 – LJ, 31 MG)
SOVODITELJI V LETU 2017
Simona Stegne(LJ), Maja Prinčič (MG)
ŠTEVILO SREČANJ V LETU 2017

LJ – 7, MG - 7

TEME SREČANJ
LJUBLJANA
1 Tvoj čustven svet: 19 P

MIRENSKI GRAD – učna pomoč in učenje glasbe
januar: Otrokov svet, učne težave, Prešernovanje:14 P

2
3
4
5
6

Tvoj čustveni svet II: 22 P
Zapustiti starše: 23P
V iskanju svobode: 23P
Veseliti se samega sebe: 17P

Drugi (brezdomec, moj prijatelj) in moja
doživljanja: 26P
7 Kaj mi drugi sporoča in kam ga želim voditi:
25P
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
LJUBLJANA
Skupno smo imeli 7 srečanj. Skupaj različnih 63
prostovoljcev.
Pri dnevih prostovoljcev prihaja veliko
stalnih prostovoljcev in pri zbiranju prostovoljcev
ni potrebno več toliko energije.

februar: Naši otok iz risanke Vrvež v glavi: 11 P
april: Reševanje otrokovih konkretnih težav: 12 P
maj: Refleksija leta: 15 P
september: uvodno srečanje za prostovoljce učenja
glasbe:
oktober: Otrokova in moja doživljanja: 8 P
november: Kaj mi otrok sporoča in kam ga želim voditi:
12 P
MIRENSKI GRAD
Skupno smo imeli 7 srečanj. Skupaj različnih 31
prostovoljcev.
Počasi se nabiramo . V prejšnjem šolskem letu smo
več delali na druženju. V tem šolskem letu redno
dodajamo srečanjem vsebino.
Nekaj »zunanjih« prostovoljk (ki niso starši zakonskih
skupin) prihaja redno in so za dneve prostovoljcev
zainteresirane, do nas in društva pa imajo bolj domač
odnos.
Večkrat si izmenjamo izkušnje dela s posameznim
otrokom, posebno učne metode. To daje prostovoljcem
mesto sogovornika in s tem vrednost.
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Duhovne vaje za prostovoljce – Komunikacijski vikend za reševanje konfliktnih in drugih vzgojnih situacij
VODITELJ
Peter Žakelj
ŠTEVILO ČLANOV V LETU 2017 74 (lani 44), od tega 30 otrok in mladih, 44 odraslih
SOVODITELJI
Maja Prinčič, Simona Stegne, Eva P. Olivo (za otroke), Tjaša Nemec,
Petra Markič in Niko Miklavčič (za mlade)
ŠTEVILO SREČANJ V
3 dni, vikend od 15. do 17. 12. 2017
ŠOLSKEM LETU 2017
VSEBINA
● Tema duhovnih vaj je bila Izberi življenje. Razmišljali smo o blagrih in gorjeh. Teme so bile: biti
majhen, biti ranljiv in biti brez imena – neugleden.
● Ves čas so imeli tudi otroci svoj program. Vodila so jih 3 gesla: Ubogam, Vztrajam, ko je težko, ne
popustim, Skupaj Gradimo dom.
● V soboto popoldne so imeli svoj program tudi mladinci: Kaj je moja zvezda.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
● Udeležence smo spodbujali k polni prisotnosti, razen v primeru neodložljivih zadev, kot je služba
ipd. Za DHV se je to izkazalo kot dobra poteza, saj smo lahko bili ves čas vsi scela na DHV.
● Skupni prostor je bil v družabnem prostoru, sobe za skupine pa po sobah v Marijinem domu.
Razdeljeni smo bili v 7 skupin. Tudi mladi so se razporedili v te skupine. To je bilo v redu.
● Mladinci so imeli v soboto pop svoj program. (Pridružili so se nam šele takrat.) še enkrat se je to
pokazalo kot zelo dobro. Večina od njih je vključena v prostovoljstvo.
● Gnidovčev dom smo tako rekoč napolnili.
● 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.
● Ker je bilo veliko otrok, smo zanje znotraj varstva pripravili poseben program. Pridruževali so se
nam pred razmišljanjem in poročali o tem, kaj so počeli. Del programa je bilo tudi konkretno delo.
Bilo je zelo lepo.
● 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.
● Za varstvo smo se koordinirali tako, da je bila posamezna družina na vrsti za otroke, zakonca pa
sta se sama dogovorila, kdo bo na DHV kdo z otroki.
● Letos so se varstvu pridružili tudi očetje. To se je izkazalo kot zelo dobro.
● Po DHV smo bili vsi lepo povabljeni na praznovanje ob zaključku prodaje koledarjev.
SREČANJA ZA INDIVIDUALNO SPREMLJANJE – Pogovorne skupine za vzgojo
LJUBLJANA
MIRENSKI GRAD
VODITELJ
1 (Peter Žakelj)
1 (Peter Žakelj)
ŠT. UDELEŽENCEV
11
18
POVPREČNO ŠTEVILO
9,5
13
UDELEŽENCEV NA SREČANJE
4
4
ŠTEVILO SREČANJ V LETU 2017
VSEBINA srečanj (programa) + TEME SREČANJ
● Od januarja do junija – RESNICA, od septembra do decembra – ŽIVLJENJE.
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SKUPNO
1 (Peter Žakelj)
29
16
4
skupno: 12 srečanj

UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Z novim šolskim letom se nam je pridružilo kar nekaj novih članov.
● Ugotavljali smo, da je bila tema zahtevna, a da nam je pogovor o tem, kakšna je resnica, kako se
kaže in kako jo živeti, veliko dal.
● Z novim šolskim letom pa smo ob temi Življenje začeli s konkretnim individualnim spremljanjem. Na
vsakem srečanju izžrebamo nekoga iz skupine, s katerim se moramo srečati do naslednjega
srečanja IS in ga spodbujati k osebni rasti. Pogovori nas bogatijo in spodbujajo h konkretnim
premikom v vsakdanjem življenju.
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CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI GRAD
V program Centra za družine Mirenski Grad se je v letu 2017 vključilo 880 različnih uporabnikov (v letu
2016 - 873).

št. neponovljivih uporabnikov v Centru za
družine Mirenski Grad po letih
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št. neponovljivih
uporabnikov v Centru za
družine Mirenski Grad po
letih

leto 2016

leto 2017

873

880

Spremembe v letu 2017
Razpisi:
● Prijavili smo se na nov razpis MDDSZ do leta 2020 in z majem 2017 dobili sredstva.
● Prijavli smo se na razpis MZZ in dobili sredstva.
Zaposlitve:
● Z januarjem smo zaposlili Urško Čuk za polni delovni čas.
● Z aprilom smo zaposlili Tjašo Nemec za 5 ur in Evo P. Olivo za 6 ur.
● S septembrom smo zaposlili Evo P. Olivo za 4 ure, Tjašo Nemec za 8 ur, Petro Markič za 4
ure.
● Aktivno sta v centru začeli delati Katja Kovšca za 4 ure in Andreja Ličen za 4 ure.
Programi: V februarju smo začeli izvajati nov program Varstvo za predšolske otroke, ki se je preko leta
še precej spreminjal.
Prostori: Vse dejavnosti centra potekajo v Marijinem domu.
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Programi za otroke
DNEVNO VARSTVO
VODITELJI
PROGRAM

Dopoldansko varstvo

Neformalno druženje

Tjaša Nemec, Eva Premrl Olivo, Petra Markič, Katja Kovšca,
ŠTEVILO
POVPREČNO
ŠTEVILO SREČANJ v letu
VKLJUČENIH
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
UDELEŽENCEV
na srečanje (dan)
20
Feb.-april: 7
Vsak delovni dan od 1. 2.
Maj-junij: 10-11
2017 do 31. 12. 2017
Julij-avgust: 6
Sept – dec: 12
23

11

Vsak delovni dan od
1.9.2017 do 31.12.2017

VSEBINA
Dopoldansko varstvo
● Je razdeljeno na čas za skupinske dejavnosti (jutranji krog in tema dneva, igra zunaj, sprehod) ter
čas za individualno delo z didaktičnimi igračami.
● S skupinskimi dejavnostmi želimo krepiti socialni čut otrok, jih vzgajati za vrednote, z individualnim
delom pa jim zagotoviti možnost, da bi čim polnejše razvijali svoje sposobnosti in talente ter rasli v
vesele in odgovorne osebe.
● Didaktične igrače pripravljamo sami glede na potrebe in razvoj otrok.
Neformalno druženje
● Neformalno druženje v popoldanskem času je namenjeno prosti igri in druženju otrok, predvsem
skušamo čas nameniti igri zunaj.
● Pri igri otroke spremljamo in vzgajamo za vrednote ter spodbujamo, da bi razvijali svoje talente,
zato imajo otroci na voljo tudi didaktične igrače.
● Pri druženju lahko pomagajo tudi prostovoljci, ki ne poznajo našega načina dela.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
Dopoldansko varstvo
● Imamo novo igralnico, ki je osrednji prostor za skupino, novo spalnico ter prostor za individualno
delo za 3-6 letnikov večnamenskem prostoru.
● Za otroke vodimo osebne liste, kjer opazujemo razvoj. To nam pomaga pri pripravi dejavnosti in
didaktičnih igrač zanje.
Neformalno druženje
● Dobro je, da imamo za vsak teden vnaprej določeno vsebino igre po dnevih.
● Poleg otrok iz varstva se druženja udeležujejo tudi nekateri otroci, ki obiskujejo glasbo, kot njihovi
bratje ali sestre, ki čakajo na prihod staršev.

VARSTVO OTROK IZ ZAKONSKIH SKUPIN
VODITELJI

5. zakonska skupina: 24. 2. – 26. 2.

Peter Žakelj - zakonci
Maja Prinčič, Andreja Ličen, Tjaša Nemec,
Urška Čuk – program za otroke
ŠTEVILO VKLJUČENIH
ŠTEVILO SREČANJ v letu
UDELEŽENCEV
8 otrok
1

3. zakonska skupina: 17. 3. – 19. 3.
2. zakonska skupina: 4. 5. – 7. 5.

10 otrok
14 otrok, 1 dojenček je bil ves

PROGRAM
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1
1

čas pri starših
zakonske skupine iz Žirov:
14 parov, 18 otrok in 10
1
31. 3. – 2. 4.
animatorjev
VSEBINA IN TEMA
Tema duhovnih vaj za zakonce je bila Ženska in moški - drug drugemu dar.
Program za otroke je bil sestavljen tako, da bi v povezavi s temo, o kateri se pogovarjajo starši.
Otroci so sodelovali, program smo ustrezno prilagajali njihovi starosti.
V prostem času so se otroci veliko igrali, šli smo na sprehode.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
● Teme so bile iz svetopisemskih uric.
● Dobro za vse starosti. Le malo prilagoditev je potrebno..
● Ista tema za vse skupine, kar je dobro.
● Starostna razlika otrok ne predstavlja problema. Dejavnost prilagodimo starostni otrok. Tema ostane
aktualna.
● Tema programa za otroke je sovpada s temo, ki jo imajo starši, kar je pozitivno za celotno družino.
● Za zaposlene, ki so prevzele DHV je bilo prenaporno, zato smo ga z novim letom spremenili.

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
VODITELJ
PROGRAM

Maja Prinčič, Eva Premrl Olivo, Andreja Ličen, Urška Čuk, Tjaša Nemec
ŠTEVILO
POVPREČNO
ŠTEVILO SREČANJ v letu
VKLJUČENIH
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
UDELEŽENCEV
na srečanje
Zimsko počitniško varstvo 49 otrok
15
5 dni
Poletno počitniško
42 otrok
13
Vse dni med poletnimi
varstvo
počitnicami
Jesensko počitniško
15 otrok
11
2 dni
varstvo
Oratorij
164 otrok
164
6 dni
Tabor Izzivnik
14 otrok
/
3 dni
VSEBINA
Zimsko počitniško varstvo
● med zimskimi počitnicami nudimo varstvo za šolske otroke od 8.00 do 16.00. Po dogovoru lahko starši
otroke pripeljejo tudi pred 8.00 ali pridejo kasneje iskat.
● otroci imajo v varstvu čas za učenje (dve učni uri z vmesnim odmorom), delo (priprava miz za obroke,
pospravljanje po obrokih ter druga dela), ustvarjanje, sprostitev, igro in druženje (letos smo priredili
pustovanje).
Poletno počitniško varstvo
● med poletnimi počitnicami vse delovne dni nudimo varstvo za šolske otroke od 8.00 do 16.00. Po
dogovoru lahko starši otroke pripeljejo tudi pred 8.00 ali pridejo kasneje iskat.
● dopoldne so se otroci razdelili v delovne skupine, v katerih smo opravljali različna dela (na vrtu, v hiši,
v kuhinji …). Pred kosilom je sledila ustvarjalna delavnica, po kosilu pa sprostitev v bazenu in igra v
mladinskih prostorih.
Jesensko počitniško varstvo
● med jesenskimi počitnicami nudimo varstvo za šolske otroke od 8.00 do 16.00. Po dogovoru lahko
starši otroke pripeljejo tudi pred 8.00 ali pridejo kasneje iskat.
● otroci imajo v varstvu čas za učenje (dve učni uri z vmesnim odmorom), delo (priprava miz za obroke,
pospravljanje po obrokih ter druga dela), ustvarjanje, sprostitev, igro in druženje .
30

● letos sta bila zaradi praznikov in dela prostih dni le dva dneva jesenskega počitniškega varstva.
Oratorij
● tema letošnjega oratorija je bila Marija z geslom: Veselim se z Marijo.
● oratorij je potekal prvi teden v juliju, od 3. - 8. 7., od 9.00 do 16.00. Po dogovoru starši lahko
pripeljejo otroke tudi prej.
● Lokacija: zadaj pri hiški, sicer so bile tako skupine kot delavnice v Marijinem domu. To je bilo
dobro.
● Zaradi vročine smo bili z otroki več pod kostanji. To je bilo v redu.
● Imeli smo bolj dodelan sistem koordinacije staršev, ki so pripravljali materiale za delavnice.
Mamice z malimi otroki so jedle v Marijiem domu.
Tabor Izzivnik
● otroci iz OŠ so prišli k nam na Tabor za pobudo psihologinje in ravnatelja na OŠ Žiri
● temaje bila: 6 klobukov našega odzivanja na situacije
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Zimsko počitniško varstvo
● Po novem smo začeli z zajtrkom in ne kar takoj z učenjem.
● To se je izkazalo kot dobro, saj so se otroci v začetku sprostili v pogovoru med zajtrkom.
● Med odmorom med obema učnima urama smo imeli skromnejšo malico.
Poletno počitniško varstvo
● Tudi letos je nekaj otrok potrebovalo zgodnje jutranje varstvo, ki smo ga omogočili.
● S starši smo se dogovorili, da pridejo otroci na varstvo čimbolj točno ob vnaprej določeni uri (ali pridejo
pred ali po obrokih), da ne zamujajo programa.
● Vsak dan smo organizirano delali v manjših skupinah (kuhinja, vrt, čiščenje …). Otroci radi delajo.
Nekateri od njih so zelo pridni, sami pridejo vprašat, kje lahko pomagajo.
● S šolskimi otroci jemo obroke v glasbeni sobi poleg kuhinje v Marijinem domu, ki smo jo začasno
preuredili v jedilnico. S hrano nimamo večjih težav. Vsi vse pojemo ali vsaj poskusimo.
● Dobili smo velik bazen. Kopanje v bazenu otroke sprosti in umiri.
● Delavnic je bilo več, odvisno od števila otrok. Bile so raznolike, menjale so se tedensko. Ob petkih smo
poskrbeli, da so otroci dokončali vse izdelke in pospravili učilnice v katerih so bile delavnice. Delavnice
smo imeli v učilnicah v Marijinem domu. Otroci radi sodelujejo v delavnicah. Izdelke radi nesejo domov,
da jih pokažejo staršem.
● V juliju smo s prostovoljci popoldne, ko so bili otroci v bazenu, izdelovali učne pripomočke. Nekateri
prostovoljci so bili z nami večino počitniških dni.
Jesensko počitniško varstvo
● Na učenje smo se vnaprej pripravili z delovnimi listi, ki so bili na voljo otrokom, ki so naredili že vso
domačo nalogo.
● Dobro pripraviti na učenje tistih snovi, ki jim gredo težje, saj so počitnice idealen čas za osvajanje snovi
za nazaj.
● Drugi dan je popoldne v času, namenjenem ustvarjanju, prišla ga. Nataša Saksida in vsem pokazala,
kako se izdelujejo rožice iz starih pobarvanih najlonk. Otroci so bili navdušeni. Vsak je izdelal svojo
orhidejo. Vidimo, da je lepo, če z nami kot prostovoljci sodelujejo tudi starši nekaterih otrok.
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Oratorij
● GLEDE VODITELJEV - Oratorij mora biti od vseh in vse čutiti enako odgovornost do njega ter
dela, ki ga s tem prinese. Pomembno je, da ne gledamo vsaka svoj »čošek« in za kar je
odgovorna ampak celoto.
● GLEDE ANIMATORJEV - Animatorji so bili zelo mladi a so bili zelo pridni. Obisk priprav je bil zelo
velik in lep le zadnji dan v nedeljo, tik pred oratorijem nas je bilo malo. Zelo so bili veseli in
hvaležni odmora po refleksijah in kopanja v bazenu.
● GLEDE MAMIC IN DRUŽIN - So bile ves čas v Marijinem domu in so imele urnik po katerem so se
koordinirale: delov v kuhinji, delo za pripravo katehez in pomoč v varstvu. Urnik in koordinacija sta
se zelo dobro obnesla in je to za ohranjat naprej.
● GLEDE OTROK - Otroci so bili prijetni, zelo odzivni in hitro so se naučili in peli himno.
● GLEDE KATEHEZ - Kateheze so bile zelo konkretne (šivanje gumbov, pokušina piškotov). Vsaka
skupina je imela svoj oltarček. Otrokom je bilo všeč konkretno delo. Oltarček se zelo dobro obnese
– združuje skupino. Ob njem se skupina zbere, npr. zakliče ime skupine.
● GLEDE MOLITVE - Ohranili smo lansko spremenjeno molitev v cerkvi in se obnese. Spodbujali
smo, da pri prošnjah, ko prosimo, res lepo prosimo ne pa kot, da nam ni mar. Enako velja za
zahvale. Za zahvalo pa izrečemo: Hvala ti, Gospod. Izpostavitev gesla dneva smo prestavili pod
kostanje. Je fajn, da izpostavimo geslo pod kostanji, ker smo v senci in tako bolj v miru.
● GLEDE ČASA MED ODMORI - Letos se je pripravilo nove CD-je s pesmimi. To je bilo zelo dobro
in je vplivalo na vzdušje med odmori.
● GLEDE KUHINJE - Delo lepo in mirno teklo. Pozna se, da so družine jedle v Marijinem domu in je
bilo tako v kuhinji več miru in bolj umirjeno delo.
● GLEDE ZAKLJUČNE PRIREDITVE - Bila je lepa in poenostavljena. Več časa in truda smo
namenili potem našemu druženju in povezovanju ob peki pic. Bilo je lepo in kar nekaj nas je ostalo
skupaj.
● PIKNIK PLAC - Dobili smo lep piknik plac. Smo ga že rezervirali za naslednje leto.
Tabor Izzivnik
● da je bilo čimbolj realno, smo animatorji otrokom razmetali sobe. Težka situacija, ki nas je
povezala.
● ni dobro, da animatorji bolj priletimo skupaj in se na tabor prej skupaj ne pripravimo.
● dobra izkušnja sodelovanja s šolo od daleč med počitnicami.
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DEJAVNOSTI ZA UČENJE OTROK
VODITELJ

Maja Prinčič, Tjaša Nemec in Urška Čuk

PROGRAM
Učna pomoč

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV
62

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
dan/srečanje
13

Učenje za življenje

13

2,5

Učenje glasbe in
razredni nastopi

46

5

ŠTEVILO SREČANJ v
letu 2017
Vse šolske dni, z izjemo
dnevov prostovoljcev in
nekaterih prostih dni,
navadno pred
počitnicami.
Vsak dan pred učno
pomočjo.
V šol. letu 2016/17 Šest skupin, ki so se
srečevala dva dni v
tednu - ponedeljek in
sreda ter 11 pianistov.
V šol. Letu 2016 je bilo 5
skupin + Kitarska žlahta
in 9 pianistov

VSEBINA
Učna pomoč
● Ker je otrok veliko, delo »ena na ena« ni več mogoče, prostovoljci hkrati učijo od 2 do 4 otroke.
● Večje število otrok nas vse spodbuja k vzgoji za večjo samostojnost – za kar si prizadevamo in
otroke učimo, da se čimbolj samostojno učijo ter opravljajo druga dela ter prosijo za pomoč le
takrat, ko je res potrebno.
● Sodelovanje s starši (prek telefona, maila in s povabili na sestanke), šolami in drugimi
ustanovami (CMZ) se je okrepilo, predvsem smo z zunanjimi ustanovami navezovali stik pri
otrocih, ki so potrebovali večjo skrb.
● Z novim šolskim letom se je kot zaposlena na učni pomoči pridružila še Tjaša Nemec. Delo in
odgovornosti so se porazdelile in skupaj razmišljamo o tem, kako bi še lahko napredovali v
pomoči otrokom.
● Pri vseh otrocih smo začeli s sistematičnim zapisovanjem ocen in prihajajočih preverjanj
znanja. Tako lažje spremljamo njihov napredek in glede na preverjanja organiziramo učenje.
● Aktivneje smo začeli z uvajanjem učnih pripomočkov za matematiko, kjer se poslužujemo tudi
metode Montessori pedagogike. Marijine sestre so nam podarile banko, tudi sv. Miklavž nam je
prinesel učne pripomočke. Prostovoljce učimo o njihovi uporabi sproti in na dnevih
prostovoljcev.
● Otroci se z učnimi pripomočki radi učijo, saj si tako lažje predstavljajo učno snov, pa tudi
prostovoljcu je lažje pri razlagi snovi. Največ pripomočkov skušamo izdelati sami.
● Predmete kot so naravoslovje, družboslovje, se učijo tako, da si snov izpišejo na vnaprej
pripravljen miselni vzorec. Ta način učenja so sprejeli v večini vsi otroci in vidimo, da si snov
na ta način hitreje ter lažje zapomnijo.
● Pri angleščini smo uvedli slovarčke, v katere po posameznih sklopih vpisujejo neznane
besede, saj pri večini od učencev opažamo primanjkljaj v besednem zakladu. Poleg pisanja
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besed v slovarčke, jih zapišejo še na listke. Slovarčke uporablja večina učencev, čeprav
potrebujejo še spodbudo pri izdelavi.
● Poleg slovarčkov smo za predmet angleščina uvedli tudi tabele s časi, kjer imajo učenci na
enem mestu zajeto snov angleških časov in lahko hkrati primerjajo strukturo časov med seboj
ter se učijo uporabe. Učenci tabele imajo, ob spodbudi in dodatni razlagi prostovoljcev, jih
uporabljajo.
● Pred učno pomočjo se učenci igrajo, radi so skupaj, se pogovarjajo ter opazijo, kadar kdo
manjka.
● Nekateri otroci izražajo tudi nejevoljo ob prihajanju na učno pomoč, nekateri so tihi, umaknjeni,
drugi pa silijo v središče pozornosti. Ko jih najdemo, jim pridemo blizu, se sprostijo in pokažejo
več zanimanja tako za učenje, kot za druženje.
● Med preteklim šolskim letom je učno pomoč zapustilo 6 otrok. Razlogi so bili: selitev,
nezainteresiranost, nezadovoljstvo. V novem šolskem letu se nam je pridružilo 12 novih otrok,
nekaj otrok se od preteklega šolskega leta ni vrnilo.
Učenje za življenje
● Program je zaživel februarja, z namenom, da se otroci priučijo delovnih navad, spoznajo
različne poklice, dobivajo veselje do dela, spoznavajo veselje v tem, da skupaj ustvarjamo.
● Delo v kuhinji: priprava mlečnega obroka, peka peciva … (Alenka Z. ter Andreja L.)
● Delo na vrtu: obiranje sadov, pletje, delo s sadikami, zalivanje rož … (Andreja L., Katja K.,
Danijel O.)
● Pospravljanje in čiščenje: postiljanje postelj, čiščenje prostorov, likanje, čiščenje avtomobilov,
… (Barbara M.)
● Ustvarjanje: priprava učnih pripomočkov, risanje, izdelovanje voščilnic … (Andreja L., …)
● Razna zidarska dela ali delo v mizarski delavnici (Simon S., Gašper R., Danijel O.)
Učenje glasbe in razredni nastopi
● V šol. letu 16/17 je 6 skupin (ena od teh je nastala iz skupine mamic – to je skupina deklet)
● Skupinice so si letos izbrale ime, ki se je v primerjavi z lani bolj prijelo.
● Opažamo, da ima vsaka skupina ima svoj »značaj« .
● SNOV: plan smo si postavljali okvirno za vsak posamezni nastop
● Imeli smo tri velike prireditve: Miklavževanje, Prešernovanje, Dan družine. Na ta dan smo
nastopali, kar nas je vodilo naprej.
● Zaključek šolskega leta pa je bil organiziran v manjšem obsegu in sicer smo ob koncu povabili
starše na kratek nastop v novo glasbeno sobo. Vsak se je predstavil z eno skladbo.
● Pri učenju kitare sledimo načelu, da delamo na povezanosti skupine. Trudimo se, da so vanjo
vključeni tudi pianisti – da skupaj nastopajo.
● Z novim šolskim letom 17/18 je pričelo učenje glasbe 5 skupin. Vsaka skupina si je tudi letos
izbrala svoje ime.
● Pridobili smo tudi dve novi prostovoljki za učenje klavirja.
● Septembra smo okvirno postavili učne načrte za kitaro in tudi za klavir.
● V novembru smo se s tedenskimi nalogami, tako kot na učni pomoči, pripravljali na prihod sv.
Miklavža. V decembru smo nato podobno kot ob koncu šolskega leta imeli razredne
Miklavževe nastope, na katere so prišli starši pa tudi otroci iz učne pomoči.
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UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Učna pomoč
● Z otroki smo sodelovali na prireditvah: Prešernovanje (ples Z nogo ob tla), na Dnevu družine
(asistiranje pri kvizu). Miklavževanje je bilo v 2017 organizirano v okviru Učenja glasbe, so pa
nastopom, ki so bili v ponedeljek, sredo in petek, prisluhnili tudi učenci z učne pomoči. Sveti
Miklavž nas je obiskal in nam prinesel Montessori didaktične materiale (like in telesa, ter
pripomoček za učenje računanja)
● Zaključek Učne pomoči je bil v okviru praznovanja Dneva VZD – Dan Za Vse. Otroke in njihove
družine smo vabili na praznovanje osebno, preko google skupine in preko SMS obveščanja.
Odziv je bil slab.
● V postnem času smo se v času za malico pogovarjali o načinih, kako gradimo most drug do
drugega, kako smo lahko drug drugemu dar. Otroci so sodelovali.
● V adventnem času smo se z otroki priključili splošni adventni akciji in sicer smo se vsak teden
pogovarjali ob tem, kako doživljamo sebe in drugega. Prvi teden smo se poslušali, drugi
opazovali, tretji smo razmišljali o tem, kaj čutimo in na koncu smo ugotavljali po čem
hrepenimo. Izkazalo se je za dobro, da se ustavljamo ob tem, kaj pri sebi in drugem
doživljamo, saj smo ugotovili, da imajo mnogi otroci težave pri prepoznavanju in poimenovanju
teh doživljanj.
● Z novim šolskim letom malico pripravljamo v spodnji kuhinji Marijinega doma ter pojemo v
sosednji jedilnici. Na nov sistem smo se hitro navadili in delo poteka nemoteno.
● Ob koncu leta smo dobili v Marijin dom namizni nogomet, ki ga zelo radi igrajo. Uredili smo nov
družabni prostor, kjer učenci čakajo na začetek učne pomoči. Igrajo se različne igre, ali pa se
samo pogovarjajo.
● O nekaterih dnevih so se ustvarile tudi »klike« otrok znotraj katerih opažamo tudi norčevanje.
Ob tem se ustavljamo in skupaj ter posamično veliko pogovarjamo.
● Po pogovorih vidimo, da nam otroci zaupajo. Vidimo, da jim drug za drugega ni vseeno. Zdi se
nam pomembno, da vztrajamo pri naših načelih gradnje Doma.
Učenje za življenje
● Otroci so veseli nad rezultati dela (posebno, ko spečejo ali skuhajo kaj, kar skupaj pojemo pri
malici). Radi tudi ustvarjajo, fantje pa radi delajo moška dela.
● Delo pred učenjem predstavlja tudi sprostitev za njihove možgane, kar pomeni, da se pozneje lažje
in bolj zavzeto učijo.
● Nemirne delo sprosti, v delu lahko oddajo odvečno energijo in potem lažje usmeri pozornost na
učno snov.

35

Učenje glasbe in razredni nastopi
● Bolj jasna struktura, urnik, prostori, koordinacija … - Izkazalo se je kot zelo dobro!
● Imeli smo prostor, kjer so mame lahko počakale na otroke - za to ni bilo preveč interesa. Tudi sami
smo se lovili s tem. Velikokrat nas je tudi povozilo, ker zaposlene nismo utegnile biti s starši.
● Na novo smo oblikovali tabele za refleksije, ki so se dobro obnesle. Preko tabel na refleksijah lažje
sledimo, kaj se katera skupina (na)uči. To bomo naredili tudi v naslednjem letu.
● Glasbeno sobo smo prestavili v nove prostore - selitev nas ni posebej pretresla. :)
● Zaradi jasnejše koordinacije, je pouk lepo potekal.
● V preteklem šolskem letu smo dobili kar nekaj mladih prostovoljcev - izkazalo se je kot zelo dobro,
ker so to dekleta in fantje, ki bi radi sami znali igrati na kitaro, hkrati pa že znajo inštrumente, da
lahko poučujejo druge. Glasba jih povezuje in vleče naprej. Nujno jih moramo spremljati, ker so še
premladi, da bi lahko sami vodili srečanja.
● Nekatere starejše učence, ki se učijo pri nas glasbo, znajo pa tudi druge inštrumente (flavto,
violino), smo povabili h Kitarski žlahti, kjer igrajo tudi svoj inštrument. Ta skupina ima sedaj redno
vaje ob sobotah pred vajami Vokalne skupine. Še naprej bomo pozorni na te učence in
prostovoljce ter jih vabili na sobotna srečanja.
● Miklavževi razredni nastopi so se dobro obnesli, starši so bili zadovoljni, otroci pa veseli, da so
pokazali, kaj so se naučili. Prišel nas je obiskat tudi sv. Miklavž, a za prihodnje leto, bi ostali zgolj
pri nastopih, brez Miklavža.

VESELE URICE
VODITELJ
PROGRAM

Ustvarjalne delavnice
Gibalne urice
ŠTEVILO
NEPONOVLJIVIH

Urška Smerkolj, Nuša Zavašnik
ŠTEVILO
POVPREČNO
VKLJUČENIH
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
UDELEŽENCEV na
srečanje
30
5,5
29
5,5
91
36

ŠTEVILO SREČANJ v
letu

59

UDELEŽENCEV
VSEBINA
Ustvarjalne delavnice: ustvarjali smo iz različnih materialov (papir, karton,
časopis, das masa, škatle, tetrapaki, Cdji ...) in v različnih tehnikah (slikanje,kolaž, risanje, lepljenje,
oblikovanje...). Teme izdelkov smo izbirali glede na letne čase, praznike, interes otrok in jih skušali
povezovati s vsebinami, ki so jih v tistem tednu obravnavali na oddelčni šoli. Poleg ustvarjanja smo
večkrat tudi kaj spekli ali skuhali. 5 srečanj je bilo medgeneracijskih, saj so se nam pridružili tudi
starejši uporabniki iz oddelka za amputacije.
Gibalne urice: V prvi polovici leta so potekale v telovadnici. Izvajali smo predvsem poligone, skupinske
igre, plese, športe (košarka, namizni tenis) in druge dejavnosti namenjene razvedrilu in razgibavanju. V
drugi polovici leta pa telovadnica ni bila več prosta, zato so bila srečanja večkrat na prostem (sprehod,
druženje na igralih, obisk kina ...) ali na oddelku (poligon,predstavitev in izvajanje paraolimpijskih
športov). Dve srečanji sta bila namenjeni ustvarjanju izdelkov za bazar, eno srečanje pa mini koncertu.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Z novim šolskim letom smo v sodelovanju z vodstvom otroškega oddelka zastavili novo strukturo naših
srečanj. Dobili smo novi mentorici, ki sta zaposleni na URI Soča. Dogovorili smo se za nov termin
srečanj (torek in sreda ob 15.00). Mentorici v sodelovanju z nami in glede na trenutno dogajanje na
Soči izbereta kaj bomo počeli na srečanju, pripravita material in rekvizite, zbereta prijave otrok in jih
gresta iskati. Če se prijavi premalo otrok (vsaj 4), srečanje odpade.

Programi za mlade
SREČANJA ZA MLADE
VODITELJI
PROGRAM

Katja Kovšca, Niko Miklavčič, Petra Markič, Peter Žakelj, Tjaša Nemec
ŠTEVILO
POVPREČNO
ŠTEVILO SREČANJ v
VKLJUČENIH
ŠTEVILO
letu
UDELEŽENCEV UDELEŽENCEV na
srečanje
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Birmanska skupina Bilje - 20
7
18
Bukovica
Birmanska skupina
32
21
18
Doberdob
Mladinska skupina
16
6,5
16
Študentska skupina ŠDV
22
10
10
VSEBINA
Birmanska skupina Bilje – Bukovica
Uporabljali smo učbenik Največja pa je Ljubezen in se po večini držali teh vsebin.
Birmanska skupina Doberdob
Uporabljali smo učbenik Največja pa je Ljubezen in se po večini držali teh vsebin.
Mladinska skupina
Poleg vsebin s katerimi smo se skušali približati mladim, smo na mladinskih srečanjih skupaj pripravljali
različne prireditve (Miklavževanje, Prešernovanje, Dan VZD – Dan Za Vse).
Študentska skupina ŠDV
Z mladimi smo se pogovarjali o njihovih aktualnih temah – Kaj ti je v življenju pomembno, o starših, o
doživljanju in čustvih, o spolnosti, o ljubezni, o Cerkvi, o veselju, o grehu, o sreči, o osebni rasti.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Birmanska skupina Bilje – Bukovica
● V juniju smo imeli zaključno srečanje na Mirenskem Gradu. Prišlo je 5 birmancev.
● Otroci so bili nezainteresirani za sodelovanje pri katehezah.
● Pozitiven odziv dobimo zgolj pri igri (nogomet) ali pri pikniku.
Birmanska skupina Doberdob
● S skupino smo začeli oktobra 2016 na pobudo g. župnika Ambroža Kodelja. Z birmo maja 2017
smo s pripravami na birmo v Doberdobu zaključili.
● Razdeljeni smo bili v 3 skupine (od 17h do 20h). V vsaki skupini je bilo približno 10 otrok.
● Otroci so bili večinoma dobro sprejmejo pobude animatorjev. Otroci so bili zelo živahni, vendar radi
sodelujejo. Otroci niso imeli temeljnega veroučnega znanja in bolj kot birmansko skupino
potrebujejo verouk.
Mladinska skupina
● Z novim šolskim letom smo izgubili 2 mladinca in pridobili 8 novih.
● Skupina je živahna, željna razmišljanja in pogovorov. Zelo lepo sodelujejo in so aktivni.
● Mladinci se vključujejo v dogodke in programe, ki jih izvajamo.
● So pridni in rastejo počasi v odgovornosti.
Študentska skupina ŠDV
● dobro izbrane teme
● študente zanimajo odprti pogovori
● študentje so prepoznali kvaliteto voditelja
● potrebna je spodbuda k rasti in delu
● odpiranje debat na mejlu
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KOMUNIKACIJSKI VIKENDI ZA MLADE
VODITELJI
PROGRAM

Mladinska skupina
3. - 5. 3. 2017
Študentska skupina ŠDV
10. – 12. 3. 2017
DHV Žirovci
27. 1. – 29. 1. 2017
VSEBINA
Mladinska skupina
Kako naj se uresničim?

Katja Kovšca, Niko Miklavčič, Petra Markič, Peter Žakelj, Tjaša Nemec
ŠTEVILO
POVPREČNO
ŠTEVILO SREČANJ v
VKLJUČENIH
ŠTEVILO
letu
UDELEŽENCEV UDELEŽENCEV na
srečanje
7
/
Dva dni
20

/

Dva dni

15

/

Dva dni

Študentska skupina
Kako naj se uresničim?
DHV za mlade iz Žirov
Kristus, moj prijatelj.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Mladinska skupina
● Bili smo v mladinskih prostorih, ki so mladincem najbolj domači in je bilo lepo.
● Je bilo boljše, ker so se lahko razkropili, ko so razmišljali sami in se hitro zbrali, ko smo imeli
skupne pogovore.
● Mladinci so pomagali pripravljati in pospravljati po obrokih.
● V soboto popoldan smo pekli pice in jim je bilo lepo.
● Zelo so uživali.
● Termin DV je bil zadnji vikend zimskih šolskih počitnic.
● Bilo je malo udeležencev.
Študentska skupina
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● Duhovne vaje so bile skupne za študente iz ŠDV-ja in za študentsko skupino na Mirenskem Gradu
(letos te ni več).
● Tema o uresničitvi se je navezovala na do takrat obdelane teme in na želje študentov.
● Vzdušje je bilo domače, saj so se študenti med seboj že poznali, ni bilo napetosti, lahko smo
sproščeno govorili. Lažje smo prešli tudi na osebne pogovore.
● Bili smo v Marijinem domu.
DHV za mlade iz Žirov
● Duhovne vaje so bile na željo mladih in njihovih staršev iz Žirov.
● Spali smo v Marijinem domu.
● Med voditelji in otroci je prišlo do konflikta. Ko smo ga rešili, smo bili bolj povezani.
● Ker je šlo za mladince, sta bili le dve »animatorki.«
● Ni pametno izgubljati preveč energije, ko se računa na večjo angažiranost mladih. Tudi zato, ker
so za duhovne vaje prosili.
● Poznalo se je, da so mladi že bili na duhovnih vajah kot birmanci.

SKUPINA ZA GLASBENO USTVARJANJE MLADIH
VODITELJI
PROGRAM

Kitarska žlahta

Tomaž Batistič, Petra Batistič, Janja Kobal, Maja Prinčič, Danijel Olivo
ŠTEVILO
POVPREČNO
ŠTEVILO SREČANJ v
VKLJUČENIH
ŠTEVILO
letu
UDELEŽENCEV UDELEŽENCEV na
srečanje
11
7
42

VSEBINA
Kitarska žlahta je od januarja do konca avgusta bila najzahtevnejša stopnja (3. stopnja) učenja kitare v
okviru učenja glasbe na Mirenskem Gradu. Da bi lahko skupina rastla se je skupina septembra
pridružila Vokalni skupini kot spremljava, kjer z mladimi ustvarjajo glasbene aranžmaje za različne
ritmično – duhovne pesmi. Na različnih dogodkih, ki se odvijajo na Mirenskem Gradu skupina poskrbi za
živo glasbo.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
● Prvotni namen skupine, da se mladi naučijo glasbenih spretnosti je prerastel v to, da lahko vse
pridobljeno znanje uporabljajo in podajajo naprej.
● Da je skupina postala del Vokalne skupine je pozitivno, saj je v tem veliko izzivov za naprej.

Programi za zakonce in starše
SKUPINE ZA ZAKONSKE PARE
Vsak mesec se srečuje 5 zakonskih skupin. Srečanja trajajo od 2-3 ure.
VODITELJ
PROGRAM

Peter Žakelj
ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

Starejša zakonska skupina 1

12
40

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
na srečanje
12

ŠTEVILO SREČANJ v
letu
11

Zakonska skupina 2
Zakonska skupina 3
Zakonska skupina 4
Zakonska skupina 5
VSEBINA
Starejša zakonska skupina 1
Rast v najinem odnosu.

10
8
8
10

8
8

9
11
10
9

Mlajša zakonska skupina 2
Kakšno družino si želimo ustvarjati, kje smo v odnosu, opominjanje preden so posledice, aktualni
evangeliji
Zakonska skupina 3
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.
Zakonska skupina 4
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.
Zakonska skupina 5
Na srečanjih smo se poglabljali v evangelijske odlomke in se pogovarjali o naslednjih temah: Kako biti
luč, Kako se dopolnjujeva v zakonu, Telesna bližina v zakonu, Kako priti do polnega življenja, Odločanje
med ponudbo sveta. 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.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Starejša zakonska skupina 1
Opažamo napredek v medsebojnih odnosih – tako med zakonskimi pari in v skupini
Mlajša zakonska skupina 2
● V skupini smo vedno bolj odprti, na dan prihaja vse več težav, bolj smo svobodni v problemih in
majhni pred drugim, smo iskreni, se opominjamo.
● Pari se večinoma srečujemo le na skupini in ne tudi izven nje.
Zakonska skupina 3
● Srečanja potekajo ob sredah med tednom.
● Razbremenili smo vikende in je v redu.
● Srečanja potekajo v veliki igralnici Marijinega doma.
● Skupina je bolj povezana in naši pogovori bolj iskreni, odprti.
● Prišlo je tudi do konfliktov znotraj skupine, ki je skupino bolj povezala in poglobila.
Zakonska skupina 4
● V tem šolskem letu nas je zapustil en par.
● Ugotavljamo, da je skupina bolj povezana in se člani bolj odpirajo.
● Zelo povezovalno učinkuje udeležba na oratoriju in pri varstvu, kjer smo se mamice iz različnih
zakonskih skupin in zunanje bolj povezale.
Zakonska skupina 5
● Skupina je v tem šolskem letu 2016/2017 zamenjala kraj srečevanja, začeli smo se srečevati
na Mirenskem Gradu. Zakonski skupini se je v tem letu kot voditelj pridružil g. Peter Žakelj.
● Kot pozitivna izkušnja se je pokazalo zunanje vodstvo g. Petra Žaklja. Skupina je bila prej brez
zunanjega voditelja in se je po letih srečevanja zaciklala v medsebojnih odnosih in ni mogla
rasti. Pari so se v tem letu začeli počasi odpirati ob vzpodbudah voditelja. Jasnejša je tudi slika
naših medsebojnih odnosov, kar je ključno za nadaljnjo rast skupine.
● Skupina je spremenila tudi sam koncept srečanj. Prej smo se pogovarjali in sami pripravljali
teme srečanj, v tem šolskem letu pa smo bili povabljeni na srečanju razmišljati o evangelijskem
odlomku in o tem, kje sva kot zakonca v odnosu. Pogovor je usmerjal voditelj g. Peter Žakelj.
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KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA DRUŽINE
VODITELJ
PROGRAM
Starejša zakonska skupina 1

Peter Žakelj
ŠTEVILO
ODRASLIH
/

Mlajša zakonska skupina 2
10
4.- 7. 5. 2017
Zakonska skupina 3
12
17. 3. - 19. 3. 2017
Zakonska skupina 4
/
Zakonska skupina 5
VSEBINA
Mlajša zakonska skupina 2
Moški-ženska: drug drugemu dar

ŠTEVILO OTROK

SKUPAJ

/

/

14

24

12

24

/

/

Zakonska skupina 3
Moški-ženska: drug drugemu dar
Zakonska skupina 4
Zakonska skupina ni imela duhovnih vaj.
Zakonska skupina 5
Moški-ženska: drug drugemu dar
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Mlajša zakonska skupina 2
Nimamo predlogov, lepo nam je tako. Veseli smo dobrega varstva.
Zakonska skupina 3
Dobro se nam zdi, da se tema za otroke povezuje z našo temo. DHV smo zaključili z druženjem pred
mladinskimi prostori, je bilo lepo.
Zakonska skupina 4
Zakonska skupina ni imela duhovnih vaj.
Zakonska skupina 5
V varstvu so pomagali zakonci 4. zakonske skupine. Bilo je lepo.

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.
Za osebno spremljanje ali svetovanje se je v letu 2017 na nas obrnilo 98 oseb.
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Programi za družine
TEDENSKA NEFORMALNA SREČANJA ZA DRUŽINE
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

Družinski večeri
Mirenski Grad

Maja Prinčič, Eva
Premrl Olivo, Patrik
Markič, Tomaž
Batistič, Vesna
Lapanja, Katja
Kovšca

Družinski večeri
Predoslje
Vokalna skupina

Barbara Magajna v
začetku šolskega
leta, kasneje Maja
Prinčič

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu

137

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
na srečanje
25

24

14 - 15

9

57

20

46

48

VSEBINA
Družinski večeri Mirenski Grad
Skušamo, da ima vsak družinski večer delovna področja: DELO, USTVARJANJE, KUHANJE IN
VARSTVO.
Pomagamo kuhinji z lupljenjem krompirja ali drugim, selimo in preurejamo, čistimo dom in ga
pripravljamo za skupine, skrbimo za Marijin dom, pri ustvarjalnih delavnicah pripravljamo stvari za
dogodke ali druge programe (oratorij, Dan VZD, Prešernovanje …), pripravljamo učne pripomočke,
zlagamo note za glasbeno skupino, krasimo cerkev, ipd.
Družinski večeri Predoslje
Izdelovanje ptičkov in gnezd za literarni večer v DCju, pletje na vrtu, popravilo strehe, zaščita za
zelenjavo, obisk v novem stanovanju, kuharska delavnica, priprava materiala za oratorij na MG, izlet v
Bohinj, priprava materiala za prodajo koledarjev, grabljenje listja in druga jesenska opravila,
prepakiranje čokolade za DC, pomoč pri pripravi silvestrovanja za brezdomce.
Vokalna skupina
VODENJE:
● Pod vodenjem Barbare vaje niso bile v redu. Kljub spodbudam sprememb pri vodenju ni bilo.
Sedaj glasbeno skupino vodi Maja.
STRUKTURA PEVSKIH VAJ:
● Na začetku vaj imamo kakšne »sprostitve« kot je ples in to zelo dobro vpliva na nas kot
skupino. Za to poskrbi Petra. Nato ima Janja upevanje. Za tem sledijo vaje. Maja ima čez
soprane in alte, Eva fante, Janja pa instrumentaliste. Mamice se med seboj razvrstijo za pazit
otroke.
● Ukinili smo večerje.
● Tudi otroci pojejo pri mašah in samostojno zapojejo dele pesmi ali pesmi same.
● Postavitev v cerkvi smo zamenjali. Soprani so na mestu moških in obratno. Tudi otroci imajo
svoje mesto in so ozvočeni.
● Ob sobotah po prvi mladinski maši nimamo pevskih vaj in je takrat molitev.
● Dobili smo novo glasbeno sobo.
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● Uredili smo ozvočenje.
● Veliko se spodbujamo, da pojemo z veseljem. S svojim petjem želimo pričevati.
● Spodbujamo se, da pojemo nežno.
SODELOVANJE DRUGOD:
● Naprošeni smo bili za sodelovanje pri maši za zaljubljene, ki jo je organizirala dekanija
Šempeter. V repertoar smo vključili pesmi, ki govorijo o ljubezni, po maši pa smo med
blagoslovom parov prepeli še nekaj dodatnih pesmi. Maša je bila 19. 02. 2017 ob 16:00.
Daroval jo je škof Jurij Bizjak.
● Natalija in Denis Serjun sta prosila Vokalno skupino Mirenski Grad za petje pri njuni poročni
maši, 20. 05. 2017. Povabilu smo se odzvali, Natalijo in Denisa pa povabili na Mirenski Grad k
sodelovanju. Peli smo tudi na poroki Davida in Valentine Ličen.->Za petje na poroki smo se
odločili, da bomo peli. Par bomo povabili, da prihaja nekaj časa na družinske večere, da se
bolje spoznamo. Dogovorili smo se tudi, da če je par v sorodstvo z nekom iz zbora, ta
prevzame skrb za pevce.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Družinski večeri Mirenski Grad
● Novembra smo uvedli novo vodstvo: ekipo 5 oseb, ki si razdelijo področja (varstvo, delo,
ustvarjanje, večerja, molitev) in se vsak preizkusi kot vodja za en mesec.
● Večja skupina voditeljev je prinesla pozitivne spremembe: bolj smo vključeni in povezani,
organizirani, večeri so bolj razgibani, večerje pestrejše …
● Plan za večer pošljemo na google skupino in se nanj odzovemo.
● Družine prispevamo za stroške (5€ na odraslega in 2,5€ na otroka/mesec).
● Včasih pridejo zunanje družine pogledat, a potem ne vztrajajo. Ko pridejo se moramo potruditi,
da jih vključimo in se bodo počutili del nas.
Družinski večeri Predoslje
● Decembra smo postavili nov urnik srečanj. Sedaj se dobivamo na vsaka dva tedna. Srečanje vodi
vedno drug član in ima še dva pomočnika za organizacijo in potek srečanja. Pridružili so se novi
člani.
● Zdaj nas je več (24), struktura je nujna.
● Vztrajati pri strukturi, ki smo jo zastavili in hkrati iskati, kaj bi lahko izboljšali.
● Odpirati skupino tudi za druge.
Vokalna skupina
● Vaje skušamo narediti žive. Želimo peti z veseljem, da navdušimo še koga. Držimo se 4 načel:
pojem z veseljem in to tudi pokažem, smo priklopljeni, se poslušamo in jasno izgovarjamo.
● Ugotovili smo, da je dobro, da takoj po upevanju pojemo pesmice z otroki, nato se grejo oni igrati.
● Že vrsto let smo težave z ozvočenjem. Zdaj je bolj urejeno in boljše.
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DUHOVNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

Romanje v Ars

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje
/

Katja Kovšca in 52
Peter Žakelj
(Andreja Ličen,
Maja Prinčič,
Gregor Kobal,
Urška Čuk)
Delovni (Vincencijev) Peter Žakelj
54
/
tabor
(Maja Prinčič,
Katja Kovšca)
Duhovna vaje v hribih Peter Žakelj
31
/
10.8.2017 – 13.8.2017
VSEBINA
Romanje v Ars
ANNECY – TAIZE – CLUNY – PARAY LE MONIAL – ARS – CHATILLON

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu
4 dni

7 dni
3 dni

Delovni (Vincencijev) tabor
O MIRU

Imeli smo drugačen urnik
V skupinah so bile cele družine skupaj + posamezniki.
Tistih, ki bi bili samo za kakšen dan, letos nismo sprejeli.
Med taborom smo peli na poroki … dvakrat imeli pevske vaje.
● Skupina, ki je kuhala, je pripravila družabni večer, skupina, ki je pripravljala zajtrk je bila v varstvu.
Duhovna vaje v hribih
Tema letošnjih duhovnih vaj je bila: Z Marijo na pot spremenjenja. Nastanjeni smo bili v Livških Ravnah
v domu CŠOD. Premišljevali smo ob temi letošnjega oratorija in se vsak dan ustavili ob enem od
oratorijskih vzklikov.
●
●
●
●
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UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Romanje v Ars
● Zamenjali smo prevoznika. Sprememba je bila vsekakor pozitivna. Šoferja sta imela dober
odnos in bila sta dobro pripravljena. Poleg tega je bil prevoznik cenovno ugodnejši.
● Imeli smo 2 šoferja. Bilo je veliko bolje, ker smo lahko imeli manj postankov, kar je tudi skrajšalo
čas vožnje.
● Program za otroke. Izkazalo se je za zelo pozitivno. Fajn je bilo, da so lahko tudi otroci
sodelovali in s tem popestrili program.
● Kviz po skupinah na poti nazaj. Bilo je zabavno in poučno. Vožnja je hitreje minila.
● Refleksija po skupinah. Tudi to je bilo zelo pozitivno, saj smo si tako podelili vtise in predloge za
naslednje leto.
● Dobro je, da imamo prosti čas za nakup spominkov.
Delovni (Vincencijev) tabor

● Urnik je bil do sedaj najbolj optimalen.
● Izbran termin je v redu.
● Bilo je dovolj časa za biti z družino.
● Podoba tabora se je na nek način dorekla. Gre za učenje, kako delati in bivati skupaj.
● Med taborom ne bomo več sprejemali drugih dejavnosti, v smislu porok.
● Potrebovali bi več časa za razmišljanje.
● Fajn je bilo, ko je vsaka skupina pripravila družabni večer.
● Tudi če so se jih nekatere družine manj udeleževale, ker so otroci spali, je bilo lepo.
Duhovne vaje v hribih
● Če bo še več družin, bi bilo potrebno spremeniti zahtevnost poti in razmisliti o pomoči staršem pri
nošenju otrok.
● Pridružil se je izkušen gorski vodnik, kar je pripomoglo k lažjemu organiziranju hoje v skupini.
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PRIREDITVE ZA DRUŽINE
PROGRAM

VODITELJ

Prešernovanje
Dan družine

Maja Prinčič in Petra Markič
Petra Markič in Maja Prinčič

Miklavževanje
Dan VZD – Dan Za Vse

Maja, Peter, Tjaša, Petra, Niko
Maja Prinčič, Simona Stegne, Andreja Ličen,
Janja Završnik
Peter, Tjaša, Petra, Maja, Andreja

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV
110
61

Kvatrnica
VSEBINA
Prešernovanje
Kulturna dediščina naših dedkov in babic.

Dan družine
Poleg nastopov naših učencev, smo iskali geslo križanke, ki je predstavljalo odgovor na izhodiščno
vprašanje: »Kaj pomaga družini, da drži skupaj?«
Miklavževanje
Biti pozoren na sebe in drugega ter stopati v pogovor
Dan VZD – Dan Za Vse
S kvizom smo razkrivali geslo: Vztrajam, ko je težko, ne popustim.
Ob zaključku smo načrtovali, da bi obiskovalce po skupinah odpeljali na ogled
● Stare šole, ki smo jo ponovno postavili, kot je bila na Prešernovanju
● zajčkov in prašičkov
● kmečke sobe, kjer bi se lahko preizkusili v peki pic
Bila pa je pripravljena tudi zakuska ter delavnici za otroke: izdelovanje vrtnice ter vrtavke. Na
glavnem prizorišču naj bi vse to spremljala Kitarska žlahta z živo glasbo.
Ker pa je bila vremenska napoved (glede na radarsko sliko padavin) slaba, smo se med prireditvijo
odločili, da jo skrajšamo. Geslo so medtem nekateri že uganili, zato smo ga kar odkrili, nato so nam
mladi zaigrali igrico, za zaključek pa so še otroci iz varstva ter učne pomoči odplesali vsak svojo točko
ter s tem zaključili prireditev. Vsi so bili povabljeni na zakusko ter otroci na delavnici. Ogledi Stare šole,
zajčkov in prašičkov ter kmečke sobe so odpadli. Fantje so pospravili klopi in instrumente (zaradi
nevarnosti dežja), najbolj vztrajni pa smo skupaj zaključili v kmečki sobi ob zelo dobrih domačih picah.
Kvatrnica
● Zbrala se je ekipa, ki je pripravljala material – intervjuje, slike, dokumente o zgodovini Grada in
kvatrnice
● Iz nabranega gradiva se je naredilo razstavo fotografij in kipov v dvorani Gnidovčevega doma.
Izdelali smo tudi knjižico Grad in kvatrnica skozi čas.
● Teden pred praznikom smo začeli s pripravami – postavili smo razstavo, naredili smo jabolčno
čežano in jo po porcijah spravili v skrinjo – ekipe za peko štrudlja so tako hitreje doma spekli– tako
smo namesto palačink ljudi pogostili s štrudljem, sokom in vinom, ki smo jih v nedeljo po
popoldanski maši postavili na vodnjak.
● Med tednom smo delali tudi svečke oz. logotip Žalostne Matere Božje.
● V petek na družinskem večeru smo krasili cerkev ter pekli štrudelj ter postavljali razstavo.
● V soboto je bila mladinska maša z zborčkom župnije Miren. Po maši je sledila procesija s svečkami
ter polnočna molitev pred kipom Žalostne Matere Božje – fantje so izdelali nova lepa nosila za kip,
kip smo osvetlili z lučkami.
● V nedeljo Popolne je sledila slovesna maša, pogostitev s štrudljem, kratek skeč ter odprtje razstave
Grad in kvatrnica skozi čas.
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UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Prešernovanje
● Na dan Prešernovanja smo se dobili že dopoldne in pripravili prostore, zaključili s konceptom
programa.
● V začetku smo načrtovali, da bodo imeli udeleženci praznovanja 15 minut časa za ogled
posameznega otoka, a se je po pogovoru to izkazalo kot predolgo (15 minut x 4 ponovitev), sploh če
bodo že pred tem eno uro poslušali prireditev v dvorani. Spremenili smo koncept in predstavitev
posameznih otokov skrčili na pet minut. To se je izkazalo kot dobro, saj so bili tudi vtisi udeležencev
zelo spodbudni.
● Naučili smo se, da moramo vedno gledati na ljudi in kje so oni!
● Udeleženci so bili aktivno vključeni v dogajanje in se niso samo sprehajali kot v muzeju saj so se
lahko preizkusili v različnih spretnostih, pa tudi sami so imeli priložnost deliti svoje izkušnje. To je
bilo zelo dobro!
● Dobro bi bilo, da bi se vsak od sodelujočih bolj angažiral, ker je do zadnjega ostala le peščica tistih,
ki je peljala vse.
Dan družine
● Prireditev je bila razgibana, dobro je bilo, da so bili vsi vključeni vanjo.
● Uganke ne smejo biti prelahke, sicer se gledalci dolgočasijo.
● Dobro je aktivno sodelovanje otrok z učne.
● Na koncu se je večina ustavila na pogostitvi, kjer smo ostali razmeroma dolgo.
● Ob koncu smo se spraševali, kako k prireditvi pritegniti tudi majhne otroke, ki nočejo sedeti pri miru
ter so preglasni in motijo oz. kako (če sploh?) sporočiti staršem, da vedenje njihovih otrok ni več
primerno.
Miklavževanje
● Na Miklavža smo se na Učni pomoči pripravljali že v novembru. Vsak teden smo dobili Miklavževo
pismo, ki nas je spodbujalo naj bomo pozorni na besede, držo telesa, obraz in doživljanje (sebe in
drugega) ter naj si stvari, ki jih opazimo podelimo.
● Nedeljsko miklavževanje - igrica je bila v povezavi s pripravo na Miklavža in so jo pripravljali
mladinci. Sodeloval je tudi Otroški zborček iz Mirna. V soboto dopoldne smo imeli generalko.
Pripravili smo tudi slajde, da so ljudje peli z nami pesmice. Kot darilo je Miklavž prinesel plakat, na
katerega smo tedne do božiča lepili liste z nalogami, ki so nas spodbujale k pozornosti do drugega
(vidim, slišim, čutim, hrepenim) – to je bila tudi hkrati adventna akcija. Mladinci so radi igrali in so se
v igrici našli. Veliko je pripomogla tudi kateheza, ki smo jo imeli z njimi prav na to temo – koliko
drugemu povem o sebi in o njem.
● Na učenju glasbe smo letos imeli Miklavževe razredne nastope. Vsaka skupina je zaigrala po eno
pesmico in na koncu smo starše, prostovoljce in otroke pogostili s pecivom, mandarini in bonboni.
V sredo (6.12.) nas je po nastopu prišel obiskat tudi sv. Miklavž in nam prinesel darila (metronom,
trzalice) – otroci so jih bili veseli. Razredni nastopi so bili lepi, paziti moramo da se kljub temu, da so
preprostejši, nanje pripravimo z besedilom.
Dan VZD – Dan Za Vse
● Za razliko od preteklih let, so bili na prireditev povabljene tudi družine otrok, ki prihajajo na
Popoldneve na Gradu – to je bi bil, poleg praznovanja Društva, hkrati tudi zaključek Popoldnevov.
Odzvalo se je nekaj družin otrok z Učenja glasbe, in štirje otroci z učne pomoči. To se je izkazalo kot
smiselno, saj smo sicer preobremenjeni s pripravo zaključnih prireditev naših programov.
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● Opazili smo, da je šlo precej ljudi takoj po maši domov.
● Kljub temu, da je bil datum praznovanja Dneva VZD na isto nedeljo, kot je navadno mladinska
maša, smo opazili, da veliko teh, ki običajno pridejo k mladinski maši, na tem praznovanju ni bilo.
Kvatrnica
● Krašenje je tudi letos bilo tematsko (kot po izročilu smo postavili okna – pogled v preteklost in nanje
sveče). Okna smo uporabili tudi za razstavo. V krašenje so se vključile mladinke in družine.
● Po sobotni mladinski maši smo imeli polnočno molitev pred kipom Žalostne Matere Božje pri kateri
smo molili za namene s spletne strani. Molitev je bila tudi letos zelo lepa.
● Družine smo imele kosilo na Gradu in otroci so po kosilu spali v Marijinem domu – tako smo se
lahko bolje pripravljali na popoldansko slovesnost.

USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE IN DRUŽINE
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

Ustvarjalne delavnice
za otroke in družine
po mladinskih mašah
Izdelovanje adventnih
venčkov
Krašenje
cerkve

Andreja Ličen,
Tjaša Nemec in
Marjana Batistič
Andreja Ličen
Andreja Ličen,
Petra Markič,
Gregor Kobal
Danijel Olivo,
Gregor Kobal

Jaslice

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu

261

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
na srečanje
40

43

/

1

12

2

8

8

1

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
Adventne venčke smo tudi letos izdelovali v Marijinem domu. Material smo imeli pripravljen v prostorih
kmečke sobe. Prišlo je manj ljudi, kot prejšnja leta.
Krašenje cerkve
Za krašenje cerkve skrbimo celo leto. Ob večjih praznikih ekipa, ki krasi sestavi koncept krašenja in k
krašenju povabi tudi druge prostovoljce.
Najbolj odmevno je krašenje pri kvatrnici. Letos smo tudi v cerkvi uprizorili osrednjo temo letošnje
kvatrnice – Kvatrnica in Grad skozi čas – in poleg cvetja dodali element starih oken in opek iz
Marijinega doma.
Jaslice
Jaslice izdelamo v cerkvi in v skupnih prostorih Marijinega doma in mladinskih prostorov.
Tema letošnjih jaslic je bila Življenje. Narejene so bile v dveh dvodelnih slikah, ki pa skupaj ustvarjajo
celoto, ki prikazuje življenje obkroženo s puščavo. Atrakcija je bil visoko zidan babilonski stolp.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Ustvarjalne delavnice za otroke in družine po mladinskih mašah
● Menimo, da so bile vse delavnice zelo konkretne in praktične (butarice, bobenček, postna akcija
...).
● Pridružila se nam je Neža. Pri izvedbi pomagajo mladinke.
● Imamo obrazec za pripravo delavnic. Vse gradivo shranjujemo na skupno mapo in sprintano v
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fascikel.
Izdelovanje adventnih venčkov
● Adventne venčke smo izdelovali že en dan prej na družinskih večerih – imeli smo
demonstracijo in učenje za nadaljno vodenje naslednji dan. Bili smo bolj v miru in drugi dan na
razpolago ljudem, ki so prišli delat – čeprav je bilo ljudi manj, kot leto poprej. Vsaka družina je
en venček naredila za cerkev, oz. za prodajo.
● Naredili smo delovne postaje in določili odgovorne, ki so skrbeli za posamezno postajo. Se je
dobro obneslo. Delo je potekalo zelo mirno.
● Majhni otroci so bili v varstvu v družabnem prostoru, kjer je bil tudi prigrizek. Zanje so
poskrbele mamice in mladinke, ki so se menjavale.
● Dilema je kako vzgajati ljudi k varčnosti, spoštovanju – s pomočjo »animatorjev«, ki so
odgovorni za posamezno baro.
● Pripravili smo tudi kratko videlo projekcijo z osnovami dela in kreiranja ličnega venčka v smislu
– manj je več, uporabi le tri vrste okraskov …
Krašenje cerkve
● Večkrat skupaj krasimo na družinskih večerih.
● Vsi smo veseli, da lahko s skupnimi močmi delamo in se skupaj učimo.
Jaslice
● tudi k izdelovanju v cerkvi bi poskušali privabiti mlade
● tema za jaslice se izbira skupno na družinskih večerih

ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN DRUŽINE
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje
10-15

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu 2017

Športne urice za
25+
družine
Izleti in pohodi za
Gorazd Lapanja 30 (Izliv Soče)
27
3
družine
24 (Korada)
VSEBINA
Športne urice za družine
Z oktobrom 2017 je telovadba postala bolj strukturirana kot prej. Najprej se skupaj ogrejemo. Moški
ponavadi igrajo košarko ali nogomet, ženske se razgibavajo pod vodstvom Helene Simčič, nekdo
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prevzame mlajše otroke in jim naredi poligon. Tedensko si po mailu sporočamo kdo pride.
Izleti in pohodi za družine

Izliv Soče (27.05.2017)
Najprej smo si ogledali živalski muzej. Potem pa smo, oboroženi s sončnimi očali, kremami za sonce,
kapami, predvsem pa s "pipsi" proti komarjem in dobro voljo, odšli na obhod parka.
Korada (15.10.2017)
Zbrali smo se pred razglednim stolpom v Gonjačah v Goriških Brdih. Nadalje smo se z osebnimi vozili
popeljali do križišča za Zarščino. Od tu smo krenili peš proti Koradi. Tura ni bila predolga, zato so vsi
otroci, ki hodijo tudi hodili. Daljši postanek smo naredili pri koči. Od tu smo se podali po travnatem
pobočju čez vrh Korade do cerkvice Sv. Genderca, kjer smo naredili še en postanek in se nadalje po
gozdni poti spustili nazaj na cesto prosti našim avtomobilom.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Športne urice za družine
Z dejavnostjo bomo nadaljevali.
Izleti in pohodi za družine
● Glede na majhen odziv pri izletu v dolino Glinščice, smo se odločili, da gremo na malce lažji izlet
na Korado.
● Izleti nas zelo povezujejo in so dobrodošli za našo rekreacijo, ki jo seveda tudi potrebujemo.

Promocija
POROČILO O PROMOCIJI
PROGRAM
Skupina za promocijo

VODITELJ
Tjaša Nemec

DRUGI ČLANI SKUPINE
Andreja Ličen, Eva P. Olivo, Danijel Olivo, Nuša
Zavašnik, Janja Završnik, Tilen Prinčič, Vesna
Šmerc
Danijel Olivo, Andreja Ličen, Katja Kovšca

Miklavževanje za
poslovne
partnerje
Krajevni praznik
Danijel Olivo, Patrik Markič, Tomaž Batistič
– tekmovanje v
kuhanju golaža
VSEBINA
Skupina za promocijo
● Skupino za promocijo smo v konec leta 2017 prestrukturirali. Preko googlegroups se slišimo in
razdelimo delo.
ZGIBANKE
● Besedila zgibank so bila pripravljena. Neža Šivec pripravlja grafično podobo in nato bomo besedila
vstavili noter.
SPLETNA STRAN MIRENSKI GRAD
● Popravljali smo menije Centra za družine, večino besedil Centra za družine se je obnovilo in tudi
fotografij.
SPLETNA STRAN BREZDOMEC
● Posodobljena besedila na spletni strani ter fotografije na prvi strani in v vseh zavihkih.
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● Trenutno je v teku nova posodobitev (krajša besedila z bistvenimi poudarki). Uroš je pripravil
predlog oz. nam pokazal spletno stran po katerem zgledu bi pripravil za našo. Skupaj smo
pokomentirali ter podali predloge. Predlogi so bili poslani Urošu. Uroš trenutno pripravlja stran in
nam bo kmalu poslal predlog v pogled.
ČLANKI
● Članke redno objavljamo na spletni strani in na fb.
● Večje dogodke(brezdomijada, oratorij, obisk sester na Gradu, miklavževanje,) smo pošiljali širše na
Družino, Škofovsko konferenco, spletno stran Lazaristov. Silvestrovanje pa tudi na RTV, MMC,
STA
● Septembra smo poslali obvestilo za javnost in članek o Kvatrnici na Mirenskem Gradu.
● Novico o izdaji Vincencijevega koledarja smo objavili v Družini, SŠK in na spletni strani Lazaristov,
kar je pozitivno vplivalo tudi na prodajo, saj so nas nekateri poznali od tam
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 (če še niso bili, so postali ko so
srečali sv. Miklavža ). Več pa na http://www.mirenski-grad.si/obiskal-nas-je-sv-miklavz-0
Tekmovanje v kuhanju golaža na krajevnem prazniku
V okviru krajevnega praznika smo bili povabljeni k sodelovanju na tekmovanje v kuhanju golaža. V
pravilniku tekmovanja je bilo zapisano, da bodo ocenjevali tudi zunanji izgled stojnice, zato smo se
pripravili ter na les narisali kotel nad katerega smo obesili logotip Mirenskega Gradu. Naša stojnica je
bila od vseh najlepše okrašena – in edina urejena. Tekmovanje je potekalo od 15h do 19h, vmes smo s
kombijem nekaj ljudi pripeljali na ogled Grada.
Naš golaž je po mnenju komisije zasedel tretje mesto, ostalega niso ocenjevali, niti omenili.
SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
Miklavževanje za poslovne partnerje
● Seznam poslovnih partnerjev in dobrotnikov se je od lanskega leta malo spremenil.
● Sv. Miklavž zelo nagovarja vse, ki ga srečajo. Tako poslovni partnerji kot dobrotniki so ga zelo
veseli. Razveseli tudi veliko naključnih mimoidočih.
Tekmovanje v kuhanju golaža na krajevnem prazniku
V časopisu Goriška so objavili članek s sliko naše stojnice, na kateri ni bil viden naš logotip. O
sodelujočih na tekmovanju v kuhanju golaža niso napisali nič.

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

SPLETNA STRAN Mirenski Grad

VODITELJ

Tjaša Nemec, Andreja Ličen, Uroš Česnik
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ŠTEVILO VKLJUČENIH ČLANOV

SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
Poskok obiska lahko pripišemo poleg boljše
prepoznavnosti Društva in Grada, razširjeni
uporabi mobilnih naprav in tako lažjemu dostopu
do spletnih vsebin. To nagovarja k spremembi
narave vsebine, ki so po novem bolj dostopne in
hitreje pregledane. Nove okoliščine mogoče
spodbujajo k temu, da so vsebine krajše, še
preprostejše in bolj pregledne.

Preko spletnega portala HITROST, se opravljajo
meritve na serverju (kjer je postavljena spletna
stran) s programom Webalizer in sicer zelo
osnovno kolikokrat je bilo podano kakršno koli
zanimanje za stran. Viden je velik porast obiska v
letu 2017 (za povprečno 70% več kot leta 2016).

Analize iz Google Analyticsa:
Skupno število ogledov strani
V letu 2017 je vseh ogledov spletne strani 186 435 (33% več kot v letu prej).
Število obiskovalcev
Vseh obiskovalcev je v letu 2017 4 824 (3,36% več kot v letu prej). O tega je 36,8% povratnih, torej
63,2% novih.
Najbolj obiskana stran
Na strani je najbolj obiskana osnovna stran foruma (20,4% vseh obiskovalcev),
sledi osnovna stran DOMOV (12,15%), tej pa sledijo obiski na forumu:
● nedeljska Božja beseda (8,54%), ki premaga strani, ki se redno osvežujejo in imajo zato visok
obisk, npr.
● Duhovna misel (3,05%),
● Spodbude in nagovori papeža Frančiška (1,81%),
● Postna akcija (1,17%),
● Aktualni dogodki (1,15%) …
● Nadalje so manj obiskane strani molitveni nameni, urniki svetih maš in kdo smo.
Dostopi do strani
73,42% uporabnikov/sej vstopa preko računalnika,
22,09% pa preko mobilnega telefona
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Trajanje obiska na strani
0s – 10s 35%,
11s – 30s 7,4%,
61s – 180s pribl. 13%
Po tem lahko sklepamo, da velik delež obiskovalcev ostane veliko časa na strani zaradi foruma.
Pretok obiskovalcev:
0,61% vseh obiskovalcev pride iz Facebooka (letos jih je 43, kar je 90,32% več kot leto prej),
96,6% iz neznanih spletnih strani (13% več kot lani).
Iz ostalih socialnih omrežij ni obiska.
60,93% = 4285 obiskovalcev vstopi na stran na stran direktno (kar je 14,30% več leto prej),
34,48% = 2425 obiskov vstopi preko iskanja v Google-u (13,26% več kot leto prej),
0,65% = 46 preko Bing-a (53,33% več kot lani),
0,5% = 35 preko spletne strani brezdomec.si (12,5% manj kot lani)
Največ obiska je preko brskalnikov (Google in Bing), izjemno malo in se zmanjšuje preko spletne strani
brezdomec.si.
Odbojnost:
Odbojnost s spletne strani je relativno nizka (28,1 %), malenkost višja od lani (za 2,18%).
To govori o tem, da veliko obiskovalcev obišče stran preko foruma in tam najde, kar želi. Spletna stran
je na videz privlačna.

DRUŠTVENA SPLETNA STRAN www.brezdomec.si
VODITELJ

Tilen Prinčič, Tjaša Nemec, Andreja Ličen, Uroš Česnik

ŠTEVILO VKLJUČENIH ČLANOV

SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
Obisk strani se je glede na dnevno povprečje po meritvi Webalizer-ja povišal za 50%. Tudi pri tej strani
lahko najdemo podobne razloge kot pri strani Mirenskega Grada.
Zanimivosti iz Google Analyticsa
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Skupno število ogledov strani
V letu 2017 je vseh ogledov spletne strani 59 427 (66,55% več kot v letu prej).
Število obiskovalcev
Vseh obiskovalcev je v letu 2017 je bilo 5 233 ( 21,16% več kot v letu prej). O tega je 24,1% povratnih,
torej 75,9% novih.
Najbolj obiskana stran
Na strani je najbolj obiskana prva stran brezdomec.si ( 31,41% vseh obiskovalcev),
Sledi ji predstavitev dela z brezdomci (2,97%). Velik delež obiskovalcev se sreča z napako v povezavi z
gradnikom dobrodelen.si (8,79%).
Dostopi do strani
69,16% uporabnikov/sej vstopa preko računalnika,
28,01% pa preko mobilnega telefona
Trajanje obiska na strani
0s – 10s 67%,
61s – 180s pribl. 10%
Velik delež obiskovalcev stran zapusti prej kot v 10s, pri čemer lahko sklepamo na nesodoben videz
strani.
Pretok obiskovalcev:
48,31% = 3266 obiskovalcev vstopi na stran na stran preko iskanja v Google-u (kar je 9,45% več leto
prej),
22,78% = 1540 obiskovalcev vstopi direktno (114,48% več kot leto prej),
20,63% = 1395 preko gradnika dobrodelen.si (76,14% več kot lani),
1,45% = 98 preko spletne strani mirenski-grad.si (84,91% manj kot lani)
0,8% obiskovalcev pride iz Facebooka (letos 54 uporabnikov, 184,21% več kot leto prej)
iz neznanih spletnih strani (51% več kot lani).
Iz ostalih socialnih omrežij ni obiska.
Odbojnost:
Odbojnost s spletne strani je kar velika (55,38 %), kar govori, da več kot pol obiskovalcev pride na stran
in odide brez dodatnega iskanja/zanimanja; lahko tudi sklepamo, da če obiskovalca obdržimo na
začetku, ga težje izgubimo v njegovem nadaljnjem brskanju.
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OBJAVE NA FACEBOOK-U
VODITELJ

Janja Kobal

ŠTEVILO VKLJUČENIH ČLANOV

Skrbniki FB strani Center so: Janja K., Tjaša, Andreja V., Andreja
L.
Skrbniki FB strani Društvo so: Janja K., Janja Z., Tilen, Nuša,
Simona, Vesna

SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
● Imamo dve strani. Eno za Center, ki je vezana zgolj na Mirenski Grad. Stran za Društvo pa
načeloma zavzema tako Goriški kot Ljubljanski del, v praksi pa je večino objav iz Ljubljane,
včasih pa dodamo še kakšno objavo z Grada. Administratorka strani je Janja Kobal, ki skrbi za
stran, poleg nje pa so še skrbniki, ki lahko pišejo in urejajo objave.
● Objave imajo poudarek na slikovnem gradivu, poleg je krajši opis.
● Poleg spontanih objav še vedno objavljamo članke, ki so na spletnih straneh in povezave do
njih.
● Živost strani se je z uvedbo skrbnikov zelo povečala, saj se trudimo redno objavljati (več objav
na teden) o aktualnih dogodkih in o dogajanju vsak dan v naših programih. S tem se je
povečalo število ogledov objav, všečkov in tudi komentarjev.
FB STRAN CENTER
● Objave v povprečju dosežejo okoli 150 ljudi. Včasih manj, včasih več. Objava pa doseže še
enkrat več ljudi, če jo kdo deli, to pomeni, da je vidna vsem njegovim prijateljem, ne pa samo
tistim, ki sledijo strani.
FB STRAN DRUŠTVO
● Objave v povprečju dosežejo okoli 100 ljudi. (Isto kot zgoraj.)

OBJAVE ČLANKOV V MEDIJIH
Medij
Objave v revijah
Družina
Dnevnik
Društvo slovenska
akademija za
management
Vincencijeva pot
Goriška
Družina
Družina
Družina
Družina

Naslov objave

Datum objave

Silvestrovanje z brezdomci
Prenočišča za brezdomce so povsem zasedena
Merjenje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja v
nedobičkovnih združbah: primer dobrodelne
združbe
Prešernovanje in literarni večer
Oratorij
Oratorij Društva prostovoljcev VZD
Dobrodelna akcija Vincencijev koledar
Kvatrnica na Mirenskem Gradu
Milavževanje v dnevnem centru
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8.1.2017
17.1.2017
17.2.2017

Marec 2017
Avgust 2017
30.7.2017
September 2017
September 2017
December 2017

Goriška
Prostovoljstvo na MG - oglas
Objave na internetu
Exodus
Silvestrovanje z brezdomci 2017
Lazaristi
Silvestrovanje z brezdomci 2017
Družina
22. silvestrovanje z brezdomci
Youtube
Silvestrovanje z brezdomci 2016
Slovenska škofovska
Blagoslov obnovljenega stanovanja za družino v
konferenca
stiski
Družina
Blagoslov stanovanja za družino v stiski
Spletna stran Zavod
Blagor usmiljenim: pričevanje
Pridi.com
Youtube
Deli Jezusa Post 2017: Blagor usmiljenim
SŠK
Veseli vikend DPVZD
Družina
Veseli vikend DPVZD
Družina
Ste že bili letos na oratoriju?
Družina
Dobrodelna akcija Vincencijev koledar
Lazaristi
Dobrodelna akcija Vincencijev koledar
Družina
Kvatrnica na Mirenskem Gradu
Lazaristi
Kvatrnica na Mirenskem Gradu
Lazaristi
Obisk Marijinih sester na Mirenskem Gradu
Lazaristi
Miklavževanje v dnevnem centru
Družina
Miklavževanje v dnevnem centru
Slovenska škofovska
Miklavževanje v dnevnem centru
konferenca
Objave na radiu in TV
POP TV – Preverjeno
Brezdomci v Ljubljani
Radio Robin
Reklama o prostovoljstvu
Radio Robin
Brezdomiada
Sobotna info oddaja RSLO1
Dan za spremembe
Val 202
Dan za spremembe
TV SLO1 – Dnevnik ob 19h
Dan za spremembe
TV SLO1 – Obzorja duha
400 let Vincencijanske karizme
TV SLO1 – Dnevnik ob 19h
Veseli dan prostovoljstva
Radio Robin
Obvestilo o pikniku in dnevu VZD
TV SLO1 - Turbulenca
Kako praznujemo
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Oktober 2017
2.1.2017
2.1.2017
2.1.2017
2.1.2017
9.2.2017
13.2.2017
1.4.2017
20.4.2017
3.6.2017
6.6.2017
4.7.2017
1.9.2017
1.9.2017
20.9.2017
21.9.2017
19.11.2017
8.12.2017
8.12.2017
8.12.2017

14.3.2017
28.3.-7.4.2017
11.5.2017
8.5.2017
8.5.2017
8.5.2017
14.5.2017
16.5.2017
1.6.2017
6.12.2017

Akcija prodaje koledarjev
VODITELJ

Andreja Ličen, Urška Smerkolj

ŠTEVILO OBISKANIH ŽUPNIJ, PRODANIH KOLEDARJEV, DONACIJ

Št. župnij
Št. prodanih
koledarjev
donacije
zaslužek od
prodaje in
donacij
SKUPAJ
Ugotovitve

LJ
90
3866

MG
152
2676

SKUPAJ
242
6542

8.019,00€

4.270,00€

12.289€
77.709€

SPLOŠNI VTISI LETOŠNJE PRODAJE:
- Župniki so bolj odprti, prijazni.
- Akcija nas povezuje – čas za pogovore med vožnjo.
- Kljub naporu smo vedno veseli, ko smo potem še skupaj na kosiluh.

Druge dejavnosti
DRUŽBENO KORISTNA DELA
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV
2

ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR V
KORIST DRUŠTVA
184

Družbeno koristna
Andreja Ličen
dela
VSEBINA
●
V letu 2017 sta v našem društvu dve osebi opravljali družbeno koristna dela v skupnem seštevku 184
ur.
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ena oseba je bila vključena v oratorij – animatorstvo.
Druga oseba pa je po poklicu vodoinštalater in je s tem znanjem uredila del vodne napeljave v
Marijinem domu.
●
Opravljanje del v družbeno korist vidimo kot priložnost za rast in pomoč osebam, ki so dobile kazni
zaradi prometnih oz. drugih prekrškov. Poleg tega se je že večkrat izkazalo, da so te osebe
opremljenje z znanji, ki jih pri našem delu v društvu ali na Gradu potrebujemo.
SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
● 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 2017
Prihodki društva so v letu 2017 znašali 397.711,83 EUR in so sestavljeni iz naslednjih virov prihodkov:
VIRI PRIHODKOV

Planirani prihodki
Realizirani
v letu 2017 v EUR prihodki v letu
2017 v EUR

DOTACIJE IZ PRORAČUNSKIH IN DRUGIH JAVNIH
SREDSTEV (Ministrstvo za delo družino in socialne
zadeve, Ministrstvo za zdravje, Mestna občina
Ljubljana, občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina
Nova Gorica)

161.727,43

DRUGE DRŽAVNE PODPORE

168.691,81

4.735,16

DOTACIJE JAVNIH FUNDACIJ IN SKLADOV (FIHO
– fundacija za humanitarne in invalidske organizacije)
– redna dejavnost

50.167,25

50.167,25

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE (ZA JAVNA DELA in
ZAPOSLI.ME)

8.899,20

12.647,65

MESTNA OBČINA LJUBLJANA (ZA JAVNA DELA)

2.616,39

1.424,47

DONACIJE PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB

61.000,00

39.965,68

DONACIJA MARIJINIH SESTER

18.000,00

8.510,00

DONACIJA MISIJONSKE DRUŽBE

15.000,00

17.000,00

3.000,00

5.034,26

PRISPEVKI UPORABNIKOV NAMESTITVENE
PODPORE
PROSTOVOLJNI PRISPEVKI ZA CENTER ZA
DRUŽINE MIRENSKI GRAD
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3.174,80

PRIHODKI IZ PRISPEVKOV UPORABNIKOV
POPOLDNEVOV NA GRADU, ORATORIJA IN
VARSTVA (tržna dejavnost)
PRIHODKI IZ PRODAJE IZDELKOV IN STORITEV
(tržna dejavnost)
PRIHODKI OD PRODAJE VINCENCIJEVIH
KOLEDARJEV
(tržna dejavnost)

10.000,00

18.368,80

2.000,00

2.241,80

38.000,00

3.710,88

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI ZA KOLEDARJE

PRENOS VREDNOSTI NALOŽB IZ REZERVACIJ V
PRIHODKE – FIHO NALOŽBE IN REZERVNA
SREDSTVA, PODARJENA OS

52.552,28

6.000,00

DRUGI PRIHODKI (odškodnine prejete od
zavarovalnice, terensko delo, prispevki za
brezdomiado, evrske izravnave)

4.561,13

4.925,86

SKUPAJ

376.410,27

397.711,83

Prejete dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev so višje od planiranih, ker se je društvo v juniju
2017 prijavilo na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki
jih izvajajo humanitarne organizacije.
Društvo je prejelo tudi državne podpore za zaposlovanje invalidov, ki niso bile planirane.
Od ZRSZ smo poleg planiranih sredstev za izvajanje programa javnih del prejeli tudi neplanirana
sredstva iz aktivne politike zaposlovanja Zaposli.me.
Od MOL-a smo prejeli manj sredstev od predvidenih za izvajanje programa javnih del, ker pri
udeležencih v program javnih del starejših od 55 let krije ZRSZ višji delež, MOL pa nižji delež kot pri
mlajših udeležencih.
Med donacijami smo planirali tudi donacije prejete pri akciji prodaje Vincencijevih koledarjev 2017/2018,
omenjeni prejemki so dejansko vodeni kot posebna (namenska) donacija.
Prispevki uporabnikov namestitvene podpore so višji od planiranih, ker je društvo v marcu 2017 poleg
prispevkov uporabnikov na Resljevi začelo prejemati tudi prispevke uporabnikov iz Zaloške.
S septembrom 2017 je društvo v Centru za družine Mirenski Grad uvedlo prispevke za podporo DC MG
za učno pomoč, prevoz otrok in učenje glasbe, ukinilo pa tržno dejavnost. V marcu 2017 je CD MG
začel z novim programom Varstvo, ki predstavlja tržno dejavnost društva, zato so ti prihodki iz
prispevkov uporabnikov popoldnevov na Gradu, oratorija in varstva višji od planiranih.
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V začetku akcije prodaje Vincencijevega koledarja 2017/2018 je društvo koledarje prodajalo, v sredini
septembra 2017, pa se je IO odločil, da bo v akciji namesto tega prosil za prostovoljne prispevke.
Prihodki v letu 2017 so v primerjavi s prihodki v letu 2016 višji za 5,8 %.
V letu 2017 je imelo društvo 376.325,62 EUR stroškov.
Stroški so bili evidentirani ločeno, po programih. Razčlenitev stroškov je vidna v spodnji tabeli:
PROGRAM

Stroški planirani
v letu 2017 v EUR

Realizirani
stroški v letu
2017 v EUR

Dnevni center za brezdomce (od tega za Celostno
pomoč za zdravje na ulici 19.750,00 €)

94.500,00

88.358,90

Zavetišče za brezdomce VZD

31.000,00

28.935,40

Terensko delo – Razdeljevanje hrane brezdomcem Nova
Gorica

27.000,00

22.814,71

Namestitvena podpora brezdomnim, Namestitev in
aktivno vključevanje brezdomnih v družbo

80.000,00

71.512,92

Namestitvena podpora ljudem v stiski

2.618,85

Šola prostovoljstva

9.000,00

13.885,73

Center za družine Mirenski Grad

83.000,00

113.887,26

Delovanje društva

30.000,00

33.696,05

Donacija Vincencijevi zvezi dobrote

20.000,00

/

Drugi odhodki, ki se ne nanašajo na programe (potni
stroški, ki niso vezani na programe, odpis terjatev, evrske
izravnave)
SKUPAJ

615,80

374.500,00

376.325,62

Na programu Dnevni center za brezdomce so realizirani stroški nižji od planiranih pretežno zaradi
izvajanja kuharskih delavnic in s tem znižanja stroškov hrane.
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Na programu Zavetišče za brezdomce VZD so realizirani stroški nižji od planiranih zaradi nižjih stroškov
varovanja, ukinitve mesečnih srečanj na Mirenskem Gradu in s tem stroškov najemna prostora in kosil,
nižjih stroškov ogrevanja in ukinitve študentskega dela.
Na programu terensko delo – razdeljevanje hrane v Novi Gorici so realizirani stroški nižji od planiranih
pretežno zaradi manjše udeležbe brezdomnih na večerjah in uporabe osebnega avtomobila namesto
avtomobila društva (potni stroški so nižji kot stroški za avtomobil društva).
Na programu Namestitvena podpora brezdomnim, Namestitev in aktivno vključevanje brezdomnih v
družbo so realizirani stroški nižji od planiranih pretežno zaradi manjšega števila uporabnikov v programu
na Mirenskem gradu, nižjih stroškov dela in manjše uporabe avtomobilov društva za potrebe tega
programa.
Na programu Šola prostovoljstva so realizirani stroški višji od planiranih zaradi stroškov kosil za
prostovoljce pri akciji Vincencijev koledar 2017/2018 in nakupa brezrokavnikov za prostovoljce.
Na programu Center za družine Mirenski Grad so realizirani stroški višji od planiranih zaradi
povečanega obsega dejavnosti.
Na Delovanju društva so realizirani stroški višji od planiranih zaradi povečanega obsega dejavnosti.
Društvo je planiralo donacijo Vincencijevi zvezi dobrote iz prispevkov prejetih za Vincencijeve koledarje
2017/2018. Donacija ni bila nakazana iz TRR-ja društva, ampak so bili prispevki za koledarje v višini
20.000,00 EUR direktno položeni na TRR Vincencijeve zveze dobrote.
Stroški v letu 2017 so v primerjavi s stroški v letu 2016 višji za 0,2 %.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 je 21.386,21 €. Društvo ima za leto 2017 obveznost za
plačilo davka od dohodkov pravnih oseb 142,19 €.

Miren, 9.3.2018
Pripravila: Tamara Kobal, računovodja
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Ad 8.
Predstavitev in sprejetje delovnega programa društva za leto 2018
Vsebinski načrti za leto 2018

Dnevni center za brezdomce
DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI DNEVNEGA CENTRA ZA BREZDOMCE
NAČRTI
● Še bolj strukturirano in načrtovano delo s tedenskimi plani in dnevnimi pripravami na delo.
● Bolj aktivno vključevanje brezdomcev v aktivnosti in več posluha za njih.
● Delo na kolektivu zaposlenih – osmisliti in ovrednotiti delo, ki ga delamo in skrbno
načrtovanje dela.
● Oblikovanje delovnih ekip brezdomcev, s katerimi bi skupaj načrtovali dejavnosti (čistilci,
kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice itd..).
● Bolj ovrednotiti angažiranost brezdomcev in osmisliti delo.

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI DNEVNEGA CENTRA ZA BREZDOMCE
NAČRTI
Bolj aktivno vključevanje brezdomcev v aktivnosti in več posluha za njih.
Več doslednosti pri redu in sprotnemu opravljanju dela.
Večja doslednost pri ugotavljanju potreb brezdomcev.
Več reda in v naprej pripravljenih aktivnosti, da bodo aktivnosti res služile brezdomcem.
Potrebno bo več vložiti v pogovore in nudenje psihosocialne skrbi za brezdomce.
● Oblikovanje delovnih ekip brezdomcev, s katerimi bi skupaj načrtovali dejavnosti (čistilci,
kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice itd..).
● Bolj ovrednotiti angažiranost brezdomcev in osmisliti delo.
● Čiščenje dnevnega centra še vedno težko osmislimo. Uvedli smo, da pred večerjo za prejšnji
dan povemo, kdo je čistil in jih pokličemo naprej, da dobijo prvi večerjo in po želji tudi bolj
obilno.
●
●
●
●

PROJEKTI IN DOGODKI
NAČRTI
● Dopolniti srečanja Dnevov brezdomcev – po maši in križevem potu bi lahko imeli skupno
druženje ob skupaj pripravljeni hrani. Hrano bi skozi cel dan pripravljali.
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● Še naprej smo pozorni na skupno pripravo praznovanj in angažiranju za lepa in njim prijetna
praznovanja.

OSEBNI POGOVORI
NAČRTI
● Bolj dosledno evidentiranje in izpolnjevanje IS.
● Prepoznavati konkretne stiske in se na njih odzivati.
● Več sledenja sami zakonodaji in iskati odgovore na vprašanja tudi pri drugih institucijah.
Učenje osnovne komunikacije in vzpostavljanja verige pomoči.
● Imeti jasno določene cilje, ki morajo biti realni in prilagojeni na brezdomca. (manj »visoko
moralnih« ciljev in več konkretnih in praktičnih). Ter več sprotnega slednja, kje smo in kam
želimo iti.
● Več poudarka na pogovorih in sledenju ciljem pri uporabnikih iz zavetišča ter ostalih
namestitvenih programih.

TERENSKO DELO VZD
NAČRTI
● Biti pozoren na konkretne stiske in zagotavljati kontinuiteto pri spremljanju brezdomcev in
prisotnostjo na lokaciji.
● Glede na potrebe izpopolnjevati koordinacijo terenskega dela in evidence.
● Strukturirati zagotavljanje materialne pomoči na terenu.
● Okrepiti pomoč v njihovih bivalnih prostorih.
● Biti pozoren na informacije, kje in kdaj kdo potrebuje pomoč.
● Sodelovati z ostalimi organizacijami in institucijami.

RAZDELJEVANJE HRANE BREZDOMCEM V NOVI GORICI
NAČRTI
● Pridobiti več prostovoljcev.
● Poleg razdeljevanja toplih obrokov bomo nadaljevali s terenskim delom.
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Namestitvena podpora
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE VZD
NAČRTI
● V letu 2018 se je uvedlo plačevanje prispevkov za bivanje v zavetišču.
● Več osebnih pogovorov. Imeti jasno določene cilje, ki morajo biti realni in prilagojeni na
uporabnika.
● Angažirano vključevanje uporabnikov v namestitvene programe.
● Iskanje primernih prostorov za brezdomce, ki so ostareli/bolni in potrebujejo specifično
oskrbo.
● Razmišljamo, da bi uvedli mesečno skupno kuhanje večerje v dnevnem centru.

RESETTLEMENT - NAMESTITEV IN PONOVNO VKLJUČEVANJE BREZDOMNIH V
DRUŽBO - MIRENSKI GRAD
NAČRTI
● Več osebnih pogovorov in bolj poglobljeno načrtovanje njihovega življenja.
● Načrtovanje aktivnosti in struktura dela na Gradu.
● Vključevanje drugih uporabnikov.
● Vključevanje v aktivnosti društva.

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA BREZDOMNIM – RESLJEVA
NAČRTI
● Razmišljamo o možnostih druge namestitve fantov, ki se redno vključujejo v namestitveno
podporo na MG. Prav tako, kako bi lahko te prostore na Resljevi bolj funkcionalno uporabili.
● Več osebnih pogovorov in bolj poglobljeno načrtovanje njihovega življenja.
● Vključevanje drugih uporabnikov.
● Vključevanje v aktivnosti društva.

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA LJUDEM V STISKI – ZALOŠKA
NAČRTI
● Dobro bi bilo, če bi se lahko zagotovila bolj stalna prisotnost nas v stanovanju, da bi se še
bolj vzpostavil osnovni red. Predvsem kontinuirano skrb za urejenost stanovanja.
● Če bo mati še vedno aktivno in zavzeto skrbela za pralnico, jo bomo v naslednjem letu
zaposlili preko javnih del ali v kakšni drugi obliki, ki jo ponuja zavod.
● Nadaljevati z delavnicami, po zmožnostih jih tudi širiti na kakšen dan več.

66

Celostna pomoč za zdravje na ulici
NAČRTI
● Izobraževanje in dodatno strokovno usposabljanje na tem področju.
● Usposabljanje zaposlenih in prostovoljcev .
● Preko terenskega dela biti budni in dovzetni za stiske in bolezni.

Šola prostovoljstva
PROSTOVOLJSKO DELO V LJUBLJANI
NAČRTI
● Več poudarka bomo dali na druženju – DRUŽABNI VEČERI (skupni izleti, priprave na
praznovanje) in osebnih pogovorih.
● Bolj bomo prostovoljce vključevali v različne aktivnosti v centru in v ulično terensko terensko
delo.
● Večji poudarek bomo dali na usposabljanja za prostovoljce (prostovoljci, dnevni vodja,
zdravstvena oskrba, individualno spremljanje itd..).
● Več bomo naredili na ponudbi prakse študentov pri nas.
● Več poudarka bomo dali na druženju (skupni izleti, priprave na praznovanje) in osebnih
pogovorih.
● Več bomo naredili na sodelovanju z srednjimi šolami – alternativno vzgojni ukrep.
● Sodelovanje na URI Soča bomo v naslednjem študijskem letu prekinili, zaradi majhne
udeležbe otrok.

PROSTOVOLJSKO DELO NA 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 vnesti v bazo
evidenc.
● Tudi letos 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 NG
NAČRTI
Pridobiti čim več novih prostovoljcev in delati na tem, da bi lahko vedno šla po dva prostovoljca k
brezdomcem.
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POGOVORNE SKUPINE ZA VZGOJO – SKUPINA ZA INDIVIDUALNO
SPREMLJANJE MG + LJ
NAČRTI

● Setavili smo vzklike k Bogu – Očetu, ki se nam zdijo pomembni, da popravimo našo podobo
Boga kot ljubečega Očeta. Iz tega bi lahko naredili litanije k Bogu Očetu.
● Pripravili bomo pregled individualnega spremljanja za prostovoljce, ki bi se želeli vključiti
zraven.
● Vztrajali bomo v spremljanju drug drugega in se vedno bolj spodbujali k rasti.
● Prizadevali si bomo za več molitve.

POGOVORNE SKUPINE ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH IN DRUGIH VZGOJNIH
SITUACIJ – DNEVI PROSTOVOLJCEV
NAČRTI
● Na Gradu bomo še naprej vabili prostovoljce na Dneve prostovoljcev.
● Bolj vestno bomo izpeljali tudi Dneve prostovoljcev za UG.
● V letu 2018 smo prestavili srečanja na drug dan v tednu, kar je dobro in bomo ohranili tudi
naprej.
● kitar

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.
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ANIMATORSTVO NA ORATORIJU (POPOLDANSKI PROGRAM)
NAČRTI
Skušali bomo čimveč narediti že pred oratorijem, da bi lahko bili animatorji čimveč v bazenu in se
družili.

Programi za otroke
DNEVNO VARSTVO
Dopoldansko varstvo predšolskih otrok
NAČRTI
●
●
●
●

Več narediti na strokovnosti delavk iin 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 reklame in novi prostovoljci?
● Zaradi prihoda novih otrok se bomo preselili v večjo igralnico in igrače prilagodili prosti igri. V
tem prostoru bodo lahko starši počakali na svoje otroke, ki so vključeni v druge dejavnosti.

VARSTVO OTROK ZAKONSKIH SKUPIN
NAČRTI
● Če nimaš programa, je težje izpeljati vikend. Ohranjali bomo temo, ki je podobna temi staršev.
● Vprašanje naše cene. V nekaterih zakonskih je to varstvo samoumevno. Kako bi ta problem
rešili?
● Planirali bi termine za DHV vaje za vse zakonske skupine že v septembru.
● Zaposleni bi se bolj jasno vnaprej skoordinirali za varstvo posamezni zakonski skupini.

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
Počitniško varstvo – zimsko, poletno, jesensko
● Prevzeti postavljeni urnik in plan dela.
● Osebno vabiti otroke in starše.

69

Oratorij
● Tema 2018: Friderik Baraga.
● Za naslednje leto je predlog, da bi imele tamale skupine vrvi za premikanje ter da bi imeli
zapestnice, da bi se hitreje našli in vedeli kdo k komu sodi.
● Animatorji predlagajo, da je za dodat zahtevnost veliki igri in lovu z adrenalinskimi nalogami.
Tabor Izzivnik
V letu 2018 smo z psihologinjo z OŠ Žiri dogovorjeni za 2 tabora (1 v juliju, 1 v avgustu).
Prvi bo z istim naslovom in vsebino, kot je bil v letu 2017, drugi, nadaljevalni, pa bo najbrž na temo iz
filma Čudo.

DEJAVNOSTI ZA UČENJE OTROK
Učna pomoč
● Pripraviti želimo še več učnih pripomočkov za tiste snovi, ki jih otroci težje usvajajo.
● Vztrajali bomo v skupnih in individualnih pogovorih z otroki, skušali vsakega najti, se zanimati
zanje, ter jih še naprej spodbujali k iskrenim, prijateljskim odnosom.
● Izboljšali bomo način sledenja učnemu napredku otrok in s tem izboljševali učinkovitost
sestankov za prostovoljce.
● Ohranjali bomo redne stike s starši, šolami ter drugimi ustanovami z namenom, da si
izmenjamo čim več informacij in pridobimo napotke, kako učinkovito pomagati otrokom pri
njihovih težavah.
● Izobraževali se bomo o posameznih primanjkljajih učenja ter o načinih pomoči pri učenju
različnih vsebin.
Učenje za življenje
Nadaljevati s programom še naprej.
Otroke bomo spodbujali, da se bodo čim več udeleževali te dejavnosti.
Prostovoljci bomo skušali sestavljati program za otroke, ki jim bo zanimiv.
Učenje glasbe in razredni nastopi
● Želimo ohranjati živost, veselje in prostor, da se vsak najde, tako otroci, kot mladostniki.
● Učni načrt bomo še ispopolnjevali.
● Sestankom dodati vsebino kot na dnevih prostovoljcev.
● Naša smer je, da bi vedno bolj vključevali otroke z igranjem na mladinski maši.
● Kitarska žlahta bi še naprej igrala pri mladinskih mašah in na prireditvah poskrbela za živo
glasbo.
● Pridobiti in vabiti še nove prostovoljce za učenje glasbe.
● Predlagamo, da se v začetku septembra srečamo vsi prostovoljci in vsi, vsi animatorji, ki znajo
kakšen inštrument, vsi instrumentalisti vokalne skupine in pregledamo, koliko zmoremo, če
kateri inštrument lahko dodamo, koliko …
● Ohranjali bi 2 večji prireditvi: Prešernovanje in Dan družine, v decembru in ob koncu šolskega
leta pa bi ohranjali razredne nastope.
● Še naprej bomo sodelovali z otroki učne pomoči pa tudi varstva.
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VESELE URICE NA SOČI
Gibalne urice in Ustvarjalne delavnice
Za naslednje šolsko leto ostaja vprašanje smiselnosti nadaljnjega sodelovanja zaradi majhnega števila
otrok na srečanjih. Prostovoljce se lahko povabi v druge programe društva.

Programi za mlade
BIRMANSKE SKUPINE
● Birmanskih skupin ne vodimo več.

MLADINSKA SKUPINA
● Delati na stalnosti članov in nadaljevati z enako vnemo in živostjo naprej.

ŠTUDENTSKA SKUPINA ŠDV
● Želimo se še naprej srečevati v skupini, ker nam to izjemno pomaga pri naši rasti.
● Izziv je, da bi hitreje vzeli težave zares, bili bolj konkretni glede tega, kaj je problem in kako
ga bomo reševali, saj se zdi, da odkrivamo vse resnejše težave.
● Cilj je, da bi bili tudi v vsakdanjem življenju bolj povezani.
● Delati še naprej na odpiranju, povezanosti in pripadnosti skupine.
● Skupino vabiti in spodbujati k udeležbi programov in dogodkov, ki se jih izvaja na Gradu –
varstvo, oratorij, križev pot, akcije…
● Ideja ene študentke je, da bi spodbudo za rast začeli širše – mogoče po mejlu.
● Vabljeni bodo tudi študentje, ki niso v domu, pa bi pa želeli prit vanj. Udeležba na skupini jim
bo dala dodatne točke pri vpisu.
● Glede na razvoj skupine povabilo k programom Društva – romanje, tabor …

DHV MLADINSKE SKUPINE
● Paziti, da je termin duhovnih vaj vedno prvi vikend v zimskih počitnicah, da jih pride čim več.

DHV ZA MLADINCE IZ ŽIROV
Če bo kdo izrazil željo, lahko izpeljemo vikend.

SKUPINA ZA GLASBENO USTVARJANJE MLADIH
NAČRTI
● Pridobivati nove člane z znanjem različnih inštrumentov in z veseljem ustvarjati naprej.
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Programi za zakonce in starše
SKUPINE ZA ZAKONSKE PARE II., III., VI., V.
● Želja je nadaljevati v smeri povezovanja in odpiranja parov.
● V prihodnosti morda pare spodbuditi k sodelovanju pri kateri od aktivnosti, ki se odvijajo v okviru Centra
za družine Mirenski Grad.
● Konkretneje opredeliti težave v odnosu in kako jih bomo reševali.

KOMUNIKACIJSKI VIKENDI ZA DRUŽINE – DHV ZA ZAKONCE
Želja je nadaljevati v smeri povezovanja in odpiranja parov. V prihodnosti morda pare vzpodbuditi k sodelovanju
pri kateri od aktivnosti, ki se odvijajo v okviru Centra za družine Mirenski Grad.

Programi za družine
NEFORMALNA SREČANJA ZA DRUŽINE
Družinski večeri MG in Predoslje
● Redno javljanje na plan na google skupini
● Poenostavljena molitev: rožni venec Božjega usmiljenja po naših namenih.
● Organizirano pospravljanje po večerji: pomivanje in pospravljanje, varstvo, krompir, priprava
prostora za molitev.
● Izpostaviti konkretne probleme in o njih govoriti.
● Večja angažiranost voditeljev za pomoč glavnemu voditelju ter večja angažiranost za
povezovanje v delovni skupini.
● Družabni večeri enkrat na mesec (film, turnir)
Vokalna skupina
●
●
●
●
●

Peli bomo z veseljem in navdušenjem, da se nam še kdo pridruži.
Vprašanje je, ali bi še imeli pevski vikend.
Do konca si bomo uredili glasbeno sobo.
Dobro bi bilo, če bi nekdo prevzel otroke.
K mladinskim mašam bomo povabili mlade. To bomo skušali povezati z učenjem glasbe.

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.
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Povabiti bi bilo smiselno nove prostovoljce (mladinke) k soustvarjanju delavnic.
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
● 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
● z izdelovanjem jaslic bomo nadaljevali in skušali vključevati in za izdelovanje navdšiti tudi
mlade
● 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
● Drugo leto bomo dorečena spoznanja upoštevali.
Duhovne vaje v hribih
● Počasi zmanjkuje domov ČSOD, kjer smo lahko sami in v bližini hribov. Za naslednje leto je
lahko Dom Triglavska roža v Trenti (35 ležišč), ki ga ima v upravljanju Društvo prijateljev
mladine NG ali pa kateri od ČŠOD na Notranjskem, Termin se je kar lepo prijel in je tudi
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primeren za hojo po hribih, zato bi ga ohranili.

PRIREDITVE ZA DRUŽINE
Srečanja za družine
Prešernovanje
Vprašanje je, ali je smiselno porabiti toliko energije za tako prireditev. Ljudje so bili sicer
zadovoljni.
Za naslednje leto bi pripravili prireditev v povsem drugačni podobi, in sicer bi bila bolj resna
in kulturna .

Dan družine
Nadaljevati v isti smeri, kot prejšnje leto. Poanta je nastop otrok.

Miklavževanje
Nadaljevati v isti smeri, kot prejšnje leto.

Dan VZD – Dan Za Vse
Opažamo, da so tovrstne prireditve bolj kot ne same sebi namen in nas v pripravah precej izčrpavajo
ter nam dajejo nek varljiv občutek zadovoljstva, medtem ko ljudje našega truda ne cenijo (raje takoj
odidejo domov ali sploh ne pridejo). Zato smo sklenili, da jih ne bomo več pripravljali ter bomo raje
praznovali znotraj društva, oziroma vlagali čas in delo v dogodke, ki nas bolj povezujejo in nam vsem
dajejo vrednost (npr: piknik za brezdomce in prostovoljce).
Kvatrnica
Nadaljevali bomo z zbiranjem gradiv in dopolnjevanjem razstave s podatki do prve svetovne vojne in
po njej.
Radi bi izvedeli, kdo so eremiti, ki so pokopani na Gradu. Naslednje leto bi kvatrnico povezali z
blagoslovom in obnovo njihovih grobov ter groba župnika Eleršiča.
Želimo si obuditi stojnice, ki bodo ponujale domače izdelke in tradicionalne jedi iz več regij.
Sodelujemo tudi s šolo in učiteljicami razredne stopnje (Lučana), ki bodo risali Grad – iz risb bi potem
lahko naredili razstavo.
Otroci OŠ Miren (1. – 5. razreda) so nas prišli obiskat, predstavili smo jim Grad ter razstavo. Bili so
veseli predstavitve... Skušali bomo sodelovanje peljati naprej.

ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
Rekreativne dejavnosti za družine – Športne urice za družine
Nadaljevali bomo v strukturiranju srečanj.
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Izleti in pohodi za družine
● V prihodnje bi poskušali izvesti še kakšen izlet za družine. Gledali bi, da je izlet primeren za
vse družine, ki imajo majhne otroke.
● PLAN 2018: Izveden izlet na Sveti Pavel, planirano izvesti še izlet na Kokoš v Aprilu in
zaključni izlet v maju – lokacija še ni določena. Nadaljevanje izletov potem sledi v jeseni.

Promocija
SPLOŠNO O PROMOCIJI (ZGIBANKA, PLAKATI …)
Splošno o promociji
ZGIBANKE
Ko dobimo grafično predlogo, vstavimo besedila ter dokončno oblikujemo in pošljemo v tisk.
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
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
Cilj je povečati obisk preko drugih družbenih omrežij, mogoče instagram (fotografije) in iskati način,
da obiskovalci ostanejo na strani
Promocija na Facebook strani
Ažurno objavljanje.

Objave člankov v medijih
Ažurno objavljanje. Pripraviti o
z. obnoviti bazo medijev kamor pošiljamo članke ter beleženje pošiljanja.
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Akcija prodaje koledarjev
KOORDINACIJA:
● Prej pripraviti komplete.
● Se angažirat za nove prostovoljce – priložnost za odnos.
● Fajn, da so se močne ekipe delile.
ORGANIZACIJA ŽUPNIJ:
● Loviti župnjiske praznike oz. nedelje, ko je več ljudi.
● Če kdo pozna župnika, je dobro, da gre on v tisto župnijo.
● V velike župnije se gre zaradi dopustov malo kasneje.
● Ne it na preveč maš v enem dnevu.
● Dobro, da je prej oznanjeno.
● Splača se iti v manjše kraje, kjer nas župniki podpirajo.
BAZA PODATKOV:
● Baza se mora ažurirat.
● Pri bazi vpisovati tudi opis kraja, župnika, odziva, parkirišče, WC, nadstrešek...
PREDSTAVITEV:
● Dobro je povedati in pokazati zadnjo stran, kaj se je naredilo z denarjem preteklo leto.
● Dobro, da sami predstavljamo (ne župnik), jasno predstaviš namen, da ljudje vedo, kaj
konkretno bodo podprli.
● Povedati za položnice.
● Povedati prosto – se naučiti na pamet ali s svojimi besedami.
● Fajn, da se je besedilo začelo z zahvalo.
● Priporočen prispevek namesto cene.
● Svetinjice Marijinih sester se zalo dobro prilegajo akciji.
● Predstavlja naj nekdo, ki mu to gre dobro od rok.
DRŽA:
● V glavi smo imeli izboljšati rezultat.
● Izziv govoriti. Kljub naporu je dober občutek.
MAŠE:
● Vprašanje, če se splača pokrivati zelo zgodnje maše. Včasih skoraj ni odziva, ni pa to pravilo.
● Naša drža med mašo je pomembna.
KAKO NAGOVORITI?:
● Kupujejo predvsem starejši, mladih ni nagovoril namen?
● Kako z akcijo nagovoriti mlade družine?
TEHNIČNO:
● Lahko bi dali tiskati vrečke iz blaga z natisnjenim znakom.
● Elastike za zvit koledarje.
● Prozorne vrečke, če je dež – to se lahko pove že na ambonu.
KOLEDAR
● Predlog, da bi se naredilo aplikacijo koledarja.
● Pripis kraja, kjer je bila posneta fotografija.
● Fajn, da so vpisane lune.
ZANIMIVOSTI:
● Nekaj koledajev je odpotovalo v Argentino.
NAPOTKI:
● Dobro se obleči!
POVEZANOST MED NAMI:
76

● Lepo, ko drugi takoj vpraša, kako je šlo.
● Lepo, ko gremo po maši skupaj pohajat.
PROMOCIJA:
● Fotografirati na terenu. Objave na facebooku.
● Dobro, da je šlo obvestilo na RKC in Družino.

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

FINANČNI PLAN DRUŠTVA PROSTOVOLJCEV VZD ZA LETO 2018
Društvo planira v letu 2018 prihodke v višini 395.360,94 EUR in so sestavljeni iz naslednjih virov
prihodkov:
Planirani prihodki
v letu 2018 v EUR

VIRI PRIHODKOV

DOTACIJE IZ PRORAČUNSKIH IN DRUGIH JAVNIH SREDSTEV
(Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Ministrstvo za
zdravje, Mestna občina Ljubljana, občina Miren-Kostanjevica,
Mestna občina Nova Gorica)

DRUGE DRŽAVNE PODPORE

233.385,00

6.000,00

DOTACIJE JAVNIH FUNDACIJ IN SKLADOV (FIHO – fundacija za
humanitarne in invalidske organizacije) – redna dejavnost

50.733,16

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE in MOL (ZA JAVNA DELA)

11.742,78

DONACIJE PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB

18.500,00
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DONACIJA MARIJINIH SESTER

DONACIJA MISIJONSKE DRUŽBE

8.000,00

17.000,00

PRISPEVKI UPORABNIKOV NAMESTITVENE PODPORE

5.500,00

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI ZA CENTER ZA DRUŽINE
MIRENSKI GRAD

8.000,00

PRIHODKI IZ PRISPEVKOV UPORABNIKOV ORATORIJA IN
VARSTVA (tržna dejavnost)

17.000,00

PRIHODKI IZ PRODAJE IZDELKOV IN STORITEV – vezice
(tržna dejavnost)
PROSTOVOLJNI PRISPEVKI ZA KOLEDARJE

2.000,00

11.500,00

PRENOS VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV IZ REZERVACIJ
V PRIHODKE – FIHO NALOŽBE IN REZERVNA SREDSTVA,
MDDSZ, PODARJENA OS
SKUPAJ

6.000,00

395.360,94

Društvo planira v letu 2018 stroške v višini 395.000,00 EUR.
Stroški so bili evidentirani ločeno, po programih. Razčlenitev stroškov je vidna v spodnji tabeli:
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Stroški
planirani v
letu 2018 v
EUR

Planirani prihodki, ki bodo
pokrivali stroške posameznega
programa v letu 2018

DNEVNI CENTER ZA BREZDOMCE
(od tega za Celostno pomoč za zdravje
na ulici 19.750,00)

92.000,00

- MDDSZ (strošek dela) 43.500,00
- MDDSZ (posredni stroški) 850,00
- MZ (stroški dela) 6.695,00
- MZ (posredni stroški) 680,00
- MOL 21.500,00
- FIHO 1.380,78
- ZRSZ in MOL (JD) 9.394,22
- prihodki iz prodaje storitev –
vezice 2.000,00
- pokrivanje amortizacije cca
6.000,00

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE VZD

32.000,00

- MDDSZ 14.500,00
- MOL 13.500,00
- FIHO 1.151,44
- ZRSZ in MOL (JD) 2.348,56
- pokrivanje amortizacije cca
500,00

TERENSKO DELO - LJUBLJANA

18.000,00

- MDDSZ 18.000,00

TERENSKO DELO – RAZDELJEVANJE
HRANE BREZDOMCEM NOVA
GORICA

12.000,00

- MDDSZ (posredni stroški)
5.300,00
- MZ (strošek dela) 4.500,00
- MONG 1.300,00
- Občina Miren-Kostanjevica
900,00

NAMESTITVENA PODPORA
BREZDOMNIM, NAMESTITEV IN
AKTIVNO VKLJUČEVANJE
BREZDOMNIH V DRUŽBO

74.000,00

- MDDSZ (strošek dela) 32.000,00
- MDDSZ (posredni stroški)
9.300,00
- FIHO 17.117,02
- prispevek uporabnikov 2.500,00
pokrivanje amortizacije cca
4.000,00
Misijonska družba
9.082,98

NAMESTITVENA PODPORA LJUDEM
V STISKI

13.000,00

- prispevek uporabnikov 3.000,00
- FIHO 10.000,00
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ŠOLA PROSTOVOLJSTVA

13.000,00

- FIHO 2.286,90
- prispevki za koledarje (za delo s
prostovoljci in hrano) 4.000,00
- Misijonska družba 6.713,10

CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI
GRAD

101.000,00

- MDDSZ 39.600,00
- MZ 14.060,00
- FIHO 5.967,12
- Občina Miren-Kostanjevica
2.200,00
- prostovoljni prispevki za Center
za družine 8.000,00
- prispevki uporabnikov oratorija in
dopoldanskega varstva 17.000,00
- druge državne podpore 3.000,00
- pokrivanje amortizacije cca
2.800,00
- Marijine sestre 8.372,88

ROMANJE IN DUHOVNE VAJE V
HRIBIH

10.000,00

- uporabniki v celoti sami

DELOVANJE DRUŠTVA

30.000,00

- FIHO 12.829,90
- MOL 5.000,00
- druge državne podpore 3.000,00
- prispevki za koledarje (za stroške
dela ter oblikovanje in tisk
koledarjev) 7.500,00
- pokrivanje amortizacije cca
500,00
- donacije 1.170,10

SKUPAJ

395.000,00

Miren, 9.3.2018
Pripravila: Tamara Kobal, računovodja
Ad 9.
Imenovanje notranjega nadzornika za leto 2018
Predlagana je Milena Hostnik.
Ad 10.
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Razno
Delovno gradivo uredila
Andreja Ličen
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