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Predstavitev in programska usmeritev
Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško /preimenovana Zveza prijateljev
mladine Nova Gorica/ je nevladno, neprofitno in humanitarno društvo s 60-letno tradicijo
delovanja na območju Goriške. Vseskozi v javnem interesu, z enim samim namenom in
ciljem:


izboljšati kvaliteto življenja otrok, mladostnikov in družin
 zaščititi pravice otrok in staršev.

Nadgradnja dobrih programov, upoštevanje predlogov in pripomb ciljne populacije,
opuščanje nezanimivih projektov, vodi naše društvo do uresničevanja ciljev tudi v tržnem
sistemu, ko nam finančna sredstva niso več le od države dana.

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško:
je za otroke mesto, kjer lahko izražajo svoja stališča: od šolskega, občinskega do
republiškega parlamenta, se vključujejo v počitniške programe, ki so še posebej
dostopni socialno in zdravstveno ogroženim otrokom; razvijajo kulturne vrednote,
spoznavajo kvaliteto prostega časa ,
za starše je to kraj, kjer lahko poiščejo pomoč za varovanje starševskih in otrokovih
pravic, kjer lahko skupaj z otroki ustvarjajo in se igrajo,
za sponzorje organizacija z zelo široko ciljno populacijo,
za donatorje društvo z razpoznavnim humanitarnim programom,

za mlade raziskovalce mesto, kjer lahko uveljavijo svoj interes, pridobijo dodatna
znanja, razvijajo svoje sposobnosti,
študentom in dijakom – prostovoljcem so na voljo kvalitetni programi dopolnilnega
izobraževanja za delo z otroki in mladostniki,

Vrata društva so torej odprta vsem, ki želijo neprofitno soustvarjati boljši jutri.
Pridružite se nam!
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1.
1.1.

DELOVANJE DRUŠTVA
SPLOŠNI PODATKI

Naziv

Medobčinsko društvo
prijateljev mladine za Goriško

Naslov

Bazoviška ulica 04
5000 Nova Gorica

Spletni naslov
e-naslov
telefon

www.zpm-novagorica.si
zpm-ng@amis.net
05 333 4680, 041 650 691

Id.št.za DDV
Matična številka
TRR pri NKBM Nova Gorica

SI56 53273923
5159083
04750 0000 822514

Pravnoorganizacijska oblika

društvo

Standardna kvalifikacija

94.999

Ustanovna vloga

5.330,- €

Predsednica

Iva Devetak

Upravni odbor

Tomaž Horvat, podpredsednik
Maja Peršič, podpredsednica
Vesna Filej
Zvonko Mavrič
Jernej Podgornik
Gabrijela Prinčič
Vlasta Purkart
Hana Rojc
Majda Škarabot
Alenka Velušček
Vladimira Gal Janeš, predsednica

Nadzorni odbor

Umbert Bizjak
Mateja Čendak
Liana Kalčina
Marina Marinič
Častno razsodišče

Božo Lovišček, predsednik
Boža Hvala
Nadja Čebohin
Lilijana Kavčič
Darko Šfiligoj
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1.2.

PODLAGA ZA DELOVANJE

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško je nevladna organizacija, ki kot
ustanovitvena članica Zveze prijateljev mladine Slovenije deluje na območju petih goriških
občin že 60 let.
Društvo je nevladna, samostojna, humanitarna, kulturno-izobraževalna, prostovoljna in
nepridobitna društvena organizacija, ki si prizadeva delovati v javno dobro na območju občin:
Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in na območju
mestne občine Nova Gorica.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, odgovornostmi in obveznostmi, ki jih
določa Statut društva, usklajen z določili Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06), s pravnim
redom RS in z določili Statuta Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Društvo je vpisano v register društev pri UE Nova Gorica pod zaporedno štev.: 475
V Statutu društva opredeljeni temeljni cilji in naloge:
o

uveljavljanje, zaščita in zastopanje otrokovih pravic, pravic staršev in
organov delovanja v ZPMS,

o

nudenje telefonskih nasvetov in informacij otrokom in mladostnikom preko nacionalne
mreže telefona otrok in mladostnikov (TOM),

o

zagotavljanj možnosti predstavitve interesov, potreb in stališč otrok in mladostnikov na
lokalnih, občinskih, območnih in nacionalnih otroških parlamentih ter njihovo zastopanje,

o

zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladostnikov in družine v
programih zdravstvenih letovanj in tematskih taborov,

o

zagotavljanje pogojev za kulturno doživljanje in ustvarjalno izražanje otrok in mladostnikov
v programih natečaja Evropa v šoli,

o

dvig bralne kulture otrok in mladostnikov v programu Bralne značke,

o

razvijanje raziskovalnega dela mladih v programu Mladi zgodovinarji,

o

spodbujanje zdravega življenja in varnega okolja ter humanih medčloveških odnosov v
programu Zeleni nahrbtnik,

o

organiziranje humanitarne pomoči otrokom in mladostnikom v Sloveniji in v svetu v okviru
Humanitarnega programa,

o

s programom enotne obdaritve vseh otrok v programu Veseli december skrbi za
odpravljanje neenakosti in socialne izključenosti,

o

izdajanje informativnega gradiva s področja delovanja društva v sodelovanju z ZPMS,

o

izobraževanje članov za delo v društvu,

o

izobraževanje staršev, mentorjev in animatorjev različnih oblik dela z otroki in mladino,

o

razvijanje prostovoljnega in socialno preventivnega dela v društvu in seznanjanje širše
javnosti o pomembnosti dela z mladimi.
V imenu prihodnosti
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1.3.

ORGANI DRUŠTVA

1.3.1.

Skupščina (zbor članov) kot najvišji organ društva se je sestala na redni delovni
in volilni seji dne 31. Julija 2014 in potrdila poslovno poročilo in zaključni račun
za leto 2013 ter program in finančni plan za leto 2014. Na skupščini so bili
izvoljeni organi društva za mandatno obdobje štirih let.

1.3.2.

predsednica in obenem zakonita zastopnica društva je v letu 2014 vodila
društvo v skladu s pristojnostmi, ki izhajajo iz statuta. Po sklepu UO je izvajala
tudi operativno delo sekretarja društva in bila odgovorna za izvajanje dveh
odobrenih programov javnih del.

1.3.3.

Upravni odbor kot izvršilni organ društva in ga vodi predsednica društva, se je
sestal na treh rednih sejah. Poleg obravnave izvajanja programa društva, je UO
posvečal veliko pozornosti ukrepom za odpravo nelikvidnosti društva. Člani UO
so bili presenečeni nad argumenti strokovne komisije MONG, ki je program
(delo) društva ocenila z najnižjo možno oceno in sprejeli sklep o vložitvi pritožbe
na prejeto odločbo.

1.3.4.

Nadzorni odbor kot nadzorni organ skupščine se je sestal na dveh rednih
sejah. Na prvi je obravnaval in potrdil finančno poročilo in ZR za leto 2013, na
drugi redni seji se je seznanil z odločbo MONG o sofinanciranju društva v letu
2012 in zaradi nestrinjanja z načinom ocenjevanja dela društva podprl pritožbo
na prvo odločbo. Župan je sicer prvo odločbo odpravil a se naslednja odločba ni
razlikovala v ničermer s prvo. Na drugo odločbo se je društvo pritožilo z jasno
obrazložitvijo in argumenti zavrnilo pisne ocene posameznih članov strokovne
komisije. A tudi tokrat neuspešno. Ob ugotovitvi, da Upravno sodišče presoja le
strokovnost članov komisije, ne pa njihove ocene, na Upravno sodišče pritožbe
nismo vložili.

1.3.5.

Častno razsodišče se je sestalo na eni redni seji in z zadovoljstvom ugotovilo,
da se veča število mlajših članov društva. Drugih posebnosti ni bilo.

1.3.6.

Druge oblike dela za izvajanje posameznih vsebin:
-

1.4.

Koordinacija vodij vsebine Zeleni nahrbtnik se je sestala na dveh delovnih
srečanjih,
Koordinacija mentorjev Otroških parlamentov se je sestala na dveh delovnih
srečanjih,
Koordinacija mentorjev Bralne značke se je sestala na enem delovnem
srečanju,
Komisija z izbor literarnih, likovnih in fotografskih del v natečaju Evropa v šoli
se je sestala na dveh delovnih srečanjih,
Komisija za izbor novoletnih daril za predšolske otroke in učence prve triade
OŠ v goriških občinah (razen MONG), se je sestala na enem delovnem
srečanju,

ORGANI ZPM SLOVENIJE
o

Člani društva so aktivno sodelovali pri delu organov in drugih oblik dela na ravni
ZPM Slovenije:
- Nacionalni odbor za otrokove pravice / članstvo
- Nacionalni odbor Evropa v šoli, / članstvo
- Komisija za humanitarna vprašanja / v skladu s potrebami
- Nacionalni odbor za letovanja in prosti čas / v skladu s programom
V imenu prihodnosti
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1.5.

POSLOVNI PROSTORI
Društvo deluje v prostorih na Bazoviški ulici 4 v Novi Gorici. V začetku devetdesetih je
društvo aktivno sodelovalo pri postavljanju vsebinskih in prostorskih temeljev za
Mladinski center v Novi Gorici. Društvo je bilo tudi sopodpisnik 'pisma o nameri' za
ustanovitev MC in odkup prostorov (današnjih), ki so ga podpisali takratni predsednik
Skupščine občine Nova Gorica, predsednik ZPM Nova Gorica in direktor Urada za
mladino RS. Istega leta je društvo namenska lastna sredstva vložilo za rezervacijo
poslovnih prostorov, ki jih je kasneje, ob finančni podpori Urada za mladino RS,
odkupila novogoriška občina. Ob vselitvi v prostore leta 1997, je bila med občino in
društvom sklenjena pogodba o uporabi poslovnih prostorov (pisarna in igralnica) in
souporabi večnamenskega prostora ter sanitarij za nedoločen čas. Danes je objekt v
celoti prenesen v upravljanje MC. Pogodba med društvom in občino ostaja
nespremenjena.

1.6.

STROKOVNA SLUŽBA
program društva izvajamo brez redno zaposlenih delavcev. V letu 2014 z dvema
javnima delavkama za dobo 12 mesecev. Organizacijsko je program vodila predsednica
ob sodelovanju članov Upravnega in Nadzornega odbora ter ob strokovni pomoči
zunanjih sodelavcev prostovoljcev: mentorji in člani izbirnih komisij za natečaj Evropa v
šoli, mentorji Otroških parlamentov, mentorji Bralne značke, koordinatorji Zelenega
nahrbtnika, člani Kluba vzgojiteljev animatorjev.
Finančno računovodska dela opravlja zunanji računovodski servis na podlagi sklenjene
pogodbe.

1.7.

VIRI FINANCIRANJA
o

KONCESIJSKA SREDSTVA DRŽAVE v višini 3,8 % vseh prihodkov predstavljajo
namenski prihodki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za individualno
regresiranje zdravstvenega letovanja za otroke in mladostnike,

o

PRIHODKI OBČIN, pridobljeni na podlagi Javnih razpisov in drugih možnih oblik
sofinanciranja (Mestna občina Nova Gorica, Občine: Brda, Kanal ob Soči, MirenKostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba), predstavljajo 14 % vseh
prihodkov, namenjenih za program. 9 % je namenskih sredstev za novoletno
obdaritev otrok (vse občine razen MONG),

o

JAVNA DELA, prihodki za zaposlene na izvajanju programa 2 javnih del za čas 12
mesecev, predstavljajo 19,9 % prihodkov, vir 75 % ZRSZ, 25 % MONG,

o

LASTNA (bilančna) SREDSTVA vključujejo prihodke uporabnikov in namenske
donacije oz. sponzorska sredstva in predstavljajo 26,9 %,

o

LASTNA (izvenbilančna) SREDSTVA predstavljajo 26,4 % in vključujejo
prostovoljno delo, brezplačne programe za starše in otroke, denarno pomoč,
prehrambene in pakete s šolskimi potrebščinami, štipendije, plačila toplih obrokov
ipd.
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1.8.

JAVNOST DELA in INFORMIRANJE JAVNOSTI
o
o

o
o
o
o
o
o
o

2.

vsi člani društva so prejeli poslovno in finančno poročilo o delu društva za leto
2013,
javnim financerjem: goriškim občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavodu za zaposlovanje RS so bila dostavljena vsebinska in
finančna poročila z dokazili o namenski porabi dodeljenih sredstev iz javnih razpisov
in drugih oblik financiranja,
donatorjem v pobudi Pomežik soncu je bila dostavljena zahvala in poročilo o
izvedbi brezplačnih letovanj ob morju za otroke in družine,
v nakladi 1500 izvodov smo izdali zgibanko Poletje 2014, namenjeno informiranju
staršev in otrok, o možnostih letovanj v času poletnih počitnic,
v publikaciji 'Kam po pomoč na Goriškem', ki jo je izdala MO Nova Gorica v 5.000
izvodih, je objavljen program društva za preprečevanje socialne izključenosti,
skupaj poslanih 27 elektronskih sporočil medijem o izvajanju programa med
letom,
tiskanih 200 'flajerjev' s programi brezplačnih ustvarjalnic,
tiskanih 200 zgibank o Bralni znački za 'zlate značkarje',
podanih 14 izjav za radijske in tv postaje.

VSEBINSKI PREGLED

Doseženi namen in cilji programa:
Cilji, da bi otrokom in mladostnikom zagotavljali enake možnosti za njihovo participacijo v
okolju kjer živijo in se šolajo ter nudenje možnosti njihovega udejstvovanja v aktivnostih izven
šole, so bili zagotovo doseženi predvsem pri ciljni populaciji na socialnem robu.
Da so naši cilji vodili tudi k pričakovanim učinkom potrjujejo evalvacije posameznih vsebin
na podlagi anonimnih vprašalnikov, potrjujejo izidi vsebinskih anketnih vprašalnikov (OP),
potrjujejo pogovori med uporabniki in izvajalci posameznih vsebin, potrjujejo pogovori s starši
otrok in mladostnikov in vzgojitelji, potrjujejo rezultati udeležb na natečajih, potrjujejo rezultati
humanitarnih pobud, potrjuje prepoznavnost društva med donatorji in sponzorji.
Posebnosti
Pozitivna posebnost pri izvajanju programa, je pripravljenost laičnih in strokovnih sodelavcev
za prostovoljno delo pri izvajanju vsebin.
Žalosti pa nas dejstvo, da so naši, v javnosti prepoznavni in pri uporabnikih pozitivno sprejeti
programi, slabo ovrednoteni v lokalnih skupnostih, čeprav moralne podpore slišimo tudi iz
vrst najvišjih subjektov lokalnih oblasti.

V imenu prihodnosti
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Realizacija vsebin:
ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV in Klub vzgojiteljev
animatorjev –

2.1.

Program zdravstveno letovanje je izvajalo skupaj 20 visoko strokovno usposobljenih
članov Kluba vzgojiteljev animatorjev pri društvu, ki so si na interaktivnih srečanjih
prenašali izkušnje in znanja ter s tem krepili in obogatili svoja znanja za delo z otroki in
za otroke.
S kvalitetnim izvajanjem vsebin, kot so: socialne igre, vaje za moč in vzdržljivost,
pogovori o higieni in pravilnem hranjenju, plavalni tečaji, športne igre, skoki v vodo,
nogomet, odbojka, košarka, namizni tenis, tenis, ples, igre brez meja, krajši pohodi,
izleti, likovne, kiparske in dekorativne delavnice, družabne igre, spoznavanje morskega
sveta, ekološke delavnice in z odgovornim osebnim pristopom do otrok in mladostnikov,
smo s programom zdravstvenega letovanja pripomogli k izboljšanju počutja in
zdravstvenega stanja vseh udeleženih otrok in še posebej pripomogli k socialni
vključenosti otrok iz socialnega roba in otrok s posebnimi potrebami.
Manj pa smo zadovoljni z realizacijo pogodbe, ki jo je društvo sklenilo z ZZZS OE Nova
Gorica za sofinanciranje 2195 dni zdravstvenega letovanja. Na podlagi izdanih
zdravniških potrdil smo realizirali komaj 306 dni, kar predstavlja borih 13,94 %
realizacijo. Da gre za neenakopravno obravnavo otrok iz območja ZD Nova Gorica
napram otrokom, ki so bili v letu 2014 upravičeni do zdravstvenega regresa v drugih
krajih po Sloveniji, smo obvestili tudi Varuha človekovih pravic.
Skupaj je z nami letovalo 120 otrok in dva starša. Med njimi smo za 67 otrok in 2 starša
zagotovili brezplačna letovanja.
2.2.

USTVARJALNICE in IGRAČA.5
Igralne urice z »dobro igračo« so obiskovali starši z otroci, praviloma ob ponedeljkih, pa
tudi med tednom in v času šolskih počitnic; prav tako so prostor za igro z dobro igračo
izkoristile vzgojiteljice iz goriških vrtcev, ki so prihajali na društvo v t.im. izbirni program.
Programu izposoje 'dobrih igrač' starši sprva niso bili najbolj naklonjeni, a se zavedanje
spreminja in posamezniki to možnost že pogosto izkoriščajo. Kot 'dodano vrednost' ali
'novo izbirno vsebino' pa sprejemajo izvajanje ustvarjalnic s strani naših izvajalcev v
osnovnih šolah (prva triada) in v vrtcih. Skupaj 26 ustvarjalnic na sedežu društva in 30
ustvarjalnic v osnovnih šolah in v vrtcih.
Sveži ustvarjalni programi za otroke: Počitnice s konjem in Likovna šola v času
poletnih počitnic, počitniško varstvo s 'tačkami pomagačkami' v jesenskih počitnicah
ter nadaljevanje Likovne šole za nadarjene otroke tudi med šolskim letom, so dodana
vrednost vsem dosedanjim programom in v veliki meri zadovoljujejo nove potrebe in
interese otrok.

2.3.

OTROŠKI PARLAMENT
V pripravah in pri izvedbi 24. Otroškega parlamenta na temo 'razmere v družbi' je
sodelovalo najmanj 28 mentoric oz. mentorjev ter poprečno 17 otrok oz. mladostnikov
na vsaki šoli, skupaj torej najmanj 476 osnovnošolcev; regijskega otroškega parlamenta
se je udeležilo 92 osnovnošolcev. Njihove vsebine pogovorov so se osredotočale na
vprašanja: kako je biti otrok v današnji družbi, kaj je največji problem njegovega
V imenu prihodnosti
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otroštva, odraščanja. V pogovorih s starši so ugotavljali katere prednosti je imelo
otroštvo njihovih prednikov. Osredotočili pa so se tudi na to, kaj bi spremenili, če bi imeli
možnost spremeniti .... . Na občinskih parlamentih so županom postavljali vprašanja, ki
zadevajo kakovost njihovega bivanja v okolju, v katerem živijo in se šolajo.
Izvolili so 23 člansko delegacijo za sejo Nacionalnega parlamenta. Na Nacionalnem
parlamentu jih je spremljalo 8 mentoric in mentorjev.
V mesecu septembru so se nekateri mentorji udeležili nacionalnega izobraževanja za
izvedbo 25. OP, velika večina pa je jih je bilo prisotnih na regijskem seminarju v
Dijaškem domu v Novi Gorici.
Delovno srečanje mentorjev OP in učencev, članov vodstev šolskih parlamentov, kot
priprava na izvedbo 25. OP na temo Izobraževanje in poklicna orientacija, smo izpeljali
v Tednu otroka. O trgu dela in vlogi Zavoda za zaposlovanje je spregovorila Donata
Lahajnar, mag. iz ZZZS. V nadaljevanju so se mentorji posvetili taimingu za 25. OP in
izmenjavi dobrih praks; mladi parlamentarci so sodelovali v delavnici, ki jo je vodil Rok
Židanik, nekdanji predsednik Šolskega, Občinskega in Nacionalnega otroškega
parlamenta.
2.4.

ZELENI NAHRBTNIK
Sedmo leto projekta, ki utrjuje ekološko vzgojo že pri najmlajših otrocih, je skupaj z
lutko Zelenim škratkom postal del programa skorajda vseh vrtčevskih enot na
Goriškem. »ti me ne trgaj, s sabo ne jemlji, puste me, deček, v materi zemlji« je delček
pesmi Dragotina Ketteja. Sprva morda nerazumljivo za otroke, a eden od zapisov v
dnevniku ZN potrjuje pravilnost usmeritve: 'na sprehod smo se z otroci odpravili z
zemljevidom in nalogo Zelenega škrata, naj na sprehodu poiščemo stvari, ki jih vidimo,
slišimo, lahko okušamo, otipamo in vohamo. V igralnici smo opaćene stvari zapisali na
plakat. Na vsakem sprehodu smo odrivali nove in nove stvari, ki smo jih opazili, otipali,
vohali ... . naša naloga je bila tudi čim manj trgati rastline in živalice le opazovati .. , na
sprehodih so otroci tudi fotografirali opažene rastline in živali. Projekt smo zaključili s
fotografsko razstavo.' Zaključne prireditve v Zeliščnem centru v Grgarskih ravnah se je
udeležilo 330 otrok iz vseh sodelujočih vrtcev.

2.5.

BRALNA ZNAČKA
v 48 sezoni Bralne značke na Goriškem je bilo podeljenih 192 priznanj in 231 knjižnih
nagrad za zlate bralke in bralce, ki so se udeležili tudi 'nagradnega izleta' v Ljubljano z
obiskom Literarne poti in z udeležbo na zaključni kulturni prireditvi za zlate bralce v
Cankarjevem domu. Zlati značkarji iz ene periferne osnovne šole so obisk Ljubljane
nadomestili z obiskom Škrabčeve knjižnice na Kostanjevici in E-hiše v Novi Gorici.

2.6.

EVROPA V ŠOLI
38 likovnih in literarnih del se je po izboru komisij uvrstilo na državni nivo, a žal na
letošnjem natečaju na državni ravni (prvič v 11 letih) naši avtorji niso bili med nagrajenci
(prva tri mesta v posamezni kategoriji). Vsem udeležencem so bila podeljena priznanja
za sodelovanje in posebna priznanja za uvrstitev na državni nivo. Vsi so prejeli tudi
knjižne nagrade in se udeležili državne prireditve v Ljubljani.

V imenu prihodnosti
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2.7.

TEDEN OTROKA
za razigrano otroštvo, je bila letošnja tema v Tednu otroka. V društvu so strokovni
sodelavci, na podlagi spletne ankete staršev zaznali potrebo po izobraževanjih v
manjših skupinah, izven zavodov in ustanov, kjer so njihovi otroci v šolah ali v vrtcih.
Anketa je prav tako zaznala ugotovitev, da je za zdravo in razigrano otroštvo potrebno
'dobro starševstvo'. To je bila ena od usmeritev, da smo v TO izpeljali uspešno izpeljali
predavanja za starše s priznanimi predavatelji na teme: Komunikacija, sociolog
Tomica Dumančič, Vrednote za vsakdanjo rabo, Vilijem Ščuka, dr.med. in spec.
pedagog Dragan Pijevac in Cilji kot motivacija, Lilijana Sulič, dipl.socialna delavka
25. letnico sprejema Konvencije o otrokovih pravicah v OZN, smo bili nosilci
posveta 'Z zdravjem povezana vedenja mladostnikov v Sloveniji. Namen posveta
je bil opozoriti zainteresirano javnost o zdravstvenem položaju otrok, ki je pogojen tudi z
načinom življenja ter z ožjim in širšim družbenim okoljem. Cilj posveta je bil, ugotoviti,
kako lahko dolgoročno še izboljšamo zdravje otrok in predvsem, zmanjšamo razlike v
zdravju otrok in mladih na lokalni ravni in v državi nasploh. Ciljna populacija, ki jo na
posvetu pričakujemo so: zdravstvene in socialne službe v regiji, svetovalne službe v
osnovnih šolah in v vrtcih, strokovne službe družbenih dejavnosti na lokalnih, občinskih
ravneh, predstavniki civilne družbe in vsa ostala zainteresirana javnost.
Predstavnici Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Novi Gorici,
Irena Jerič in Ingrid Markočič Tadič, sta predstavili pregled ključnih izsledkov treh
mednarodnih raziskav 'Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju in nekaterih
drugih raziskav o vedenjih, povezanih z zdravjem med slovenskimi mladostniki - s
poudarkom na neenakostih v zdravju.
V Zdravstvenem domu Nova Gorica se niso odločili predstaviti ocene zdravstvenega
stanja otrok in mladostnikov v goriških občinah. Eva Brecelj, dr.med., vodja službe za
zdravstveno varstvo otrok in mladine v Zdravstvenem domu Nova Gorica, je predstavila
problematiko cepljenja oz. precepljenja otrok.
V imenu Varuha človekovih pravic in v vlogi predsednice Nacionalnega odbora za
otrokove pravice pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, je spregovorila Liana Kalčina.
Še posebej se je dotaknila področja zdravstvenega varstva otrok in z njimi povezanimi
vprašanji glede zagotavljanja enake dostopnosti za vse otroke s poudarkom na
izvrševanje 24., 25. in 26. člena Konvencije o otrokovih pravic v državi.
Tomaž Bergoč, izvršni predsednik fundacije Unicef Slovenija nas je seznanil z
aktualnimi podatki o zdravju otrok na globalni ravni.
Predstavniki Otroškega parlamenta so se vključili v razpravo z vprašanjem v kolikšni
meri socialni položaj družine vpliva na zdrav razvoj otroka in mladostnika.
Posveta se je udeležilo nekaj čez petdeset oseb, pretežno strokovne javnosti, nekaj pa
tudi politične javnosti. Z nami je bilo tudi pet predstavnikov otroškega parlamenta. Vse
predstavitve in razpravo smo snemali in bomo celotni zapis objavili na naši spletni strani
najkasneje do 10. decembra, ko praznujemo dan človekovih pravic.
V zaključkih posveta smo podprli poziv Unicef Slovenija in ZPMS-ja Vladi RS v zvezi z
zagotavljanjem že sprejetih zavez, ki zadevajo otrokovo največjo korist, Mestni občini
pa dali pobudo uresničitev zaveze iz leta 2000 o izdelavi celovite analize o položaju
otrok in mladostnikov in ustanovitev Sveta za otroke.

V imenu prihodnosti
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2.8.

VESELI DECEMBER
Komisija za izbor daril za predšolske otroke in za učence prve triade OŠ za goriške
občine (razen MONG), je na podlagi ponudb izbrala darila, ki so jih bili otroci zelo
veseli, starši navdušeni nad kakovostjo. Darila je prejelo 1340 predšolskih otrok, 690
učencev prve triade OŠ in 110 otrok in mladostnikov v invalidnih društvih, invalidni
otrokci na Oddelku bolnišnice v Stari gori in vsi bolni otroci, ki so se v drugi polovici
meseca decembra zdravili na pediatričnem oddelku šempeterske bolnišnice.

2.9.

HUMANITARNI PROGRAM
Humanitarni program je prednostno vključeval zbiranje sredstev za brezplačna
letovanja otrok iz socialno ogroženih družin, zadnja leta pa se na vrata našega društva
obrača vedno več staršev, ki prosijo za različne vrste pomoči. Prioritetno pomagamo
enostarševskim družinam s šoloobveznimi otroki. Vrste pomoči pa so odvisne od odziva
donatorjev in vrste donacij, ki jih v ta namen prejmemo. V letošnjem letu smo:
-

zbirali denar v pobudi 'Pomežik soncu' za brezplačne počitnice za otroke
in starše iz socialno ogroženih družin ter namenske donacije za znižano
ceno letovanj za predšolske otroke,

-

v okviru programa Nacionalne humanitarne komisije ZPMS smo predlagali
dijake za štipendije NIVEA, pripravljali predloge za družine, ki so prosile za
denarno pomoč oz. poplačilo položnic, ter skupaj s svetovalnimi službami in
CSDjem predlagali otroke v projekt Botrstvo,

-

za potrebe pobude SITI BESED smo pripravili analizo stanja potreb po
plačilu toplega obroka za osnovnošolce,

-

v času velikonočnih in prvomajskih praznikov smo prejeli in razdelili bone za
prehrano, bone za šolske potrebščine in prehrambene pakete skupno 38
družinam, pretežno enostarševskim,

-

z izvedbo humanitarnega dogodka 'zlata ribica za otroški nasmeh' v okviru
medgeneracijskega programa 'stopimo skupaj', smo zbirali, v zameno za
zlato ribico, prostovoljne prispevke za Pomežik soncu,

-

sodelovali smo pri izvedbi športno humanitarnega dogodka za malega
Reneja in zbrane prispevke namenili za njegovo zdravljenje,

-

v okviru brezplačne pravne pomoči smo, v katero sta vključeni dve probono odvetnici, smo obravnavali 9 primerov,

-

v Tednu otroka smo poleg brezplačnih izobraževanj za starše, eni družini
zagotovili tudi brezplačno individualno terapevtsko obravnavo,

-

vključili smo se tudi v projekt 'Omogočimo sanje' (nosilec ZPM Maribor).
Projekt je namenjen dodatnemu izobraževanju za vse nadarjene otroke, le
da bodo te aktivnosti, za nadarjene otroke iz socialno ogroženih družin,
brezplačne. V ta namen smo že pridobili donatorja Letriko iz Šempetra pri
Gorici,

-

v mesecu novembru in decembru smo razdelili prehrambene artikle
družinam, jim z gotovinsko donacijo poplačali položnice, eno družino vključili
v projekt Mali koraki za velik cilj, skupaj z RK in CSD pripravili posebno
praznovanje z dedkom Mrazom za otroke iz socialnega roba,

-

vključeni smo v občinski projekt 'Kam po pomoč', znotraj katerega
svetujemo in pomagamo družinam pri iskanju ali tudi zagotavljanju potrebne
pomoči.
V imenu prihodnosti
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3. SODELOVANJE Z DRUGIMI PRAVNIMI SUBJEKTI
o

o izvajanju vseh programov smo obveščali vse goriške občine in njihove predstavnike
primerno vključevali v naše vsebine,

o

pri izvajanju in koordiniranju nacionalnih projektov Evropa v šoli, Mladi zgodovinarji,
Bralna značka in Otroški parlament, smo sodelovali z mentorji omenjenih projektov na
vseh osnovnih šolah na goriškem in v severnoprimorski regiji,

o

pri izvajanju okoljevarstvenega projekta Zeleni nahrbtnik smo sodelovali z vsemi vrtci
na goriškem, z Osnovno šolo Kozara iz Nove Gorice ter z Vrtcem Tolmin,

o

pri izvajanju programa Zdravstveno letovanje smo sodelovali s svetovalnimi službami v
vseh vrtcih in osnovnih šolah ter z ZZZS, OE Nova Gorica, ter z zdravniki pediatri v
Zdravstvenem domu Nova Gorica,

o

pri izvajanju Humanitarnega programa smo sodelovali s strokovnimi sodelavci na
Centru za socialno delo, z območno organizacijo Rdečega križa v Novi Gorici, s
solkanskim Karitasom in s svetovalnimi službami na osnovnih šolah in v vrtcih,

o

pri izvajanju programa Veseli december smo sodelovali s šolami in z vrtci goriških
občin, (razen MONG), z invalidnimi društvi ter z varstveno delovnim centrom ter
šempetersko bolnišnico,

o

pri izvajanju programa ustvarjalnic in igralnic, počitniškega varstva in likovne šole, smo
sodelovali s šolami in z vrtci, s konjeniškim društvom Vrtnica, z društvom Tačke
pomagačke ter s Krajevnimi skupnostmi,

o

pri izvedbi Posveta o zdravju otrok, smo sodelovali z Nacionalnim institutom za zdravje,
OE Nova Gorica, z Varuhom človekovih pravic in z fundacijo Unicef Slovenija,

o

pri zbiranju donacij v pobudi 'zlata ribica za otroški nasmeh' smo sodelovali z 12
različnimi društvi, s sedežem v MO Nova Gorica,

o

pri zbiranju donacij v materialu za izvajanje programa, smo sodelovali s šestimi
gospodarskimi subjekti na goriškem,

o

pri zbiranju donacij za ranljive skupine iz našega okolja smo sodelovali tudi z našo
mrežno članico, Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje,

o

pri izvajanju oz. koordinaciji nacionalnih vsebin in pri realizaciji posamičnih projektov
(Siti besed, Pomežik soncu, Poštar Pavli, donacije za družine), smo sodelovali s krovno
organizacijo ZPM Slovenije in po potrebi tudi z društvi v naši nacionalni mrež,

o

pri pripravi vsebinskih projektov za sodelovanje oz. participiranje v Regionalnem
razvojnem programu 2014-2020 smo sodelovali s Stičiščem NVO Bit Planota.

V imenu prihodnosti

14

4. FINANČNO POROČILO
Prihodki MDPM so v letu 2014 skupaj znašali 98.414 €
Vrednost vseh prihodkov z ovrednotenimi donacijami v materialu in storitvami 133.178 €
PRIHODKI

realizacija realizacija Indeks
2013
2014
13/14

1. PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV
Program: MO Nova Gorica, Občine: Brda, Kanal
1.1. ob Soči,
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, ŠempeterVrtojba
1.2. Javna dela: MONG 25%, ZRSZ 75%
1.3. Regres za zdravstvena letovanja otrok: ZZZS
2. LASTNI PRIHODKI
2.1. prispevki uporabnikov
2.2. namenske donacije v pobudi Pomežik soncu
2.3. druge namenske donacije
odpis obveznosti iz pret.let in drugi
2.4. prihodki
SKUPAJ PRIHODKI 1. in 2.

3. Izvenbilančna vrednost blaga in storitev

62.539

29.025

31.185 29.163

16.862
13694

26.329
5.025

33.562

35.875

13.849
12.522
5.736

11.418
13.707
7.767

1.455

2.983

93.143

98.414

26.355*

3.1. prostovoljno delo
3.2. brezplačna udeležba na letovanjih
razdeljena pomoč družinam s prehrambenimi
3.3. artikli
3.4. šolske potrebščine
3.5. vrednostni boni za šolske potrebščine in hrano
3.5. Botrstvo ZPM LJ.Moste
3.6. Nivea štipendije ZPMS
3.7. Siti besed - ZPMS
3.8. Mali koraki za velik cilj - Kanal A
3.9. namensko zbrani prostovoljni prispevki
3.9. druge donacije v materialu (papir, barve …)
* podatek za leto 2013 ni specificiran
SKUPAJ PRIHODKI 1., 2. in 3

V imenu prihodnosti
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59.581

34.764

107

105,6

132

6.900
2.800
1.150
1.350
560
5.400
1.980
10.000
3.000
1.524
100

119.589

133.178

111,3
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Prihodki od dejavnosti predstavljajo 97,7 % vseh prihodkov in zajemajo:





dotacije iz proračunskih sredstev na podlagi javnih razpisov 46,9% delež,
donacije pravnih in fizičnih oseb z nakazili na trr 16,1% delež,
donacije pravnih in fizičnih oseb v obliki materiala in storitev 26,1 % delež in
prihodki od prodaje storitev 8,6% delež.

Druge prihodke sestavljajo odpis obveznosti iz preteklih let v znesku 2.964,77 € in
18,07€ drugi prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki in evrske izravnave.
Prihodki od pridobitne dejavnosti v letu 2014 so bili ustvarjeni z izvedbo letovanj in izletov.

Odhodki MDPM so v letu 2014 skupaj znašali 81.025 €, z odpisi terjatev skupaj
in drugimi odhodki skupaj 104.953 €
Vrednost odhodkov z ovrednotenimi donacijami v materialu in storitvami brez upoštevanja
odpisov je 115.789 €
realizacija realizacija
2013
2014

ODHODKI
1. STROŠKI DELA
1.1. nagrade vzgojiteljem na letovanjih

30.016

29.980

13.201

3.080

1.2. delo študentov na letovanjih

Indeks
13/14
99,8

645

1.3. javna dela

2. STROŠKI MATERIALA IN BLAGA
pis.material, telefon, PTT, drugi mat.stroški za delo in
2.1. opremo

16.815

26.255

19.397

14.874

5.517

3.183

13.880

11.691

60.070

31.280

44.875

21.332

3.2. prevozi

5.570

4.131

3.3. drugi stroški vseh programov
60 letnica/2013

4.219
5.406

2.024
0

2.2. darla za novoletno obdaritev otrok

3. STROŠKI STORITEV
3.1. bivanje/letovanja

3.4. stroški računovodskih storitev

2.489

3.5. bančne storitve

1.304

4. DONACIJE FIZIČNIM OSEBAM

4.297*

4.1. mesečna nakazila Botrstvo
poplačilo položnic za družine, Poštar
Pavli

5. ODPISI VREDNOSTI
6. DRUGI ODHODKI iz dejavnosti

137

1.291

114.759
V imenu prihodnosti

52

3.600

41
938

SKUPAJ ODHODKI od 1. do 6.

4.891

76,7

22.672
1.256
104.953

91,4
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7. Izvenbilančna
vrednost izvedenih storitev in oddanega blaga

26.355*

34.764

7.1. Prostovoljno delo

132

6.900

zunanji strokovni sodelavci/predavanja, posveti/8x150
vodenje društva in org.dela 1600 ur/3€, vodenje ustvarjalnic
300ur/3€,
7.2. brezplačna udeležba na letovanjih
6 otrok 10 dni v Zambratiji, 4 otroci 6 dni v Kranjski gori

2.800

7.3. razdeljena pomoč družinam s prehrambenimi artikli
15 paketov hrane ob Veliki noči, jeseni 400 kg krompir.,
decembra 40 kg bonbonov
šolske potrebščine v paketu za 38 šoloobveznih otrok,1
7.4. pošiljka v BIH

1.150

1.350

7.5. vrednostni boni za šolske potrebščine in hrano 6 družinam
Botrstvo ZPM LJ.Moste-28 otrok iz našega območja
7.6. vključenih v projekt

560
5.400

Nivea štipendije ZPMS
7.7. trije dijaki prejemajo mesečno štipendijo iz programa
Podajmo si roke

1.980

7.8. Siti besed - ZPMS
15 učencev iz goriških osnovnih šol ima subvencionirano
kosilo iz pobude
Mali koraki za velik cilj – Kanal A – ena družina vključena v
7.9. projekt

10.000

7.10. namensko zbrani prostovoljni prispevki
na športnem druženju zbrane donacije za Reneja, 'namesto
cvetja' eni družini

1.524

3.000

7.11. druge donacije v materialu (papir, barve, znamke …. )
podatek za leto 2013 ni specificiran*

100

141.114

SKUPAJ ODHODKI od 1. do 7.

139.717

99

Med odhodki iz dejavnosti od 1. do 6.:
-

stroški materiala in blaga (novoletna darila) v strukturi vseh odhodkov predstavljajo
10,7% vseh odhodkov,
stroški storitev 22,5 % vseh odhodkov,
stroški dela – javna dela 19 % in stroški dela vzgojiteljev na letovanjih 2,7 %
namenske donacije fizičnim osebam – nakazila ali poplačila položnic 3,5 %

Odhodki pod 7. - donacije fizičnim osebam v materialu ali storitvah, predstavljajo 25 %
Odpisi terjatev predstavljajo 16,2 %, drugi odhodki 0,9 %

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA

Realizacija Realizacija

Indeks

Leto 2013 Leto 2014 2014/2013
105,5
93.234
98.414
114.759
104.953
91,4

PRIHODKI SKUPAJ
ODHODKI SKUPAJ
PRESEŽEK PRIHODKOV
PRESEŽEK ODHODKOV
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22.463

6.539
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5. ZAKLJUČEK
Poslovanje društva v letu 2014 je bilo zelo uspešno. Vsebine zastavljenega programa
smo izvedli optimalno, tako v kakovostnem, kot v finančnem smislu. Bistveno
znižani stroški dela ter materialni in drugi stroški, so rezultat racionalne organizacije
dela in porabe materiala ter visoke etike prostovoljstva med vsemi akterji.
Dodana vrednost finančnim prilivom iz javnih financ je bila 53,31 odstotna. Izraženo
v denarju to pomeni, da smo 61.516 € prihodkov iz javnih sredstev, oplemenitili s
skupno vrednostjo programa v višini 70.257€ (prihodki uporabnikov ter donacije v
denarju, v storitvah in v materialu).
Manj smo bili uspešni pri pridobivanju dodatnih finančnih virov za kritje nastale
izgube iz preteklih let, ki je posledica izpadlih virov prihodkov pri realizaciji
brezplačnih letovanj za otroke iz socialno ogroženih družin, kar je potrdila tudi
notranja revizija poslovanja od leta 2004 do 2014, v sestavi dveh članov Upravnega
odbora in predsednice Nadzornega odbora v mandatu 2010-2014 in vodje
računovodskega servisa, ki izvaja računovodske naloge za društvo. V aktivnostih,
izvedenih za poplačilo terjatev smo bili le delno uspešni. Pri enem upniku smo uspeli
terjatev prekvalificirati v donacijo upnika, z največjim upnikom smo podpisali
Dogovor o obročnem odplačevanju dolga. Dodatnih finančnih virov za sanacijo
dolga, poleg racionalizacije stroškov v letu 2014, nismo uspeli zagotoviti.
Najvišja dodana vrednost društva pa ni v številkah. V društvu moramo biti ponosni
na človeški kapital, ki je del nas. Ponosni na pozitivno prepoznavnost med donatorji.
Še posebej moramo izražati hvaležnost slehernemu posamezniku, ki kot član, kot
prostovoljec ali zunanji strokovni sodelavec, kot mentor, učitelj, vzgojitelj, socialni
delavec ali študent, s predano dobrovoljnostjo in strokovnostjo, svoja znanja in
vrednote prenaša na otroke in mladostnike in na družine v stiski, ki so vse bolj
možna ciljna populacija vseh naših vsebin dela.
Solidarnost, sprejemanje različnosti, participacija mladih, blaženje socialne
izključenosti, ustvarjalnost in inovativnost že v ranem otroštvu, na tem naj temeljijo
naše vsebine tudi v prihodnje.

Iva Devetak, predsednica

-

Poslovno poročilo društva je bilo sprejeto na redni letni skupščini društva, 25. marca 2015

-

Za donatorja leta 2014 je bilo imenovano podjetje GEN-I
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