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1. ZPM LJUBLJANA MOSTE-POLJE V LETU 2017 
 
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje (v nadaljevanje ZPM Ljubljana 
Moste-Polje) je v letu 2017 nadaljevala s svojim poslanstvom ustvarjanja lepših 
pogojev za rast in razvoj otrok in mladostnikov po vsej Sloveniji ter širila obstoječe 
programe. Tudi v letu 2017 smo med otroci in mladostniki širili vrednote 
solidarnosti, spoštovanja, strpnosti in odprtosti. 
 
Aktivnosti na področju kakovostnega preživljanja prostega časa v organiziranih 
dejavnostih smo krepili in nadgradili program, skozi katerega otrokom in 
mladostnikom pomagamo pri razvoju kompetenc za soočanje z izzivi sodobne 
družbe. Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili skozi delo z otroki, smo uvajali 
tudi programe za kompetentno starševstvo. 
 
V letu 2017 smo pričeli s projektom Večgeneracijski center Skupna točka, ki od 
začetka leta teče na petih lokacijah in ga uresničujemo v sodelovanju s Slovensko 
filantropijo ter ob sofinanciranju s strani Republike Slovenije – Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada. 
Programi na dveh lokacijah v Ljubljani, ter po eni v Grosupljem, na Vrhniki in v 
Logatcu, so namenjeni različnim ranljivim skupinam, pa tudi povezovanju z 
lokalno skupnostjo. Na vseh lokacijah programi tečejo uspešni, centri pa so tudi 
vedno bolje obiskani. 
 
V letu 2017 smo nadaljevali z razvojem humanitarnih programov in obsegom 
pomoči. Poleg pomoči pri osnovnem preživetju, smo še razširili programe, skozi 
katere izobražujemo družine ter otrokom v stiski omogočili dodatno pomoč skozi 
dijaški sklad in štipendije. Opozarjali smo tudi na nujne sistemske spremembe, 
predvsem na področju odpovedi od kreditnih pogodb, ki žal še ni urejeno tako, da 
bi družinam v stiski omogočilo možnost za reševanje situacije.  
 

2. ORGANIZIRANOST ZPM LJUBLJANA MOSTE-POLJE 
 
ZPM Ljubljana Moste-Polje sestavlja pet društev prijateljev mladine (DPM), delo 
organizacije pa nadzorujejo člani organov upravljanja. 
 
DPM pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje: 

 DPM Moščan,  

 DPM Hrušica Fužine,  

 DPM Nove Fužine,  
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 DPM Štepanjsko naselje,  

 DPM Šmartno ob Savi. 

 

Organi upravljanja ZPM Ljubljana Moste-Polje: 

 Upravni odbor ZPM Ljubljana Moste-Polje 

 Nadzorni odbor ZPM Ljubljana Moste-Polje 

 Častno razsodišče ZPM Ljubljana Moste-Polje 

 Nadzorni odbor projekta Botrstvo v Sloveniji 

 

a) Upravni odbor ZPM Ljubljana Moste-Polje 

 Anita Ogulin, predsednica 

 Alenka Petkovšek, podpredsednica 

 Irena Grlica, članica 

 Simona Kralj, članica 

 Gordana Čižman, članica 

 Martina Ring, članica 

 Katja Benčina, članica 

 Saša Kožuh, član 

 Boštjan Žerdin, član 

 Janez Verbič, član 

 

b) Nadzorni odbor ZPM Ljubljana Moste-Polje 

 Milena Štular, predsednica 

 Milena Fornazarič, članica 

 Neda Štemberger, članica 

 

c) Častno razsodišče ZPM Ljubljana Moste-Polje 

 Jože Benčina, predsednik 

 Marija Benčina, članica 

 Erika Račič, članica 

 

d) Nadzorni odbor projekta Botrstvo v Sloveniji 

 Milena Štular, predsednica 

 Nina Zidar Klemenčič, članica 

 Samo Kupljen, član 
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 Nataša Sorko, članica 

 Nataša Zanuttini, članica 

 Suzana Bagari, članica 

 
 

3. PROGRAMI IN VSEBINE ZPM LJUBLJANA MOSTE-POLJE 
 
Programi in vsebine ZPM Ljubljana Moste-Polje so združeni v tri stebre, ki 
predstavljajo fokus delovanja organizacije. 
 

1.) Organiziran prosti čas 
2.) Humanitarna dejavnost 
3.) Družina in zdravje 

 

 
 

4. POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
 
ZPM Ljubljana Moste-Polje se je v preteklem letu osredotočala na izvajanje, razvoj 
in ustvarjanje vsebin v sklopu vseh treh stebrov. V poročilu je navedena glavnina  
aktivnosti po posameznih usmeritvah delovanja. 
 

ZPM LJUBLJANA MOSTE-POLJE

ORGANIZIRAN 
PROSTI ČAS

HUMANITARNOST
DRUŽINA IN 

ZDRAVJE
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4.1.) ORGANIZIRAN PROSTI ČAS 
 
Programi organiziranega prostega časa so najstarejša dejavnost ZPM Ljubljana 
Moste-Polje in eden pomembnejših gonilnikov delovanja. Na področju 
prostočasnih aktivnosti, ki so namenjene v glavnem otrokom in mladostnikom, še 
posebej veliko pozornosti namenimo razvoju. Programi organiziranega prostega 
časa se izvajajo s pomočjo 140 vzgojiteljev, ki jih vodimo v Klubu vzgojiteljev ZPM 
Ljubljana Moste-Polje. Dejavnost Kluba vzgojiteljev vključuje predvsem 
izobraževanje spremljevalcev ter razgibanost in pestrost prostočasnih programov. 
Vzgojitelji s svojim znanjem in izkušnjami otrokom v programih predajajo 
pozitivne vrednote, jih animirajo in dajejo zgled za življenje. 
 
Razvoj vključuje izobraževanje vzgojiteljev, skrb za varnost otrok in mladostnikov, 

pa tudi vzgojiteljev,  ter razgibanost in pestrost prostočasnih programov. Veliko 

pozornosti namenjamo zaupanju staršev in skrbnikov. Naša razlikovalna prednost 

je, da združujemo otroke in mladostnike iz različnih družinskih ozadij in slojev, saj 

tako ustvarimo pogoje, v katerih se otroci in mladostniki učijo eden od drugega, 

predvsem pa spoznavajo vrednote solidarnosti in strpnosti. V vse prostočasne 

aktivnosti vključujemo tako otroke, katerih starši zmorejo plačati polno ceno, kot 

tudi otroke, ki jih zaradi različnih razlogov umikamo iz družin in se v prostočasne 

aktivnosti vključujejo humanitarno. Pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje pa 

potekajo tudi zdravstvena letovanja. 

 

Posebnost programov organiziranega prostega časa pod okriljem ZPM Ljubljana 

Moste-Polje je v širši usmerjenosti vsebin. Otroci in mladostniki v počitniških 

programih niso ozko usmerjeni le na eno vsebino, temveč spoznavajo načine 

aktivnega preživljanja počitnic in prostega časa. V počitniških programih skozi 

pogovore spoznavajo pomen žive komunikacije ter se skozi prijetno druženje z 

vrstniki priučijo odgovornosti in samostojnosti.  

 

Financiranje aktivnosti organiziranega prostega časa tako poteka s plačili prijavnin 

s strani staršev, preko prispevkov in sofinanciranja MOL in Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije ter s pomočjo donatorskih sredstev preko projekta Botrstvo 

v Sloveniji ali drugih akcij zbiranja sredstev. 
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4.1.1) Letovanja  
 
Letovanja v času poletnih šolskih počitnic potekajo v počitniškem domu v 

Zambratiji. V letu 2017 smo izvedli 6 rednih izmen letovanj za otroke in 

mladostnike, ki so trajale med 7 (prvi dve izmeni) in 10 dni (ostale izmene). Med 

njimi so bile Boom počitnice za mladostnike, ki so opisane v poglavju 4.1.3, ter 

Avtobus sreče (letovanje z otroki iz Beograda). Tudi letos smo zaradi donacije 

Radia1 lahko organizirali dodatno, 7. izmeno, v času od 27. 8. do 3. 9. 2017, v 

katero so bili vključeni le socialno ogroženi otroci iz vse Slovenije. Letovanja so 

skupaj z vzgojitelji Kluba vzgojiteljev vodili zaposleni na ZPM Ljubljana Moste-

Polje.  

 

V počitniškem domu Zambratija je v času poletnih počitnic letovalo 721 otrok od 

tega: 

Oblika plačila letovanja: Število otrok: 

- Polna cena (za plačilo 330,00 € 
in 231,00 €) 

190 

- S subvencijo ZZZS ( za plačilo 
54,00 € oz. 37,80 € oz. 79,00 € 
oz. 55,30 €) 

185 

- Brezplačno (za plačilo 0,00 €) 346 
 

Z zdravstvenim predlogom je v letu 2017 v Zambratiji letovalo skupaj 250 otrok 

(65 otrok v predšolskih izmenah in 185 otrok v šolskih izmenah). 

 

V letošnjem letu smo dom prvič odprli tudi v času prvomajskih in jesenskih 

počitnic in sicer so:  

 Prvomajske počitnice potekale od 28.4.-2.5.2017 (Spomladanska 

Istra). skupno je počitnikovalo 44 najstnikov, vsi brezplačno.  

 Jesenske počitnice pa od 33.10.-3.11.2017 (Jesenska Istra) Skupno je 

počitnikovalo 45 najstnikov, od tega, 43 brezplačno.  

 

Počitniški dom je obratoval od 28. 4. do 2. 11. 2017. V mesecu maju, juniju in 

septembru so svoje programe v počitniškem domu v Zambratiji izvajale tudi šole 

in vrtci.   
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Počitniški dom Zambratija je v letu 2017 sprejel skupaj 2059 gostov.  

4.1.2) Tabori in zimovanja 
 

Tabori v času poletnih šolskih počitnic potekajo v počitniškem domu Vila Šumica 

v Kranjski Gori. V letu 2017 je bilo organiziranih 6 tedenskih taborov angleškega 

jezika (Razgibane angleške počitnice) ter Montessori tabor. V tednu med 20. 

avgustom in 26. avgustom je potekal Športni tabor, ki smo ga lahko omogočili ob 

donatorski podpori Ljubljanskih mlekarn, in ga je obiskalo 45 otrok popolnoma 

brezplačno, v zadnjih dneh počitnic, od 27. avgusta do 30. avgusta, pa je potekal 

tabor podjetja Automatic servis, ki pa je bil organiziran na željo podjetja le za 

otroke zaposlenih.  

 

V poletnem času je Vilo Šumico obiskalo 416 otrok. 

 

Oblika plačila tabora Št. otrok 

- Polna cena ( za plačilo 179,00 
€, 189,00€) 

294 

- S subvencijo (za plačilo ) 5 

- Brezplačno (za plačilo 0,00 €) 117 

 

 

V počitniškem domu Vila Šumica pa so potekala tudi zimovanja ter prvomajski in 

jesenski tabori. 

 Prešernovo zimovanje je potekalo med 4. 2. in 8. 2. 2017, obiskalo pa 

ga je 5 otrok brezplačno in 18 plačljivo.  

 Zimovanji sta potekali med 19. 2. in 24. 2. 2017 ter med 26. 2. in 4. 3. 

2017, obiskalo ju je skupaj 96 otrok. V prvi izmeni 38, v drugi pa 58. 

Skupaj pa smo zimovanje brezplačno omogočili 34 otrokom. 

 Božične počitnice so potekale med 25. 12. in 29. 12. 2017, obiskalo jih 

je 48 otrok brezplačno. 

 Novoletne počitnice so potekale med 29. 12. 2017 in 1.1. 2018, 

obiskalo jih je 51 otrok brezplačno. 

 Prvomajski tabor je potekal med 27. 4. in 2. 5. 2017, obiskalo pa ga je 

41 otrok brezplačno.  

 Jesenske počitnice so potekale med 29. 10. 2017 in 3. 11. 2017, 

obiskalo pa jih je 50 otrok brezplačno.  



 

9 

 
 
 
 

 

Organizirali smo tudi vikend tabore, ki so potekali:  

 31. 3. – 2. 4. 2017 – 43 otrok 

 14. 4. – 16. 4. 2017 – 44 otrok 

 27. 4. – 29. 4. 2017 – 42 otrok 

 30. 4. – 2. 5. 2017 – 42 otrok 

 17. 11. – 19. 11. 2017 – 28 otrok 

Vsi otroci so vikende v Kranjski Gori obiskali brezplačno. 

 

Skupaj je v letu 2017 preko dejavnosti ZPM Ljubljana Moste-Polje počitniški dom 
Vila Šumica obiskalo 924 otrok, od tega kar 545 brezplačno. 
 

4.1.4) Radio 1 – akcija Deželak je junak 
 

Radio 1 je v letu 2017 že tretjič organiziral akcijo za zbiranje sredstev za počitnice 

otrok iz socialno šibkih družin. Z akcijo je bilo zbranih 82.019,90 €. Iz zbranih 

sredstev je letovalo 444 otrok. Od tega 142 otrok v Kranjski Gori , 302 otroka pa v 

Zambratiji. 

 

4.1.3) Počitnice za mladostnike  
 
Pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje vsako leto potekajo BOOM počitnice, 
namenjene mladostnikom, ki na zdrav in spodbuden način preživijo nekaj dni z 
vrstniki v Zambratiji. Izvajamo pa tudi projekt Mladi in Evropa, skozi katerega 
mladostnikom omogočamo potovanja po Evropi in spoznavanje različnih jezikov 
in kultur. 
 
BOOM počitnice so potekale v Zambratiji v terminu od 8. 7. 2017 do 18. 7. 2017, 
udeležilo pa se jih je 117 mladostnikov1. 
 
Program Mladi in Evropa je v letu 2017 potekal v dveh terminih, in sicer smo ob 
začetku počitnic med 23. 6. 2017 in 26. 6. 2017 v London peljali 32 mladostnikov, 
ki so jih spremljali 3 vzgojitelji. Pred koncem poletnih počitnic, med 23. 8. 2017 in 
29. 8. 2017 smo mladostnike peljali na Portugalsko, kjer so si ogledali Porto in 

                                                        
1 S tevilo teh mladostnikov je z e vs teto v skupno s tevilo otrok in mladostnikov, ki so letovali 
v Zambratiji v poglavju 4.1.1. 
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Lizbono. Tega potovanja se je udeležilo 30 mladostnikov, spremljali pa so jih prav 
tako 3 vzgojitelji. 
 

4.1.6) Sodelovanje z zunanjimi organizatorji počitniških vsebin 
 
V letu 2017 smo v sodelovanju z zunanjimi organizatorji letovanj in taborov v 
počitniške dejavnosti vključili še več otrok. Teh organiziranih aktivnosti so se 
udeležili otroci iz družin v stiski, saj so bile vse popolnoma brezplačne. 
 
Otroke smo vključili v naslednje tabore in počitnice: 

- Tabor na Soči (organizator Rotary klubi Slovenije): tabor je potekal v 
Tolminu ob reki Soči od 21.8.2017 do 25.8.2017, vključenih je bilo 24 
otrok. 

- Tečaj deskanja v Španiji (organizator Ujusansa): tabor je potekal v kraju 
Zarautz pri San Sebastianu, obiskalo ga je 5 mladostnikov. 

- Tabor v Kozjem (organizator Poletni tabor Kozje): tabora sta potekala 
v Kozjem, prvi od 6. 8. 2017 do 11. 8. 2017, drugi pa od 13. 8. 2017 do 
18. 8. 2017, vključenih pa je bilo skupno 29 otrok. 

 

4.1.7) Počitniško varstvo v Ljubljani – Nikoli sam 
 
Počitniško varstvo pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje poteka že več 
desetletij. Gre za varstvo, ki ga organiziramo za otroke, ki počitnice preživljajo 
doma – v Ljubljani. Poteka med vsemi šolskimi počitnicami in je delno 
sofinancirano s strani MOL. 
 

a) Počitniško varstvo s sofinanciranjem MOL in donacij 
 
Počitniško varstvo ob sofinanciranju MOL je potekalo med poletnimi počitnicami 
tri tedne:  

- 26. 6. do 30. 6. 2017 
- 21. 8. do 25. 8. 2017 
- 28. 8. do 31. 8. 2017 

 
Počitniškega varstva se je v vsakem od navedenih terminov treh udeležilo 30 otrok 
in je bilo za vse otroke popolnoma brezplačno. 
 

b) Kopalno počitniško varstvo 
 
Kopalno počitniško varstvo je potekalo ves čas poletnih počitnic od 26. 6. 2017 do 
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31. 8. 2017. Cena dnevnega kopalnega počitniškega varstva je znašala 16,00 €.  
Obiskalo ga je 237 otrok. 
 

c) Zimsko počitniško varstvo 
 

Zimsko počitniško varstvo je potekalo v času zimskih počitnic med 27. 2. in 3. 3. 
2017 na osnovni šoli Ketteja in Murna. Cena počitniškega varstva je znašala 10,00 
EUR na dan, udeležilo pa se ga je 13 otrok.  
 

4.1.8) Brezplačni izleti 
 
Med počitnicami smo s pomočjo donatorjev organizirali tudi počitniške izlete po 
Sloveniji. Na izlete smo povabili otroke iz počitniškega varstva ter otroke iz 
socialno ogroženih družin.  
V letu 2017 smo izvedli naslednje izlete: 
 

- 5. 3. 2017 – ogled pokala Vitranc – 47 otrok 
- 24. 3. 2017 – ogled smučarskih skokov v Planici – 45 otrok 
- 6. 7. 2017 – kopanje v Termah Ptuj – 46 otrok 
- 20. 7. 2017 – kopanje v Termah 3000 – 44 otrok 
- 23. 8. 2017 – Izlet v Strunjan z LPP – 54 otrok 
- 25. 8. 2017 – Izlet v Strunjan z LPP – 52 otrok 

 

4.1.5) Nič nas ne muči na počitnicah 
 
V vseh počitniških aktivnostih v Zambratiji, Kranjski Gori in v počitniškem varstvu 

v Ljubljani, izvajamo tudi projekt Nič nas ne muči na počitnicah. To so skupinske 

delavnice, ki so namenjene izboljšanju odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk 

otrok in mladostnikov. V letu 2017 smo te delavnice izvajali že drugo leto zapored. 

Izvedli smo 34 delavnic za skupno 825 otrok in mladostnikov.  

 

Delavnice so zajemale naslednje teme: 

 graditev pozitivne samopodobe; 

 prepoznavanje čustev; 

 reševanje konfliktov v medsebojnih odnosih; 

 komunikacija med vrstniki; 

 razvoj socialnih veščin. 
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Delavnice je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, pod okriljem Direktorata za družino. 

 

4.1.9) Sodelovanje s šolami in vrtci 
 
Sodelovanje s šolami in vrtci že vrsto let poteka na več ravnih. Za otroke in starše 

izvajamo različne izobraževalne vsebine. Šole in vrtce iz vse Slovenije pa vabimo 

tudi k izvajanju programov v naravi v Vili Šumica v Kranjski Gori in ob morju v 

Zambratiji. Sredstva za izvedbo projektov pridobivamo z donatorskimi sredstvi. 

 

V šolskem letu 2016/2017 smo v sodelovanju s šolami izvedli Otroške parlamente. 

Osrednja tema Otroškega parlamenta je bila Šolstvo in šolski sistem. Območni 

parlament je potekal v počitniškem domu Vila Šumica v Kranjski Gori. Udeležilo 

se ga je 31 učencev, izmed katerih so 3 sodelovali v mestnem in 1 na regijskem ter 

državnem Otroškem parlamentu. 

 

V letu 2017 smo za šole in vrtce, s katerimi sodelujemo in obiskujejo naše 

počitniške domove, pripravili tudi predstavo z naslovom Lena in Lenart. 

 

S šolami in vrtci pa sodelujemo tudi pri vključevanju otrok in družin v humanitarne 

dejavnosti, kjer šolske in vrtčevske svetovalne službe sodelujejo kot predlagatelji. 

 

 

4.2.) HUMANITARNA DEJAVNOST 
 
Pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje potekata humanitarna projekta Botrstvo 
v Sloveniji, Humanitarna pomoč družinam in Volja vselej najde pot. Programi 
potekajo ob podpori namenskih donacij, program Volja vselej najde pot poteka 
ob sofinanciranju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
in Mestne občine Ljubljana. 
 
V letu 2017 smo zastavili okvirje za reorganizacijo programov in posodobitev 
sistema razdeljevanja pomoči otrokom in družinam v stiski ter pričeli z 
načrtovanjem poteka reorganizacije. Reorganizacija bo predvidoma izvedena v 
letu 2018.  
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4.2.1) Botrstvo v Sloveniji 
 
Do konca leta 2017 je bilo v projekt Botrstvo v Sloveniji vključenih 4971 otrok, ki 
jim je pomagalo 4456 botrov. Od začetka projekta v letu 2010 do konca leta 2017 
je bilo v projektu Botrstvo v Sloveniji zbranih 11,7 milijonov evrov sredstev, delež 
stroškov delovanja projekta pa predstavlja 5,92 odstotka. 
 
V letu 2017 smo s pomočjo medijskega partnerja Val 202 pomagali 3 družinam – 
Nikolajevi, Anabelini in Anjini družini. Poleg tega sta v sklopu oddaj o Botrstvu 
potekali dve dražbi. Duo 2 Cellos je podaril dva loka, s katerimi smo v sklad za 
razvoj glasbenih talentov namenili 17.000 EUR, od tega sta 12.000 darovala 
anonimna 2brata, še 5.000 pa je darovala anonimna dražiteljica pod 
psevdonimom Taprva. S pomočjo te donacije smo doslej omogočili razvoj 
glasbenih talentov 24 otrokom. Ob koncu Evropskega prvenstva v košarki pa je 
Luka Dončić podaril svoje superge, ki so bile na dražbi prodane Bauhausu za 
30.000 evrov. Znesek je bil namenjen za štipendije štirim mladim športnikom, 
trem košarkarjem in smučarju, ki že dosegajo vrhunske rezultate. 
 
V projektu Botrstvo v Sloveniji smo v letu 2016 vzpostavili dijaški sklad, iz katerega 
se krijejo stroški bivanja v dijaških domovih za mladostnike iz socialno šibkih 
družin. V letu 2017 so pomoč v sklopu dijaškega sklada prejemali 103 mladostniki 
z vse Slovenije. 
 
V letu 2017 smo pričeli z vzpostavitvijo štipendijskega sklada, skozi katerega 
pomagamo najstnikom, ki dosegajo vrhunske rezultate v športu, umetnosti ali v 
šoli, in prihajajo iz socialno šibkih družin. 
 
V predprazničnem času smo zasnovali novo akcijo Čarobna zima, s katero smo 
otrokom pod okriljem projekta Botrstvo omogočili praznična in zimska doživetja 
v krogu družine. S pomočjo donatorjev smo zbrali 18.307 EUR donacij, ter kupili 
vstopnice za gledališke, lutkovne in kino predstave, kopališča, drsanje in sankanje 
ipd. Doživetja smo omogočili 1.100 družinam z vse Slovenije, poleg tega pa je 
nepozabne dogodivščine doživelo še 290 otrok.  
 
Odmevne akcije so pripravili tudi donatorji: Hofer je sredstva za projekt Botrstvo 
namenjal z akcijami Ferfud duel, Nasmeškotek in Flaška; Matercard je zasnoval 
interaktivno akcijo Tudi brez dotika se lahko dotaknete srca; stand-up komik Tešky 
pa je pretekel vso Slovenijo in ob stand-up nastopih zbiral sredstva za pomoč 
otrokom. 
 
Projekt Trije zimski botri je v letu 2017 prešel v roke treh prostovoljcev, ki so 
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projekt zasnovali. Sodelovanje smo ohranili na način, da še vedno velik del pisem 
prispevamo s strani Botrstva oz. otrok, ki so vključeni v Botrstvo.  
 

a) Brezplačna pravna pomoč 
 
Pod okriljem projekta Botrstvo v Sloveniji poteka tudi brezplačna pravna pomoč 

ob podpori Odvetniške pisarne Zidar Klemenčič. Brezplačna pravna pomoč deluje 

od marca 2013 in je do konca leta 2017 nudila pomoč več kot 1786 posameznikom 

in družinam, od tega 1015 preko brezplačne telefonske številke in 771 

posameznikom in družinam pri konkretnem reševanju pravne problematike.  

 

4.2.2) Humanitarna pomoč družinam v stiski 
 

V letu 2017 smo nadaljevali s postavljanjem in testiranjem IT platforme za 

vodenje humanitarne pomoči družinam. 

 

V program humanitarne pomoči je bilo v letu 2017 vključenih 510 družin z vse 

Slovenije. Družinam smo razdelili 1598 paketov pomoči, ki vključujejo hrano, 

oblačila, higienske pripomočke in šolske potrebščine. Poleg tega smo razdelili 

otrokom v stiski več kot 428 igrač Talking Tom, 1264 šolskih setov Talking Tom, 26 

koles, več kot 10 računalnikov, ob tem pa še otroške vozičke, vzmetnice, 

gospodinjske aparate in drugo.  

 

S finančno pomočjo smo več kot 300 družinam pomagali pri plačilu položnic in 

dolgov. Poleg tega pa smo družinam omogočili izlete, ogled različnih predstav, jim 

pomagali pri pridobivanju pohištva ipd. Povezali smo se z Mamiblogerkami, ki so 

na svojih blogih predstavile 10 družin ter pomagale zbirati donacije za te družine 

tudi s pomočjo podjetij.  

 

Samo v decembru smo s pomočjo različnih donatorjev zbrali preko 13.000 EUR za 

pomoč družinam. V celem letu pa več kot 100.000 EUR. Poleg finančne pomoči 

pa smo v prednovoletnem času prejeli tudi veliko donacij v obliki hrane, oblačil in 

daril za določene družine, izbrane na podlagi predstavljenih zgodb. 

 

Družinam v stiski smo pomagali tudi s pomočjo medijev, sredstva za rešitev 

njihovih stisk pa so se zbirala v posebnih namenskih skladih in bila namensko 



 

15 

 
 
 
 

porabljena. V sodelovanju z družbo T2 smo tudi 23 družinam omogočili dostop do 

brezplačnega interneta.  

 

Dijakom iz družin v stiski smo pomagali tudi z dodelitvijo štipendij v času šolanja 

v srednjih šolah. Štipendije omogočamo izključno s pomočjo donatorjev in so 

odvisne od višine donacije posameznega donatorja. Štipendije dijaki prejemajo 

na osebni transakcijski račun, upravičenost pa skozi celo leto dokazujejo s 

predložitvijo potrdil o učnem uspehu in zaključnih spričeval. V letu 2017 smo 

štipendijo omogočili 26 dijakom iz vse Slovenije. 

 

 

a) Volja vselej najde pot 

 

Program »VOLJA VSELEJ NAJDE POT« je vstopna točka humanitarnosti. Projekt 

poteka ob sofinanciranju s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti ter ob podpori Mestne občine Ljubljana. K uresničevanju projekta 

pa pomembno pripomorejo donatorji, saj so stiske družin večje, kot jih lahko 

rešujemo v sklopu sofinanciranja. 

 

Projekt Volja vselej najde pot je namenjen takojšnjemu reševanju stisk družin in 

celostni podpori in pomoči vsakemu članu družine. To pomeni, da pomoč nudimo 

neposredno na področju materialne oskrbe (oblačila, obutev, šolske potrebščine, 

čistila, kozmetika, sanitetni material ipd.), finančne pomoči, psihosocialne pomoči 

in svetovanja. 

 

Projekt je za leto 2017 za obravnavo 200 aktivnih uporabnikov 

sofinanciralo  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Posamezniki so v okviru programa bili deležni posebne svetovalne podpore, skozi 

katero smo jih funkcionalno opremili za premagovanje revščine in kompetentno 

starševstvo. Za lažje vodenje in poročanje o napredovanju družin smo uvajali 

elektronski sistem ministrstva EVAPRO.  

 

b) Individualna svetovanja 

V sklopu vključenosti v projekt Volja vselej najde pot poteka prehransko 
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svetovanje in terapevtsko svetovanje. Prehransko svetovanje je namenjeno 

uporabnikom s prekomerno težo in poteka v sodelovanju z osebnimi zdravniki 

uporabnikov in v primeru, ko se uporabniki ne morejo udeležiti nacionalnega 

programa prehranskega izobraževanja v sklopu zdravstvenih domov 

 

S terapevtskimi obravnavami uporabnikom in njihovim družinam nudimo 

brezplačno psihosocialno pomoč, do katere zaradi dolgih čakalnih vrst ali 

potrebnega plačila nimajo dostopa. V redne terapevtske obravnave je bilo v letu 

2017 vključenih 35 uporabnikov. 

 

c) Psihosocialna pomoč na domu 

Tudi v letu 2017 smo v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo in dr. Gabi 

Čačinovič Vogrinčič družinam v stiski omogočali tedensko pomoč na domu. Letos 

se je v projekt vključilo 5 študentov magistrskega študija, ki so pomagali 5 

družinam pri urejanju doma in družinskih odnosov. 

 

d) Družinski vikendi 

V sklopu projekta Volja vselej najde pot smo tudi letos izvajali družinske vikende 

za družine v stiski. Družinski vikendi uporabnikom omogočajo, da se družinski 

člani med seboj povežejo na nov način, učijo pa se tudi odgovornosti in 

spoštovanja, saj za vse vključene veljajo enaka pravila. Družinski vikendi se 

izvajajo v Vili Šumica v Kranjski Gori, kjer družine spremljajo tudi terapevti in 

vzgojitelji, ki poskrbijo za otroški program.  

V letu 2017 so potekali trije družinski tabori v Kranjski Gori, ki se jih je udeležilo 

98 oseb. 

 

e) Klub dobre volje 

Klub dobre volje je nastal v jesenskem obdobju leta 2017, ko so starši, ki so se 

udeležili družinskih vikendov, izrazili željo, da se povezujejo tudi izven vodenih 

delavnic. Ustvarjena je bila zaprta Facebook skupina Kluba dobre volje, kjer se 

starši povezujejo med seboj in tvorijo socialno mrežo. S tem pa si nudijo tudi 

oporo in pomoč pri reševanju stisk. Organiziramo pa tudi srečanja in izlete, kjer 
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dobijo priložnost, da se ponovno v živo povežejo. Srečanj se udeležuje okrog 50 

oseb. 

 

Izleti v sklopu Kluba dobre volje: 

 Izlet v Trst 5 oseb 1.7.2017 - 45 oseb 

 Izlet v Škocjanske jame 6.12.2017 - 40 oseb 

 Drsanje za družine v decembru 2017 - 56 oseb 

 

f) Znajdi se 

 
Podprojekt Znajdi se je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje in je namenjen 

funkcionalnemu opismenjevanju družin na področju gospodinjstva, financ, 

prehrane, vzgoje in zdravja. S pomočjo projekta opolnomočimo družine za 

uspešnejše reševanje situacije. 

 

V letu 2017 smo izvedli 5 sklopov štirih delavnic (Gospodinjstvo in higiena, 

Prehrana, Funkcionalna pismenost, Finance), ki se jih je udeležilo 30 uporabnikov.   

 

g) Mladi junaki 

 

Akcija Mladi junaki poteka v sodelovanju z društvom YES. Člani društva intenzivno 

sodelujejo z 18 mladostniki ter jim predstavljajo različne karierne možnosti. 

Druženje pa ni usmerjeno le v predstavitve, temveč je odlična priložnost za 

spoznavanje in mreženje.  

 

4.3.) DRUŽINA IN ZDRAVJE 
 
V sklopu stebra Družina in zdravje so potekale aktivnosti za otroke, mladostnike 
in družine ter ranljive skupine posameznikov. V ta sklop spada projekt 
Večgeneracijski center Skupna točka in program Dobro sem.   
 

4.3.1) Večgeneracijski center Skupna točka 
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V decembru 2016 smo na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti pridobili sredstva za izvajanje novega projekta, ki smo ga 
poimenovali VGC Skupna točka. Projekt je sofinanciran s strani Republike 
Slovenije – Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter 
Evropskega socialnega sklada. Poteka pa v partnerstvu s Slovensko filantropijo in 
ob podpori občin Vrhnika, Logatec in Grosuplje ter v sodelovanju s številnimi 
društvi in organizacijami.  
 
V letu 2017 smo vzpostavili 5 centrov Skupna točka, in sicer dva v Ljubljani ter po 
enega v Grosupljem, Logatcu in na Vrhniki. Tam dnevno potekajo aktivnosti za 
ranljive skupine posameznikov, centri pa so odprti tudi za druge člane lokalnih 
skupnosti, z namenom povezovanja in sodelovanja. Vsi centri so v lokalnih 
skupnostih dobro sprejeti in vedno bolj obiskani. Ob otvoritvi VGC Skupna točka 
na Zaloški 54 se nam je pridružila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti Anja Kopač Mrak.  
 
V letu 2017 je bilo v projekt VGC Skupna točka vključenih 5.068 različnih 
uporabnikov, skupno smo izvedli 11.616,5 ur vsebin, od tega 2.499 ur 
neformalnega druženja, 6.566 ur informiranja ter 2.561,5 ur različnih delavnic in 
skupinskih aktivnosti. V projektu je sodelovalo več kot 65 različnih prostovoljcev, 
ki so pomagali pri izvedbi programa delavnic, dogodkov ter pri organizaciji in 
skupno opravili več kot 1.200 prostovoljskih ur. 
 

4.3.2) Dobro sem 
 
Projekt Dobro sem smo ob podpori Ministrstva za zdravje začeli izvajati ob koncu 
leta 2015. Namenjen je podpori in pomoči mladim, ki se izgubljajo v času in 
prostoru (nezaposleni, izobraženi, izgubljeni, odvisni, neuspešni).  
 
Ministrstvo za zdravje je julija 2017 ZPM Ljubljana Moste-Polje, odobrilo prijavo 
triletnega projekta Dobro sem – Krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin, 
katerega tudi sofinancira v višini 77.000 evrov. V letu 2017 smo izdelali terminski 
plan projekta in pripravili vsebino priročnika za trenerje in vaj za udeležence 
delavnic Dobro sem.  
 

5. INVESTICIJE 
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5.1.) Zambratija 
 

V Zambratiji smo pred začetkom sezone osvežili počitniški dom, popleskali stene 
in pripravili igrišča in plažo. Poleg tega smo v počitniškem domu montirali nove 
klime, ki so zagotovile prijetno okolje za otroke in podporno ekipo skozi vso 
poletje. 

 

5.2.) VGC Skupna točka 
 

Za potrebe prijave in izvedbe programa večgeneracijskega centra najemamo 
poslovne prostore na Zaloški cesti 54 v Ljubljani, v izmeri 300 m2 za znižano tržno 
najemnino. Prav tako smo investirali v prostor in opremo, da bo program lahko 
tekoče izveden. 

 

6. ZAPOSLENI 
 

Za zaposlene v programih ZPM Ljubljana Moste-Polje smo v letu 2017 organizirali 
supervizijo ter izobraževanje s področja dialogike.  

7. ZAKLJUČEK 
 
V letu 2017 smo sledili zastavljenemu programu dela in načrtom. Skladno s 
programskimi usmeritvami in razpoložljivimi sredstvi smo sledili razpisom in 
pridobivali sredstva za izvajanje obstoječih programov. 
 
Na področju humanitarnih programov smo še nadgradili celostno podporo in 
pomoč, razvijali podporno platformo za delovanje projekta Volja vselej najde pot 
in dodatno pomagali dijakom, ki potrebujejo pomoč pri plačilu dijaških domov ter 
uvedli štipendijski sklad za nadarjene športnike. S pomočjo delavnic in 
izobraževanj smo različne ciljne skupine osveščali o funkcionalnosti ter dostopih 
do pomoči, med najmlajšimi pa širili pomen solidarnosti in medsebojnega 
spoštovanja. 
 
Večgeneracijski center Skupna točka in program Dobro sem, ki sta podporna 
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programa za ranljive ciljne skupine, nam omogočata še hitrejše in obsežnejše 
spoznavanje s problemi različnih družbenih skupin, zaradi česar se lahko hitreje in 
učinkoviteje odzivamo na potrebe družbe. 
 
O kakovosti naših programov pa pričajo tudi razširitve sofinanciranja s strani 
razpisnikov, saj se uvrščamo med organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za večletna 
sofinanciranja. S stalnim poročanjem in nadzorom nad izvajanji programov ter 
porabo sredstev pa še utrjujemo transparentno in zaupanja vredno delovanje. 
 
Tudi v letu 2018 bomo pozorno spremljali dinamiko družbe ter s podpornimi 
programi ustvarjali pogoje za medsebojno povezovanje. Krepili bomo sodelovanje 
z drugimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami ter se odzivali na potrebe 
družbe. Iskali bomo dodatne vire financiranja in delovanja skozi razpise ter 
zagotavljali transparentno poslovanje z namensko porabo sredstev donatorjev in 
sofinancerjev, s tem pa utrjevali zaupanje splošne družbe v naše delovanje. 
 
Prizadevali si bomo ustvarjati kakovostne programe in še naprej delovati kot 
podpornik in glasnik otrokovih in človekovih pravic. 
 
Iskreno hvaležni smo vsem, ki nas na naši poti podpirate in nam pomagate 
ustvarjati solidarnejšo družbo in lepšo prihodnost za generacije, ki še prihajajo. 
 
 
 


