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1. Nagovor predsednice

Leto, ki je za nami, je bilo eno najtežjih v
zgodovini našega delovanja. Virus, ki je
ohromil svet in našo deželo, je pod prag
tveganja revščine potisnil nepredstavljivo
veliko otrok in družin, ki so že prej živeli
težko. Vanj pa so strahovito zdrsele tudi
družine, ki so dotlej z lastnim zaslužkom in
različnimi oblikami dela zmogle dostojno
preživeti. Padec je doživel dobršen del
srednjega razreda.

Odziv naše ZPM Ljubljana Moste Polje je
bil takojšen in nadvse učinkovit.

S pomočjo donatorjev in prostovoljcev
smo lahko učinkovito priskočili na pomoč
najšibkejšim in najranljivejšim.

Hvala vsem, ki so nas podprli.

Anita Ogulin

Predsednica ZPM Lj. Moste-Polje
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2. Poudarki poslovanja
V letu 2020 smo se osredotočali na širjenje naše
ponudbe za kakovostno preživljanje prostega
časa otrok in mladostnikov v sklopu obstoječih
razpoložljivih nastanitev.

V humanitarnih programih smo nadgrajevali
vsebine za krepitev kompetenc uporabnikov,
da bi zmogli čimprej uspešno in samostojno
življenje. Razvili smo nove projekte za podporo
otrokom in mladostnikom.

Prav tako smo iskali možnosti za sofinanciranje
naše dejavnosti iz razpisov, izvajali programe
skladno z veljavnimi ukrepi in nadgrajevali
strokovno znanje.

Epidemija koronavirusa je od nas zahtevala
takojšnjo nadgradnjo, digitalizacijo in
reorganizacijo večine programov in
vsakodnevnega dela. To nam je omogočalo
vsakodnevno odzivanje na potrebe vseh naših
uporabnikov.

4

Kot posledico epidemije smo med najbolj socialno
ogroženimi opazili porast nasilja, nestrpnosti,
poglabljanje revščine, slabšanje medsebojnih
odnosov …

Opazili pa smo tudi širjenje revščine in
prikrajšanosti v družine, ki spadajo v t. i.
srednji razred.

Tudi v letu 2020 smo še naprej opozarjali na vedno
večjo izpostavljenost srednjega razreda
prikrajšanosti ter pomanjkanje varnostne mreže in
sistemskih rešitev, ki bi zagotavljale večjo varnost
in hitrejše reševanje stisk.



3. ORGANIZIRANOST ZPM 
LJUBLJANA MOSTE-POLJE
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ZPM Ljubljana Moste-Polje je nevladna in
humanitarna organizacija, ki deluje v javno dobro
že skoraj 70 let. Deluje na področju zagotavljanja
in uresničevanja človekovih/otrokovih pravic in se
izjemno trudi za njihove enake možnosti. Skozi
programe za kakovostno preživljanje prostega
časa otrok in mladostnikov je zaznavala probleme
v družbi in razvijala podporne programe, ki
zagotavljajo varno, zdravo, spodbudno življenje
otrok in mladostnikov po vsej Sloveniji. Tako so na
ZPM Ljubljana Moste-Polje vzniknili še verificirani
socialno varstveni in humanitarni programi za
celostno podporo in pomoč družinam v stiski ter
programi s področja zdravja ter družinske
dinamike.

ZPM Ljubljana Moste-Polje sestavlja pet društev
prijateljev mladine (DPM), delo organizacije pa
nadzorujejo strokovni člani organov upravljanja.

DPM pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje:

• DPM Moščan

• DPM Hrušica Fužine

• DPM Nove Fužine

• DPM Štepanjsko naselje

• DPM Šmartno ob Savi
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ZPM Ljubljana 
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Skupščina

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Častno razsodišče

Nadzorni odbori 
humanitarnih 

programov

Nadzorni odbor 
programa Botrstvo 

v Sloveniji

Nadzorni odbor 
programa Veriga 

dobrih ljudi



3. 1 Vodenje in upravljanje

Upravni odbor

• Anita Ogulin, predsednica

• Alenka Petkovšek, podpredsednica

• Melita Joželj Nose, članica

• Katja Bezjak Drašković, članica

• Simona Kralj, članica

• Mirna Gregorič, članica

• Tanja Dornik Poglič, članica

• Martina Ring, članica

• Gordana Čižman, članica

• Janez Verbič, član

• Jure Ajdovec, član
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Nadzorni odbor

• Neda Štemberger, 
predsednica

• Milena Štular, članica

• Tanja Picek, članica

Častno razsodišče

• Milena Štular, v. d 
predsednica

• Marija Benčina, 
članica

• Erika Račič, članica

Skupščino ZPM Ljubljana Moste-Polje sestavljajo upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.



Vodenje in upravljanje humanitarnih 
programov

Nadzorni odbor programa 
Botrstvo v Sloveniji

• Milena Štular, predsednica

• Nataša Zanuttini, članica

• Nina Zidar Klemenčič, članica

• Nataša Sorko, članica

• Suzana Bagari, članica

• Samo Kupljen, član

• Tomaž Barada, član

Nadzorni odbor programa 
Veriga dobrih ljudi

• Katja Bezjak Draškovič, 
predsednica

• Tea Smole, članica

• Svetlana Ilič, članica

8



3. 2 Programi ZPM Ljubljana Moste-Polje
ZPM Ljubljana Moste-Polje izvaja programe za otroke, mladostnike in družine v treh stebrih.

9

Organiziran 
prosti čas

Letovanja

Tabori

Zimovanja

Počitniško varstvo

Izleti
Potovanja za najstnike
Ekskurzije za najstnike

Humanitarnost

Botrstvo v Sloveniji

Veriga dobrih ljudi

Enotna pravna točka

Družina in 
zdravje

Večgeneracijski center 
Skupna točka

Dobro sem



3. 3 Poslanstvo in vrednote

Poslanstvo ZPM Ljubljana Moste-Polje je
omogočati otrokom in mladostnikom varen,
zdrav in spodbuden razvoj, jim z lastnimi zgledi
vzgajati pozitivne vrednote družbe in
ustvarjati priložnosti za tiste otroke in
mladostnike, ki živijo v težjih socialnih
razmerah.

Hkrati pa celostno pomagati socialno šibkim
družinam in opolnomočiti starše za uspešno
samostojno družinsko pot v življenje in s tem
vračanje družbi.

Poslanstvo ZPM Ljubljana Moste-Polje je tudi
opozarjati na otrokove in človekove pravice in
si prizadevati za uresničevanje pogojev za
dostojno življenje vseh članov naše družbe.
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Ključne vrednote ZPM Ljubljana Moste-Polje so:

Odgovornost,

Solidarnost,

Spoštovanje,

Sodelovanje

Zdravje

Izobraževanje.

Skozi svoje delovanje in povezovanje si ZPM
Ljubljana Moste-Polje nenehno prizadeva te
vrednote živeti in širiti. Hkrati pa si prizadeva, da
je njeno delovanje ves čas visoko strokovno,
transparentno in kredibilno.



4. POROČILO O POSLOVANJU 
V LETU 2020
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4. 1 Predstavitev poslovanja v letu 2020

Glede na razmere v preteklem letu, naše poslovanje v
letu 2020 ocenjujemo kot zelo učinkovito. Še posebej
zaradi ovir, ki jih je za izvajanje naših programov
predstavljala epidemija koronavirusa v Sloveniji in na
tujem. Ukrepi za preprečitev širjenja virusa so naše
programe v stebru organiziranega prostega časa
prizadeli bistveno bolj kot v drugih stebrih. Kljub temu
ocenjujemo, da smo se hitro in primerno ter kar se da
učinkovito odzvali na ovire in jih relativno uspešno
premagovali.

Poleg digitalizacije in reorganizacije, ki je bila nujno
potrebna zaradi omejitev in ukrepov, smo izvajali
nadgradnje in prilagoditve. Te so nujne in stalnica naših
prizadevanj za učinkovito reševanje stisk in nenehno
prilagajanje trenutnim potrebam družbe.

Redna in neodvisna revizija poslovanja

Zagotavljanje transparentnosti in zaupanja v organizacijo
je temelj našega delovanja.

Prizadevamo si za ustvarjanje kakovostnih programov,
zagotavljanje celostne pomoči socialno prikrajšanim in
izključenim, pri tem pa zagotavljamo strogo namensko
porabo sredstev. Zato smo izjemno ponosni, da vse to
potrjuje tudi poročilo revizije.
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ZPM Ljubljana Moste-Polje je po Zakonu o društvih
obvezana k vsakoletni reviziji poslovanja. V
poslovnem letu 2020 je potekala zunanja in
neodvisna revizija računovodskih izkazov in letnega
poročila poslovanja za leto 2019, ki jo je opravljalo
podjetje Remars, d. o. o.

Revizija je potrdila, da je ZPM Ljubljana Moste-Polje
poslovala transparentno in brez nepravilnosti, prav
tako pa revizor ni podal nobenega priporočila ali
opozorila. V poročilu po opravljeni reviziji so
revizorji podali mnenje, da je vodenje poslovnih
knjig in sestava letnega poročila v skladu z
računovodskim standardom za društva. Poslovne
knjige in letno poročilo po mnenju revizorja
omogočajo ocenjevanje, da so presežki prihodkov
nad odhodki porabljeni za namene, določene v
tretjem odstavku 24. člena Zakona o društvih ter da
so omenjena določila spoštovana.



4. 1. 1 Organiziran prosti čas
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4. 1. 1 Organiziran prosti čas 

Programi organiziranega prostega časa so že od samega
začetka obstoja osrednji steber 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 namenjamo
razvoju.

Programi organiziranega prostega časa se izvajajo s
pomočjo vzgojiteljev, ki jih usposabljamo in vodimo v Klubu
vzgojiteljev ZPM Ljubljana Moste-Polje. Na naših letovanjih
pa so vedno prisotni tudi medicinski spremljevalci.
Dejavnost Kluba vzgojiteljev vključuje predvsem
izobraževanje in strokovno usposabljanje spremljevalcev
otrok in animatorjev. Trudimo se, da vzgojitelji s svojimi
vrednotami, znanjem in izkušnjami otrokom zagotavljajo
varnost, jih ustrezno animirajo in zagotavljajo enake
možnosti. Skozi vsebinsko bogate programe pa predajajo
pozitivne vrednote družbe in hkrati vzorčijo dober zgled
življenjskega sloga.

Veliko pozornosti namenjamo zaupanju staršev in skrbnikov.
Naša razlikovalna prednost je, da združujemo otroke in
mladostnike iz različnih družinskih okolij in socialnih slojev,
saj tako ustvarimo pogoje, v katerih se otroci in mladostniki
učijo mnogih veščin drug od drugega, predvsem pa
spoznavajo vrednote odgovornosti, zdravja, solidarnosti,
sodelovanja in strpnosti.
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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
povsem brezplačno. Pod okriljem ZPM Ljubljana
Moste-Polje pa potekajo tudi zdravstvena letovanja.



Izvajanje aktivnosti organiziranega 
prostega časa v letu 2020

V začetku leta 2020 je bilo izvajanje aktivnosti izjemno
uspešno. Po 15. marcu 2020 pa zaradi ukrepov proti
širjenju koronavirusa nismo več mogli izvajati
načrtovanih aktivnosti.

Po sprostitvi ukrepov v poletnih mesecih smo lahko
izvedli večino letovanj, potovanj in taborov ter
programov počitniškega varstva. Proti koncu poletja so
ukrepi države zaradi preprečevanja nove širitve
koronavirusa, preprečili načrtovano izvajanje letovanja
na Hrvaškem. Načrtovane povsem humanitarni dve
izmeni otrok smo preselili na Debeli rtič in ju izpeljali,
vendar v drugačnem obsegu kot je bilo sprva
načrtovano.

Počitniške aktivnosti so v letu 2020 v naši organizaciji
potekale v počitniškem domu Vila Šumica v Kranjski
Gori, v počitniškem domu v Zambratiji in na Debelem
rtiču ter v Bohinju. Pripravili smo tudi dve potovanji
za mladostnike po Sloveniji namesto programa Mladi
in Evropa, saj potovanj v tujini ni bilo mogoče
organizirati zaradi nenehnih sprememb v ukrepih.
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Nekaj otrok smo usmerili v počitniške aktivnosti
zunanjih izvajalcev, ki so ponudili prosta mesta.

Počitniško varstvo v Ljubljani je potekalo med
zimskimi in poletnimi počitnicami, jeseni in med
božično-novoletnimi prazniki pa jih v letu 2020 nismo
mogli izvesti.

Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa beležimo
izpad dohodka iz naslova oddajanja počitniških
domov ter izvajanja programa za šole in vrtce.



Izvajanje aktivnosti organiziranega 
prostega časa v letu 2020 v številkah
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Počitnice Število vseh 
otrok

Od tega 
brezplačno 
= krito iz 
donacij

Od tega 
subvencij

Zdravstveni
predlog

Tabori v Kranjski Gori 516 122 11 0

Počitnice v Zambratiji (in na 
Debelem rtiču)

782 308 46 154

Počitnice za mladostnike 56 41 0 0

Počitnice v Bohinju 93 25 4 0

Počitniško varstvo 431 63 0 0

Počitnice drugih organizatorjev 45 45 0 0

SKUPNO ŠTEVILO OTROK V 
PROSTOČASNIH AKTIVNOSTIH

1.923 604 61 154



4. 1. 2 Humanitarnost
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Pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje potekata
humanitarna programa Botrstvo v Sloveniji in Veriga
dobrih ljudi. Programa, skupaj s projekti, tvorita sistem
celostne podpore in pomoči družinam z mladoletnimi
otroki v stiski iz vse Slovenije. Program Botrstvo v
Sloveniji je edini program neposredne pomoči botrov
otrokom v stiski. V letu 2020 je minilo 10 let od začetkov
programa.

Veriga dobrih ljudi je prvi program celostne pomoči in
podpore družinam v stiski v Sloveniji, ki organizirano
poteka od leta 2017.

Program Botrstvo v Sloveniji poteka ob medijskem
pokroviteljstvu Vala 202, Veriga dobrih ljudi pa ob
medijskem pokroviteljstvu POP TV.

Celostni program humanitarne pomoči je namenjen
takojšnjemu reševanju stisk družin in celostni podpori
družine. Z zagotavljanjem individualno prilagojene
pomoči rešujemo trenutne stiske, preprečujemo pa
tudi ponoven zdrs v revščino in družinam pomagamo,
da se okrepijo do te mere, da zmorejo v dostojno
življenje in vračanje družbi.

Nudimo jim pomoč na področju materialne oskrbe,
finančne pomoči, psihosocialne pomoči in svetovanja,
pa tudi pravne pomoči, opolnomočenja in vključevanja
v organizirane aktivnosti.
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Humanitarni programi potekajo ob podpori
namenskih donacij ter s pomočjo namenskih
sredstev, pridobljenih na razpisih na lokalni ali
državni ravni.

V sklopu humanitarnih aktivnosti se povezujemo
tudi s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in na
evropski ravni. Smo člani Evropske mreže za boj
proti revščini (EAPN). Članice mreže EAPN v Sloveniji
smo pripravile prvo poročilo o revščini in socialni
izključenosti v 2020 in o njej obvestili tako slovensko
politiko kot tudi evropski parlament. V poročilu so
bile navedene stiske ranljivih skupin, predlagane pa
so bile tudi konkretne rešitve. Žal večinoma rešitev
ostaja nerealiziranih. V letu 2020 smo ob nenehnem
opozarjanju na lakoto in prikrajšanost otrok, ki se
šolajo od doma, uspeli s pobudo, da družine s
šolajočimi se otroki dobijo šolsko prehrano tudi v
času zaprtja šol.

Naša izvorna ideja pa je bila, da bi družinam
pomagali s preusmeritvami subvencij prehrane v
družine namesto v šole in vrtce.

V letu 2020 smo sodelovali z Inštitutom za socialno
varstvo in jim posredovali podatke in evalvacije
programa Volja vselej najde pot za leto 2019 ter tako
postali del vseslovenske evalvacije
socialnovarstvenih programov.



Nudili smo mobilno podporo in pomoč družinam vse
Slovenije. Razvažali smo prehranske pakete in
tehnično opremo za šolanje na daljavo. Med otroci in
družinami iz novega razreda socialno šibkejših okolij
smo zaznavali povečane potrebe po psihosocialni
pomoči ter oteženem dostopu do nje v sklopu
zdravstvenega zavarovanja. Skladno z zmožnostmi
smo povečevali razpoložljive kapacitete nudenja
psihosocialne pomoči, kar je bilo še posebej zahtevno
ob upoštevanju omejitev in ukrepov. Veliko stisk je
izhajalo iz neurejenih medsebojnih odnosov, opažali
smo povečanje fizičnih, psihičnih in spolnih zlorab, ki
smo jih prijavljali in nudili oporo.

Opažali smo tudi prikrajšanost otrok pri dostopu do
izobraževalnih vsebin, saj sistemsko ni bilo
poskrbljeno za tehnično opremo in infrastrukturo, ki
bi vsem otrokom omogočala vsaj dostop do učnih
vsebin. Otroci, ki prihajajo iz družin s finančnimi
primanjkljaji, praviloma tudi živijo v slabih bivanjskih
razmerah. Prav zato so bili še dodatno prikrajšani in
izključeni iz izobraževalnega procesa. S hitrim
odzivom in vzpostavitvijo učne pomoči po spletu smo
uspeli zagotoviti nekaj opore pri srečevanju z učno
snovjo za najšibkejše. Žal pa nismo mogli doseči vseh
učencev in dijakov, ki bi učno pomoč potrebovali.
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Ocenjujemo, da se je v letu 2020 še poglobil
prepad med najšibkejšimi in dostopom do
družbenih dobrin in sistemov, kar dolgoročno
omejuje njihovo napredovanje. Prav tako ni bilo
storjenega dovolj, da bi preprečevali
večgeneracijsko in dolgotrajno revščino tudi na
sistemski ravni. Pojav COVID-19 je vsekakor
izpostavil izjemno razslojenost naše družbe in
pomanjkljivosti razumnih politik, ki so se
ustvarjale vse obdobje samostojnosti Slovenije.

V letu 2020 smo nudili  vsaj  eno od oblik pomoči 
več kot 11.000 družinam po Sloveniji.



Botrstvo v Sloveniji

Ob začetku leta 2020 smo vstopili v sodelovanje z
Olimpijskim komitejem Slovenije in vzpostavili nov
vseslovenski projekt, ki poteka v sklopu Botrstva v
Sloveniji ter ga poimenovali Botrstvo v športu.
Namenjen je mladim športnikom iz socialno
ogroženih okolij, starih od 14 do 23 let. Športniki
bodo lahko preko prijave na razpis pridobili
štipendijo za obdobje enega leta.

V oktobru 2020 je minilo 10 let od nastanka
projekta Botrstvo v Sloveniji, ki smo ga obeležili
skladno z zmožnostmi ob ponovnem zaostrovanju
ukrepov. Več aktivnosti je predvidenih v letu 2021.

Med pomembnejšimi in uspešnejšimi sodelovanji v
letu 2020 je vzpostavitev Vrečke dobrote v
partnerstvu s podjetjem Hofer Slovenija. V zadnjih
dveh mesecih leta smo preko spletne platforme
zbrali donacije za 2274 Vrečk dobrote, ki smo jih
razdelili družinam v stiski z vse Slovenije v sklopu
razdeljevanja paketov prehrane.
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Oblika pomoči Obseg

Dijaški sklad (plačila
dijaških domov in 
štipendije)

97 dijakov

Čarobna zima 525 otrok

Razvoj talentov 55 otrok

Botrstvo v športu 94 mladostnikov
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Na dan 31. 12. 2020 je bilo v projekt
Botrstvo v Sloveniji vključenih 5363 botrov,
ki je pomagalo 6033 otrokom.

Zaradi epidemije koronavirusa smo morali
prilagoditi delovanje dijaškega sklada. V času
zaprtja dijaških domov določenim dijakom nismo
mogli kriti stroškov bivanja v domovih, a namesto
tega smo jih oskrbovali z boni za prehrano.
Štipendije so dijaki prejemali neprekinjeno.

Epidemija koronavirusa je vplivala tudi na
izpeljavo projekta Čarobna zima. Namesto
omogočanja obiskovanja gledališča, kina,
koncertov in drugih prazničnih doživetij, smo letos
otroke obdarili z darilnimi boni, s katerimi so si
lahko sami ustvarili doživetje. S pomočjo
donatorjev smo obdarili 525 otrok z vse Slovenije

O visoki solidarnosti, ki jo je vzpodbudila
epidemija in njene posledice, pa priča podatek, da
se je v letošnjem letu vključilo toliko novih botrov,
da smo prvič presegli število 6000 vključenih otrok
z botri na letni ravni.



Veriga dobrih ljudi

V času širjenja koronavirusa smo v Sloveniji
ponovno naleteli na družine, ki niso imele
dostopa do osnovnih dobrin, kot je hrana,
elektrika… Zaradi ukrepov v prvem valu
epidemije je bilo prizadetih mnogo družin z
mladoletnimi otroki, ki so potrebovale takojšnjo
celostno pomoč. Opazili smo, da v revščino kot
posledico epidemije koronavirusa drsi vedno več
družin srednjega razreda. Povečale so se potrebe
po psihosocialni pomoči, ki smo jih skušali
dohajati s povečevanjem števila terapevtov ter
zaradi razmer ponudili tudi dostop do
psihosocialne pomoči preko digitalnih orodij.

V primerjavi z letom 2019 smo v letu 2020 zaznali
povečanje potreb po pomoči za 150 in več
odstotkov.

Ves čas epidemije smo opravljali terensko delo,
mobilno podporo in pomoč. Družine smo
obiskovali in oskrbovali po domovih po vsej
Sloveniji.
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Kljub prizadevanjem pa nismo mogli izpeljati
celotnega zastavljenega programa: za nedoločen čas
smo morali prestaviti vikende za družine in dogodke
ter delavnice za otroke, v izjemno zmanjšanem
obsegu pa smo izvajali delavnice krepitve kompetenc
in predavanja. Aktivnosti smo v največji možni meri
prestavljali na splet in se predvsem trudili ljudem
zagotoviti dostop do najnujnejših oblik pomoči.

*The Human Safety Net – Rastemo skupaj je 
poseben program za družine z otroki v starostni 
skupini 0-6 let.

Oblika pomoči Obseg

Paketi pomoči (hrana, 
higiena, oblačila, obutev 
ipd.)

5697 paketov

Šolske potrebščine 343 paketov šolskih
potrebščin

Razdeljeni računalniki 1300 računalnikov

Razdeljeni boni za prehrano 618 družin v vrednosti 
18.060 EUR
2138 posameznikom v 
vrednosti 13.440 EUR

Psihosocialna pomoč 
družinam

1360 ur terapij

* Rastemo skupaj  - THSN 447 odraslih
627 otrok

Socialno varstveni program Volja vselej najde pot
poteka ob sofinanciranju Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti in
Mestne občine Ljubljana. Letos smo kontinuirano
spremljali napredovanje 59 družin.

V letu 2020 smo imeli v program Veriga dobrih ljudi
2589 trajno vključenih uporabnikov od tega
1353 mladoletnih.



Enotna pravna točka

V sklopu Enotne pravne točke nudimo brezplačno pravno
pomoč socialno ogroženim osebam na področju
uveljavljanja pravic iz naslova javnih sredstev ter
stanovanjske problematike. Svetovanje in brezplačna
pravna pomoč poteka neposredno v živem stiku z
uporabnikom, ko je potrebno posamične zadeve
obravnavati podrobneje in vključevati različno komunikacijo
z institucijami države. Preko telefona in elektronske pošte
pa – ko neposredni obiski niso bili mogoči, zaradi izrednih
ukrepov države.

Poleg svetovanja pa v Enotni pravni točki nastajajo tudi
pobude za sistemske spremembe. V letu 2020 smo si
prizadevali še naprej doseči sistemske spremembe, ki jih v
obliki manifesta predlagamo in dopolnjujemo od leta 2014.
Zaradi razmer v državi smo še posebej opozarjali na
nujnost vzpostavitve poroštvenega sklada,. Žal nismo bili
uspešni. Prizadevali pa smo si doseči, da bi družine z otroki,
ki se šolajo od doma, zaradi epidemije prejele subvencijo
šolske prehrane na transakcijski račun, namesto v šolo, kjer
pouk tako ni potekal. Naš predlog je bil slišan, vendar so ga
v procesu sprejemanja preoblikovali tako, da so družine
lahko za posameznega otroka prevzemale pripravljene
obroke v šoli. Pomoč zato ni dosegla vseh, ki so jo
potrebovali.
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Obravnavani primeri v letu 2020

Št. vseh primerov 1003

Št. obravnav po 
telefonu

329

Št. podrobneje
obravnavanih 
primerov

337



4. 1. 3 Družina in zdravje
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V sklopu aktivnosti tega stebra se posvečamo
oblikovanju preventivnih vsebin za družine in za
ranljive skupine posameznikov,. Omogočamo pa tudi
pridobivanje novih izkušenj in znanj preko različnih
delavnic za različne starostne skupine. Med drugim
oblikujemo aktivnosti za krepitev medsebojnih
odnosov, skrbi za lastno duševno zdravje in za zdravje
družine ter različnih tehnik za obvladovanje težav, ki se
pojavljajo v moderni dobi. Za ranljive skupine
prebivalstva omogočamo pogovorne skupine in
delavnice, preko katerih jim omogočamo vključevanje
v družbo in povezovanje.

V sklopu stebra družina in zdravje potekata dva
projekta: Večgeneracijski center Skupna točka in
Dobro sem, za oba projekta pa smo sredstva pridobili
preko razpisov.
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Večgeneracijski center Skupna točka

Večgeneracijski center Skupna točka izvajamo v
sodelovanju s Slovensko filantropijo ter občinami
Ljubljana, Grosuplje, Vrhnika in Logatec. Projekt
poteka ob sofinanciranju Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti oz.
Evropskega socialnega sklada. Večgeneracijsko centri
Skupna točka delujejo na petih lokacijah Dva izjemno
dobro vključujeta uporabnike v Ljubljani – eden v
Mostah in eden na Viču. Po eden pa v Grosupljem,
na Vrhniki in v Logatcu. Pod okrilje ZPM Ljubljana
Moste-Polje spadajo centri v Mostah, na Vrhniki in v
Grosupljem.

V letu 2020 so bili centri v času izvajanja preventivnih
ukrepov pred preprečevanjem širjenja okužbe s
koronavirusom za uporabnike silno omejeni in
večinoma fizično zaprti. Vse aktivnosti so se v tem
času izvajale na daljavo s pomočjo digitalnih orodij.
Informiranje pa je potekalo po alternativnih poteh –
preko telefona, elektronske pošte, ali po spletu.

27

V okviru Večgeneracijskega centra smo učno 
pomoč na daljavo nudili 135 učencem in 
dijakom s pomočjo 72 prostovoljcev.



Večgeneracijski center Skupna točka v 
številkah

Obseg dela VGC Skupna točka v letu 2020

Število vključenih različnih uporabnikov 2.409

Število ur različnih vsebin in aktivnosti za 
različne ciljne skupine

3.523,5

Število ur neformalnega druženja 1.700

Število ur informiranja uporabnikov 6.654
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Dobro sem

Program Dobro sem, ob sofinanciranju Ministrstva
za zdravje, izvajamo že od leta 2015. V mesecu
marcu 2020 smo z Ministrstvom za zdravje podpisali
novo pogodbo za program Dobro sem – Krepitev
duševnega zdravja ranljivih skupin, ki se zaključi v
letu 2022.

Dodali smo nov modul za trenerje s ciljno skupino
otrok v starosti od 6 do 12 let. Pripravili smo nov
priročnik in izvedli spletno intervizijo za trenerje, ki
smo jih usposabljali v letu 2019. V letu 2020 pa smo
izvajali delavnice v omejenem obsegu zaradi
preventivnih ukrepov pred širjenjem koronavirusa.

Pilotna izvedba novega modula je potekala v juliju in
avgustu. Potekala so v sklopu poletnih aktivnosti za
otroke. V delavnice pa je bilo vključenih 200 otrok.
Zaradi preventivnih ukrepov pred širjenjem
koronavirusa smo prvo usposabljanje za trenerje
izvedli decembra 2020 preko aplikacije za spletno
videokonferenco. Za delo z otroki smo usposobili 20
trenerjev, ki bodo z delavnicami Dobro sem lahko
pričeli v letu 2021.
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5. RAZVOJ V LETU 2021
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Tudi v letu 2021 bo vsa naša pozornost usmerjena v potrebe družbe in njenih najšibkejših členov.  S hitrim 
odzivom na njihove potrebe so nastali programi, ki v danem času in prostoru resnično hitro in učinkovito 
rešujejo stanja najranljivejših – otrok in družin. Zato načrtujemo nadaljnji razvoj programov v vseh treh 
stebrih našega delovanja.

Naša primarna naloga bo zagotovitev financiranja projekta Večgeneracijski center Skupna točka, saj se 
zaključuje obdobje razpisa. Centri so v lokalnih skupnostih dobro zaživeli in so zelo dobro obiskani. 
Uporabniki pa se veselijo ponovnega odprtja, ko bo zdravstvena situacija to dopuščala. 

Tudi sicer si bomo prizadevali pridobiti razpisna in druga sredstva za podporo našim programom. 
Načrtujemo še razširitev psihosocialne pomoči v različnih regijah po Sloveniji. Le tako bomo zagotovili 
regionalno pokritost in dostopnost za  otroke, mlade in družine iz cele Slovenije. 

V  pripravi je vzpostavitev uporabnikom prijazne platforme. Na njej bodo združene vse ključne informacije o 
dostopu do različnih podpor in pomoči ter dejavnosti in predstavljeni vsi  programi in projekti, ki jih 
uresničujemo v vseh treh stebrih delovanja.   

Upamo in želimo si, da bomo v naslednjem poslovnem letu uspeli nadoknaditi izgubo v komercialnem 
stebru našega delovanja. Izkušnje izražajo, da so prav vsi uvedeni in  uresničevani  programi dobro obiskani, 
zanimanje zanje pa večje od trenutnih zmožnosti. Če bodo razmere dopuščale, si bomo prizadevali ustvariti 
še dodatne programe in aktivnosti za vključevanje kar največ otrok, ki jim omogočamo varen in zdrav razvoj 
ter krepitev njihovih potencialov in močnih področij. 
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