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1. ZPM LJUBLJANA MOSTE-POLJE V LETU 2018 
 
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje (v nadaljevanje ZPM Ljubljana 
Moste-Polje) je v letu 2018 nadaljevala s svojim poslanstvom ustvarjanja lepših 
pogojev za rast in razvoj otrok in mladostnikov po vsej Sloveniji ter širila obstoječe 
programe. Tudi v letu 2018 smo med otroci in mladostniki širili vrednote 
solidarnosti, spoštovanja, strpnosti in odprtosti. 
 
Aktivnosti na področju kakovostnega preživljanja prostega časa v organiziranih 
dejavnostih smo še okrepili. Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili skozi delo z 
otroki, smo razvijali tudi programe za kompetentno starševstvo. Ob pridobitvi 
sredstev iz mednarodne mreže Fondazione Generali The Human Safety Net, smo 
pričeli z izvajanjem posebnega programa za starše otrok 0 do 6 let, ki smo ga 
poimenovali Rastemo skupaj. Program je ciljno usmerjen v pridobivanje 
kompetenc spodbudne vzgoje in starševstva, medsebojnega povezovanja in 
preseganja zastarelih ali nespodbudnih vzgojnih prijemov. Osredotoča se 
predvsem na starše iz socialno nespodbudnih okolij, z osnovnim namenom 
preprečevanja večgeneracijske revščine.  
 
V letu 2018 smo nadaljevali s projektom Večgeneracijski center Skupna točka, ki 
od začetka leta 2017 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. 
 
Humanitarne programe ZPM Ljubljana Moste-Polje smo v letu 2018 preoblikovali. 
Ob podpori medijske hiše Pro Plus in agencije Strobl Advertising Group smo 
oblikovali program celostne humanitarne pomoči Veriga dobrih ljudi. Program 
združuje vse humanitarne projekte ZPM Ljubljana Moste-Polje pod eno streho ter 
omogoča dostop do celostne pomoči in obravnave za družine z mladoletnimi 
otroki iz socialno nespodbudnih okolij po vsej Sloveniji. Veriga dobrih ljudi tako 
deluje kot podaljšek projekta Botrstvo v Sloveniji, čigar osnovni namen še vedno 
predstavlja pomoč otrokom v stiski z vse Slovenije. 
 
Ob sodelovanju z odvetniško pisarno Zidar Klemenčič in strokovnimi sogovorniki 
s področja sociale smo dopolnili Manifest ter predstavnikom državnih organov 
predlagali nujne sistemske spremembe za lažje in hitrejše reševanje stisk družin.  
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Sodelujemo tudi v mednarodnih mrežah in nacionalnih projektih, kot je European 
Minimum Income Network (EMIN), program MEPI in Skupina za prisilno izseljene 
pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  
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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,  

 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 

 Katja Bezjak Drašković, članica 

 

b) Nadzorni odbor ZPM Ljubljana Moste-Polje 

 Milena Štular, predsednica 

 Milena Fornazarič, članica 

 Neda Štemberger, članica 
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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 

 Nataša Sorko, članica 

 Nataša Zanuttini, članica 

 Suzana Bagari, članica 
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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. 
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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. 
 

4.1.) ORGANIZIRAN PROSTI ČAS 
 
Programi organiziranega prostega časa so že od vsega začetka 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 namenimo razvoju. Programi organiziranega prostega 
časa se izvajajo s pomočjo 152 vzgojiteljev, ki jih vodimo v Klubu vzgojiteljev ZPM 
Ljubljana Moste-Polje. Na naših letovanjih pa so vedno prisotni tudi medicinski 
spremljevalci – v letu 2018 jih je bilo v različnih izmenah skupno 12. 
 
Dejavnost Kluba vzgojiteljev vključuje predvsem izobraževanje spremljevalcev ter 
razgibanost in pestrost prostočasnih programov. V letošnjem letu sta potekali dve 
izobraževanji za vzgojitelje, eno na temo težav mladostnikov, drugo pa o motnjah 
hranjenja. 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 
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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. 

 

4.1.1) Letovanja  
 
Letovanja v času poletnih šolskih počitnic potekajo v počitniškem domu v 

Zambratiji. V letu 2018 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 26. 8. do 2. 9. 2018, v 

katero so bili vključeni predvsem 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 961 otrok od 

tega: 

Oblika plačila letovanja: Število otrok: 

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

483 

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

233 

- Brezplačno (za plačilo 0,00 €) 155 

- Subvencionirano  90 
 

Z zdravstvenim predlogom je v letu 2018 v Zambratiji letovalo skupaj 48 otrok v 

predšolskih izmenah in 185 otrok v šolskih izmenah.  

 

Tudi v  letu 2018 je bil dom v Zambratiji odprt v času prvomajskih in jesenskih 

počitnic.  
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 Med prvomajskimi počitnicami je od 27. 4. do 1. 5. 2018 potekal 

prvomajski tabor za mladostnike iz programa Botrstvo v Sloveniji. 

Brezplačno se ga je udeležilo 46 mladostnikov. 

 Jesenske počitnice za mladostnike so potekale od 28. 10. – 2.11. 2018. 

Skupno je brezplačno počitnikovalo 41 mladostnikov.  

 

V Zambratiji so v letu 2018 potekali tudi vikend tabori: 

 8. 9. – 9.9.2018 – 27 otrok brezplačno 

 15.9. – 16.9.2018 – 52 otrok brezplačno 

 

Počitniški dom je obratoval od 27. 4. do 30. 9. 2018 in od 27. 10. do 3. 11. 2018. 

V mesecu maju, juniju in septembru so svoje programe v počitniškem domu v 

Zambratiji izvajale tudi šole in vrtci.   

 

Počitniški dom Zambratija je v letu 2018 sprejel skupaj 2228 gostov.  

4.1.2) Tabori in zimovanja 
 

Tabori v času poletnih šolskih počitnic so potekali v počitniškem domu Vila Šumica 

v Kranjski Gori med 25. 6. 2018 in 1. 9. 2018. V letu 2018 je bilo organiziranih 7 

tedenskih taborov angleškega jezika (Razgibane angleške počitnice), Montessori 

tabor ter Športni tabor. Športni tabor je potekal od 1. 7. do 7. 7. 2018 in je bil v 

celoti humanitaren, zato je bilo vanj vključenih 62 otrok. Sredstva je v celoti 

zagotovil Radio 1 iz akcije Deželak Junak.  

 

V poletnem času je Vilo Šumico obiskalo 554 otrok. 

 

Oblika plačila tabora Št. otrok 

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

387 

- S subvencijo (za plačilo 
100,00€) 

10 

- Brezplačno (za plačilo 0,00 €) 157 

 

 

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

jesenski tabori. 
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 Zimovanji sta potekali med 18. 2. in 24. 2. 2018 ter med 25. 2. in 3. 3. 

2018, obiskalo ju je skupaj 102 otroka. V prvi izmeni 59, v drugi pa 43. 

Skupaj pa smo zimovanje brezplačno omogočili 40 otrokom. 

 Božične počitnice so potekale med 25. 12. in 29. 12. 2018, obiskalo jih 

je 46 otrok brezplačno. 

 Novoletne počitnice so potekale med 29. 12. 2018 in 2.1. 2019, 

obiskalo jih je 45  otrok brezplačno. 

 Prvomajski tabor je potekal med 27. 4. in 2. 5. 2018, obiskalo pa ga je 

52 otrok brezplačno.  

 Jesenske počitnice so potekale med 27. 10. 2018 in 3. 11. 2018, 

obiskalo pa jih je 50 otrok brezplačno.  

 

V Kranjski Gori so v letu 2018 potekali tudi vikend tabori: 

 18.5. – 20.5.2018  – 31 otrok brezplačno 

 15.6. – 17.6.2018 – 18 otrok brezplačno 

 22.6. – 24.6. 2018 – 26 otrok brezplačno 

 9.11. – 11.11.2018 – 21 otrok brezplačno 

 16.11. – 18.11.2018 – 27 otrok brezplačno 

 

Skupaj je v letu 2018 preko dejavnosti ZPM Ljubljana Moste-Polje počitniški dom 
Vila Šumica obiskalo 972 otrok, od tega kar 513 brezplačno. 
 

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 7. 7. 2018 do 17. 7. 2018, 
udeležilo pa se jih je 116 mladostnikov1. 
 
Program Mladi in Evropa je v letu 2018 potekal v treh terminih.  
 

                                                        
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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1. Ob začetku počitnic smo med 26. 6. 2018 in 1. 7. 2018 v London peljali 32 

mladostnikov, ki so jih spremljali 3 vzgojitelji. 

2. V drugem  terminu smo med 29. 7. 2018 in 2. 8. 2018 28 otrok peljali v 

Berlin, od tega 6 brezplačno. Spremljala sta jih 2 vzgojitelja. 

3. V tretjem terminu smo med 21. 8. 2018 in 25. 8. 2018 v Neapelj peljali 25 

mladostnikov, od tega 6 brezplačno. Spremljala sta jih 2 vzgojitelja. 

 
 

4.1.4) Radio 1 – akcija Deželak je junak 
 

Radio 1 je v letu 2018 že četrtič  organiziral akcijo za zbiranje sredstev za počitnice 

otrok iz socialno šibkih družin. Z akcijo je bilo zbranih 158.007,00€. S pomočjo 

donacije Radia 1 je od poletja do konca leta 2018 brezplačno počitnikovalo 182 

otrok. Načrtujemo, da bomo s pomočjo zbranih sredstev v akciji Deželak Junak 

2018 do maja 2019 omogočili brezplačne počitnice 500 otrokom iz socialno šibkih 

družin. 

 

4.1.5) Sodelovanje z zunanjimi organizatorji počitniških vsebin 
 
V letu 2018 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: 

- Košarkarski tabor v Beogradu; obiskalo ga je 7 mladostnikov 
popolnoma brezplačno. Vzgojitelja je plačal ZPM MP.  

- Tečaj deskanja v Franciji (organizator Ujusansa): tabor je obiskala 1 
družina brezplačno in 1 dijakinja brezplačno.  

- Tabor v Kozjem (organizator ŠD Kozje): tabor je potekal v Kozjem od 5. 
8. 2018 do 10. 8. 2018, vključenih pa je bilo skupno 40 otrok, ki so se 
tabora udeležili brezplačno. 

- Tabor Tepe: potekal je od 9. 7. 2018 do 13. 7. 2018, ki se ga je udeležilo 
21 otrok, od tega 19 brezplačno in 2 plačljivo.  

- Jahalno počitniško varstvo – Potujoči poni v Stožicah je potekalo 4 
tedne med poletnimi počitnicami. Vanj je bilo brezplačno vključenih 
38 otrok.  
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4.1.6) 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:  

- 25. 6. do 29. 6. 2018 
- 2. 7. do 6. 7. 2018 
- 27. 8. do 31. 8. 2018 

 
Počitniškega varstva se je skupno udeležilo 90 otrok in je bilo za vse otroke 
popolnoma brezplačno. Varstvo je potekalo na OŠ Ketteja in Murna in na OŠ Vide 
Pregarc.  
 

b) Kopalno počitniško varstvo 
 
Kopalno počitniško varstvo je potekalo ves čas poletnih počitnic od 26. 6. 2018 do 
31. 8. 2018 prav tako na OŠ Ketteja in Murna in OŠ Vide Pregarc. Cena kopalnega 
počitniškega varstva je znašala 16,00 € na dan oziroma 80,00€ na teden.  Obiskalo 
ga je 278 otrok, od tega 29 brezplačno. 
 

c) Športno počitniško varstvo  
 
Športno počitniško varstvo je potekalo v sodelovanju Baze športa, ZPM Šiška in 
ZPM Ljubljana Moste-Polje. Preko ZPM Ljubljana Moste-Polje je Bazo športa 
obiskalo 15 otrok brezplačno. 
 

d) Jesensko počitniško varstvo  
 
Počitniško varstvo v jesenskem terminu je potekalo na OŠ Vide Pregarc od 29. 10. 
do 2. 11. 2018, obiskalo ga je 17 otrok brezplačno. 
 

e) Božično-novoletno počitniško varstvo  
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Počitniško varstvo v božično-novoletnem terminu je potekalo na sedežu ZPM 
Ljubljana Moste-Polje od 27. 12. do 28. 12. 2018. Cena varstva je znašala 9,00€ 
na dan, udeležilo se ga je 10 otrok, vsi plačljivo.  
 

4.1.7) 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 2018 smo izvedli naslednje izlete: 
 

- 4. 3. 2018 – ogled pokala Vitranc –  48 otrok 
- 30. 6. 2018 – Dogodek Rolka – 95 otrok 
- 6. 7. 2018 – izlet v GEOSS – 28 otrok (MOL počitniško varstvo) 
- 13.7. 2018 – izlet v Lipico – 35 otrok  
- 25. 7. 2018 – izlet na Vransko (Center varne vožnje) – 38 otrok 
- 10. 8. 2018 – izlet v Terme Ptuj – 35 otrok 
- 30. 8. 2018 – Izlet v Strunjan – 43 otrok 

 

4.1.8) 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 2017/2018 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 49 učencev, izmed katerih jih je 13 sodelovalo na mestnem in 2 na 

regijskem ter 1 na državnem Otroškem parlamentu. 

 

V letu 2018 smo za šole in vrtce, s katerimi sodelujemo in obiskujejo naše 

počitniške domove, pripravili tudi predstavi Dedek in vnuk v Pionirskem domu in 

Briljantina v Centru kulture Španski borci.  
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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 programa 
Botrstvo v Sloveniji in Veriga dobrih ljudi. Slednji je nastal v letu 2018 z združitvijo 
različnih humanitarnih projektov pod eno streho. Programa skupaj s podprojekti 
tvorita sistem celostne pomoči družinam z mladoletnimi otroki v stiski z vse 
Slovenije. ZPM Ljubljana Moste-Polje je z naborom in obsegom pomoči edinstven 
v Sloveniji, saj zagotavlja celostno in celovito pomoč ter obravnavo družin v stiski.  
 
Projekti in programi celostne pomoči se osredotočajo na individualno prilagojeno 
pomoč, s katero zagotavljamo čim hitrejšo rešitev težav, hkrati pa preprečujemo 
ponoven zdrs v revščino. 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. 
 
Celostni program humanitarne pomoči 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, pa tudi pravne pomoči, opolnomočenja in 
vključevanja v organizirane aktivnosti. 
 

4.2.1) Botrstvo v Sloveniji 
 
Do konca leta 2018 je bilo v projekt Botrstvo v Sloveniji vključenih 5237 otrok, ki 
jim je pomagalo 4567 botrov. Od začetka projekta v letu 2010 do konca leta 2018 
je bilo v projektu Botrstvo v Sloveniji zbranih 13,2 milijonov evrov sredstev, delež 
stroškov delovanja projekta v 2018 pa predstavlja 7,62 odstotka. 
 
V letu 2018 smo družinam v stiski pomagali tudi z raznimi dobrodelnimi dogodki.  
 

 Tešky, stand-up maratonec, je spomladi začel turnejo po slovenskih 
vrhovih gora, kjer je s svojimi nastopi zbral več kot 12.000,00€.  

 Od aprila do oktobra je trajala Ferfud BBQ turneja, kjer je bilo zbranih 
6.500,00€.  

 Izvedena je bila dražba dresa košarkarja Luke Dončića, ki je bil prodan za 
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15.000,00€. Dodatno sta prispevala še dva donatorja, ki sta donirala vsak 
po 3.000,00€.  

 V sodelovanju s Teniško zvezo Slovenije je bil izveden projekt Gibaj 
mladina, kjer je bilo zbranih 14.000,00€ sredstev za igranje tenisa za 
otroke in mladostnike iz vse Slovenije.  

 V mesecu novembru in decembru smo sodelovali s podjetjem Coca Cola 
Slovenija, ki podpira dijaški sklad, v projektu Vedno podpiraj dober 
namen. Predvideno je tudi sodelovanje v letu 2019.  

 V marcu je potekala akcija Čisto veselje, v okviru katere je bilo zbranih 
37.600,00€.  

 
 
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 2018 je pomoč v sklopu dijaškega sklada prejemalo 118 
mladostnikov v 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. Te štipendije so podelili štirim 
mladostnikom.  
 
V predprazničnem času je že drugo leto zapored potekal projekt Čarobna zima 
(www.carobnazima.si), s katerim smo otrokom pod okriljem projekta Botrstvo 
omogočili praznična in zimska doživetja v krogu družine. Z zbranimi donacijami 
smo kupili vstopnice za različne prireditve po Sloveniji, ki so jih v prazničnem času 
lahko obiskali otroci skupaj s starši. V novembru in decembru smo tako na različne 
dogodke peljali 560 družin iz vse Slovenije.  
 
 
Projekt Trije zimski botri je potekal tudi v letu 2018. Sodelovanje smo ohranili na 
način, da še vedno velik del pisem prispevamo s strani Botrstva oz. otrok, ki so 
vključeni v Botrstvo. ZPM MP je predlagala otroke, ki so napisali pisma ter prejeli 
darila. V akcijo je bilo vključenih 100 otrok iz Ljubljane in okolice.  
 
V mesecu juniju je bila postavljena tudi nova spletna stran programa Botrstvo v 
Sloveniji, ki uporabnikom nudi boljši pregled nad postopkom vključevanja v 
projekt. 
 

a) Brezplačna pravna pomoč 
 

http://www.carobnazima.si/
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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 2018 nudila pomoč več kot 1894 posameznikom 

in družinam, od tega 1185 preko brezplačne telefonske številke in 817 

posameznikom in družinam pri konkretnem reševanju pravne problematike. V 

obdobju od 11. 5. 2018 do 15. 11. 2018 preko brezplačne telefonske številke 

nismo svetovali. 

4.2.2) Veriga dobrih ljudi 
 

V oktobru 2018 smo ob pomoči agencije Strobl Advertising Group in medijske hiše 

Pro Plus d. o. o. vzpostavili program celostne humanitarne pomoči Veriga dobrih 

ljudi, ki je združil in nadgradil dosedanjo humanitarno pomoč družinam, dobil 

svojo podobo, novo spletno stran in medijsko podporo na 24ur.com ter v 

programski shemi Pop TV in Kanal A.  

 

S pomočjo medijskih objav na teh treh kanalih, smo predstavili problematiko 

revščine v širšem obsegu, s tem pa po eni strani pridobili dodatne donacije, po 

drugi pa tudi povečevali obseg pomoči ter zajeli več uporabnikov. Konkretne 

rezultate zaradi kratkega obdobja delovanja v letu 2018 pričakujemo šele v letu 

2019.  

 

V program celostne humanitarne pomoči je bilo v letu 2018 vključenih 1717 

uporabnikov z vse Slovenije, ki so prejeli vsaj eno od oblik pomoči. Družinam smo 

razdelili 1.018 paketov pomoči, ki vključujejo hrano, oblačila, higienske 

pripomočke in šolske potrebščine.  

 

S finančno pomočjo smo družinam pomagali pri plačilu položnic in dolgov. Poleg 

tega pa smo družinam omogočili izlete, ogled različnih predstav, jim pomagali pri 

pridobivanju pohištva ipd. Poleg finančne pomoči pa smo prejeli tudi veliko 

donacij v obliki hrane, oblačil in paketov za družine, predstavljene v medijih. 

V mesecu decembru smo razdelili 151 prehrambenih paketov in 151 paketov za 

osebno higieno, poleg tega pa smo z novoletnim darilcem osrečili 260 otrok.  

 

V Verigi dobrih ljudi je bilo od oktobra, ko je program začel delovati, do decembra 

zbranih 66.0000,00 €, ki smo jih namenili 35 družinam za plačila položnic in 
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dolgov.  

 

a) The Human Safety Net – Rastemo skupaj  

V letu 2018 smo se vključili v mednarodno mrežo The Human Safety Net, ki deluje 

pod okriljem Fondazione Generali. Zastavili smo projekt, ki vključuje vsebine za 

socialno ogrožene družine z otroki starimi 0-6 let. Projekt smo poimenovali 

Rastemo skupaj.  

V okviru The Human Safety Net smo v projekt vključili 60 otrok v starosti 0-6 let 

in njihovih staršev. Poleg njih je bilo vključenih tudi 35 otrok starejših od 7 let.  

Izvedenih je bilo 37 igralnih delavnic za starše in otroke, 48 individualnih svetovanj 

in 10 pogovornih skupin za starše. Družine s predšolskimi otroki smo peljali na 

družinske vikende, izvajali pa smo tudi neformalna druženja.  

 

b) Volja vselej najde pot 

Program Volja vselej najde pot poteka že od leta 2010 in je od leta 2018 tudi del 

programa Veriga dobrih ljudi. Volja vselej najde pot je program, ki je sofinanciran 

s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 

Mestne občine Ljubljana za njene prebivalce. Kljub zagotovljenim sredstvom 

obseg pomoči presega naše zmožnosti in smo pri izvajanju omejeni glede na 

obseg pomoči, ki ga prejmemo s strani donatorjev. 

 

Projekt je v letu 2018 za obravnavo 200 aktivnih uporabnikov sofinanciralo  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 56.100€ 

ter Mestna občina Ljubljana v višini 7.000€. 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 še naprej uporabljali elektronski sistem 

ministrstva EVAPRO. 

 

c) Individualna svetovanja 

V sklopu vključenosti v projekt Volja vselej najde pot poteka terapevtsko 

svetovanje. S terapevtskimi obravnavami uporabnikom in njihovim družinam 
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nudimo brezplačno psihosocialno pomoč, do katere zaradi dolgih čakalnih vrst ali 

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

2018 vključenih 81 uporabnikov. 

 

 

d) Psihosocialna pomoč na domu 

Tudi v letu 2018 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 6 študentov magistrskega študija, ki so pomagali petim 

družinam pri urejanju doma in družinskih odnosov, pri tem so opravili 72 ur 

pomoči.  

 

e) 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 2018 smo izvedli 24 delavnic v štirih sklopih (Gospodinjstvo in higiena, 

Prehrana, Funkcionalna pismenost, Finance), ki se jih je udeležilo 41 uporabnikov.   

 

f) 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.  
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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 spadata projekta 
Večgeneracijski center Skupna točka in program Dobro sem.   
 

4.3.1) Večgeneracijski center Skupna točka 
 
Večgeneracijski center Skupna točka poteka od leta 2016 in je sofinanciran s strani 
Republike Slovenije – Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ter Evropskega socialnega sklada. Poteka v partnerstvu s Slovensko 
filantropijo in ob podpori občin Vrhnika, Logatec in Grosuplje ter v sodelovanju s 
številnimi društvi in organizacijami.  
 
Konec decembra 2018 smo od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti prejeli izplačan zahtevek za stroške VGC Skupna točka (prijavitelj 
in partner) od julija do septembra 2018 v vrednosti 30.895,57€ in istočasno tudi 
sredstva za stroške dela za oktober in november 2018 v vrednosti 17.086,70€. 
Preostanek porabljenih stroškov v letu 2018 v vrednosti 13.000,00€ bomo 
predvidoma dobili izplačano v februarju 2019.  
 
V letu 2018 smo nadaljevali z delovanjem v vseh 5 centrih Skupna točka, in sicer 
dva v Ljubljani ter enim 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.  
 
V letu 2018 je bilo v projekt VGC Skupna točka vključenih 3.365 novih, različnih 
uporabnikov, skupno sem izvedli 11.841,5 ur vsebin; od tega 2.542,5 ur 
neformalnega druženja, 5.744 ur informiranja ter 3.562 ur različnih delavnic in 
skupinskih aktivnosti znotraj več kot 650 različnih aktivnosti. V projektu je v letu 
2018 sodelovalo več kot 112  prostovoljcev, ki so pomagali pri izvedbi programa.  
 
Skupno smo v dveh letih izvajanja VGC Skupna točka vključili 8.433 uporabnikov, 
izvedli cca. 707 različnih aktivnosti - t.j. 6.123,5 ur različnih delavnic za vse ciljne 
skupine, 5.041,5 ur neformalnega druženja ter 12.300 ur informiranja. Vključili 
smo več kot 177 aktivnih prostovoljcev ter več kot 33 zunanjih izvajalcev 
aktivnosti in izvedli najmanj 39 dogodkov za osveščanje javnosti. 
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4.3.2) Dobro sem 
 
Program Dobro sem smo ob podpori Ministrstva za zdravje začeli izvajati ob koncu 
leta 2015.  
 
Ministrstvo za zdravje je julija 2017 ZPM Ljubljana Moste-Polje, odobrilo prijavo 
triletnega program Dobro sem – Krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin, 
katerega tudi sofinancira v višini 77.000 evrov.  
 
V letu 2018 so potekala tri usposabljanja za trenerje Dobro sem, ki se jih je 
udeležilo skupaj 71 bodočih trenerjev. Usposabljanja so potekala v mesecu 
januarju, oktobru in novembru. Do konca leta 2018 je 17 trenerjev že pričelo z 
izvajanjem delavnic v lokalnih okoljih. Delavnic se je do konca leta udeležilo 
približno 80 udeležencev. 
 
V novembru je potekalo tudi izobraževanje za izvajalce programa Dobro sem (t.i. 
'train the trainer' program). Udeležili sta se ga dve udeleženki.  
 
Program je v letu 2018 dobil tudi nekaj medijske pozornosti z poglobljenimi 
intervjuji na Val 202 in Radio Prvi, predstavljen pa je bil tudi na EPH konferenci 
(European Public Health Conference) in na Oddelku za psihologijo Filozofske 
fakultete v Ljubljani.  
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5. INVESTICIJE 
 

5.1.) Zambratija 
 

V Zambratiji smo pred začetkom sezone osvežili počitniški dom, popleskali stene 
in pripravili igrišča in plažo.  

 

5.2.) VGC Skupna točka 
 

V Večgeneracijskih centrih v Ljubljani, na Vrhniki in v Grosupljem je nujno stalno 
vzdrževanje prostorov in opreme, da lahko delavnice in aktivnosti potekajo 
nemoteno. Zamenjali smo uničeno ali izrabljeno opremo, v VGC Skupna točka v 
Ljubljani pa sredstva namenjamo tudi za kritje najemnine za prostore, v katerih 
center deluje.  
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6. ZAPOSLENI 
 

Ekipa ZPM Ljubljana Moste-Polje se je v letu 2018 zaradi zahtev projektov 
povečala. Tekom leta smo omogočili izvajanje prakse študentom socialne 
pedagogike ter jim omogočili pridobivanje praktičnih znanj. Dva sodelavca smo  
lahko zaposlili preko spodbud Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.  

Za zaposlene smo v letu 2018 organizirali supervizijo ter izobraževanje, hkrati pa 
so sodelavci lahko predlagali izobraževanja, ki so vezana na njihova področja dela 
ter se jih udeležili. Dve sodelavki sta se popolnoma brezplačno udeležili 
izobraževanja mreže The human Safety Net v Benetkah, ena pa je v sklopu mreže 
European Minimum Income Network obiskala Evropski parlament.  
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7. ZAKLJUČEK 
 
V letu 2018 smo sledili zastavljenim načrtom in programu dela. Skladno s 
programskimi usmeritvami in razpoložljivimi viri smo sledili razpisom ter črpali 
sredstva za izvajanje obstoječih programov.  
 
Večgeneracijski center Skupna točka in program Dobro sem, ki sta podporna 
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. Oba projekta sta tudi v letu 2018 v 
lokalna okolja prinašala možnosti za vključevanje v družbo in povezovanje. 
 
Ob koncu leta 2018 smo projekta s pomočjo razpisov Republike Slovenije pridobili 
tudi sredstva za dva nova, in sicer projekt PSSS ter projekt Povezani prijatelji. Prvi 
je namenjen osveščanju širše javnosti o aktivnostih nevladnih organizacij, drugi 
pa preprečevanju nasilja med otroki in mladostniki oz. spodbujanju mirne in 
spoštljive komunikacije.  
 
Pri stebru humanitarnosti smo izvedli reorganizacijo programov in celostno 
humanitarno pomoč organizirali v sklopu novega programa Veriga dobrih ljudi. 
Vzpostavili smo sodelovanje z medijsko hišo ProPlus in pričeli s pridobivanjem 
dodatnih sredstev za pomoč družinam v stiski ter izvajanje vseh podpornih 
humanitarnih programov. V projektu Botrstvo v Sloveniji smo nadaljevali 
sodelovanje z Val 202 ter krepili pomoč otrokom in mladostnikom iz družin v stiski. 
S štipendijami in plačilom dijaških domov smo mladostnikom omogočali 
uresničevanje njihovih življenjskih ciljev. Posodobili smo spletno stran projekta ter 
omogočili donatorjem nove načine sodelovanja in podpore otrokom v stiski. 
 
S stalnim poročanjem o poslovanju in izvajanju programov smo krepili zaupanje 
javnosti v naše delovanje ter neprestano dokazovali, da delujemo transparentno 
in odgovorno. V letu 2018 je potekala tudi zunanja neodvisna revizija poslovanja 
ZPM Ljubljana Moste-Polje, ki je potrdila skladnost poslovanja. 
 
Tudi v letu 2019 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 
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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. 
 
 
 


