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1. ZPM LJUBLJANA MOSTE-POLJE V LETU 2019 
 
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje (v nadaljevanje ZPM Ljubljana 
Moste-Polje) je v letu 2019 nadaljevala s svojim poslanstvom ustvarjanja boljših 
pogojev za rast in razvoj otrok in mladostnikov po vsej Sloveniji ter širila vrednote 
solidarnosti, spoštovanja, strpnosti in odprtosti. In tako kot že več desetletij 
doslej, učinkovito nudila pomoč najranljivejšim prebivalcem naše domovine.  
 
Aktivnosti na področju kakovostnega preživljanja prostega časa v organiziranih 
dejavnostih smo zavzeto uresničevali  tudi v letu 2019. Zelo uspešno je  v letu 
2019 deloval tudi  Večgeneracijski center Skupna točka s svojimi enotami na 
Vrhniki, Grosuplju, Logatcu, Viču in v Mostah. Deluje  v sodelovanju s Slovensko 
filantropijo ter ob sofinanciranju Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada  od leta 2017. 
Pestri in bogati programi  so namenjeni  različnim ranljivim skupinam prebivalstva 
z dobrim povezovanjem  z lokalno skupnostjo.  
 
Nadaljevali smo s programom za kompetentno starševstvo Rastemo skupaj, ki 
poteka pod okriljem mednarodne mreže The Human Safety Net.  
 
Humanitarni programi ZPM Ljubljana Moste-Polje pa so v letu 2019 delovali po 
vsebinskih sklopih, ki so jih narekovale večdesetletne izkušnje našega 
humanitarnega dela. V projekte pa smo jih postavili pred dvema letoma. V okviru 
humanitarnih programov smo odmevno sodelovali tudi z medijskimi partnerji.  
 
Na mednarodni ravni sodelujemo v programu MEPI in smo med ustanovnimi 
članicami mreže EAPN v Sloveniji (European Anti Poverty Network), ki se je 
oblikovala v letu 2019. 
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2. ORGANIZIRANOST ZPM LJUBLJANA MOSTE-POLJE 
 
ZPM Ljubljana Moste-Polje sestavlja pet društev prijateljev mladine (DPM), delo 
organizacije pa nadzorujejo strokovni člani organov upravljanja.  
V letu 2019 se je začel nov mandat članom organov, ki so bili izvoljeni na Skupščini 
ZPM Ljubljana Moste-Polje, dne 25. 3. 2019. 
 
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, 

 Skupščina ZPM Ljubljana Moste-Polje 

 Častno razsodišče ZPM Ljubljana Moste-Polje, 

 Nadzorni odbor programa Botrstvo v Sloveniji. 
 

a) Upravni odbor ZPM Ljubljana Moste-Polje: 

 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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b) Nadzorni odbor ZPM Ljubljana Moste-Polje: 

 Neda Štemberger, predsednica 

 Milena Štular, članica 

 Tanja Picek, članica 
 

c) Častno razsodišče ZPM Ljubljana Moste-Polje: 

 Jože Benčina, predsednik 

 Marija Benčina, članica 

 Erika Račič, članica 
 

d) 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 
 
Skupščino sestavljajo vsi člani organov ZPM Ljubljana Moste –Polje, vsi 
predstavniki vključenih društev in predstavniki lokalne skupnosti. 
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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 jedro 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 146 vzgojiteljev, ki jih vodimo v Klubu vzgojiteljev ZPM 
Ljubljana Moste-Polje. Na naših letovanjih pa so vedno prisotni tudi medicinski 
spremljevalci. V letu 2019 jih je bilo v različnih izmenah skupno 12. 
 
Dejavnost Kluba vzgojiteljev vključuje predvsem izobraževanje in strokovno 
usposabljanje spremljevalcev otrok in animatorjev ter drugih uporabnikov. V 
letošnjem letu sta potekali dve  izobraževanji za vzgojitelje, spremljevalce in 
animatorje. Prvo pomoč za otroke in mladostnike so vodili strokovnjaki iz SIM 
centra v Ljubljani, drugi pa je bil namenjen vzgoji otrok in mladostnikov ter 
pripravi programov in animacij. Želimo si, da bi vzgojitelji s svojim znanjem in 
izkušnjami otrokom v programih predajali pozitivne vrednote družbe, jim 
predstavljali dober zgled življenjskega sloga, jih vzgajali in ustrezno animirali.  
 
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 eden od drugega, predvsem pa spoznavajo vrednote solidarnosti, 
sodelovanja 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 povsem 
brezplačno. Pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje pa potekajo tudi zdravstvena 
letovanja. 
 
Financiranje aktivnosti organiziranega prostega časa  poteka s plačili prijavnin  
staršev, s prispevki in sofinanciranjem MOL in Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. Velik del financiranja pa predstavljajo tudi donatorska sredstva in 
odmeven program Botrstvo v Sloveniji ter  druge akcije zbiranja namenskih 
sredstev. 
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4.1.1) Letovanja  
 
Letovanja v času poletnih šolskih počitnic potekajo v počitniškem domu  za otroke 
v Zambratiji. V letu 2019 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 skupaj z otroki iz Beograda). Tudi letos smo zaradi 
donacije Radia 1 lahko organizirali dodatno 7. izmeno, v času od 25. 8. do 1. 9. 
2019 ter 7-dnevno letovanje na Debelem rtiču, v času od 26. 8. do 1. 9. 2019. V 
slednjo je bilo vključenih 93 socialno ogroženih otrok 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  1.175 otrok 
od tega: 

Oblika plačila letovanja: Število otrok: 

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

641  

- S subvencijo ZZZS ( za plačilo 
47,30 € oz. 33,11 € oz. 72,30 € 
oz. 50,61 €) 

226   

- Brezplačno (za plačilo 0,00 €) 221 

- Subvencionirano* 87 
 

Z zdravstvenim predlogom je v letu 2019 v Zambratiji letovalo skupaj 34 otrok v 
predšolskih izmenah in 192 otrok v šolskih izmenah.  
 
Tudi v  letu 2019 je bil dom v Zambratiji odprt v času prvomajskih in jesenskih 
počitnic.  

 Med prvomajskimi počitnicami je od 29. 4. do 3. 5. 2019 potekal 
prvomajski tabor za mladostnike. Brezplačno se ga je udeležilo 40 
mladostnikov. 

 Jesenske počitnice za mladostnike so potekale od 28. 10. – 2.11. 2019. 
Skupno je brezplačno počitnikovalo 83 otrok in mladostnikov.  

Oba tabora smo izvedli s sredstvi akcije Junak Deželak, Radio 1. 
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V Zambratiji sta v letu 2019 potekala tudi dva tabora socialno ogroženih družin 
ter vikend za mladostnike: 

 9. 9. do 13. 9. 2019 – 17 otrok in 12 odraslih, skupaj 9 družin 

 16. 9. do 20. 9. 2019 – 9 otrok in 5 odraslih, skupaj 5 družin 

 20. 9. do 22. 9. 2019 – 35 mladostnikov 
 
Počitniški dom je obratoval od 29. 4. do 22. 9. 2019 in od 28. 10. do 2. 11. 2019. 
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 2019 gostil skupaj 2001 gostov.  
 

4.1.2) Tabori in zimovanja 
 
Tabori v času poletnih šolskih počitnic so potekali v počitniškem domu Vila Šumica 
v Kranjski Gori med 24. 6. 2019 in 31. 8. 2019. V letu 2019 je bilo organiziranih 8 
tedenskih taborov angleškega jezika (Razgibane angleške počitnice) in Športni 
tabor. Športni tabor je potekal od 24. 6. do 30. 6. 2019 in je bil v celoti 
humanitaren, vanj pa je bilo vključenih 43 otrok. Sredstva je v celoti zagotovil 
Radio 1 iz akcije Deželak Junak.  
 
V poletnem času je Vilo Šumico obiskalo 601 otrok. 
 

Oblika plačila tabora Št. otrok 

- Polna cena (za plačilo 195,00€) 451 

- S subvencijo (za plačilo 
100,00€) 

32 

- Brezplačno (za plačilo 0,00 €) 118 

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

 Zimovanji sta potekali med 17. 2. in 23. 2. 2019 ter med 24. 2. in 2. 3. 
2019, obiskalo ju je skupaj 90 otrok, v obeh terminih po 45 otrok. 
Skupaj pa smo zimovanje brezplačno omogočili 34 otrokom. 

 Prvomajski tabor je potekal med 28. 4. in 4. 5. 2019, obiskalo pa ga je 
43 otrok brezplačno.  

 Med šolskimi jesenskimi počitnicami smo organizirali dva 
humanitarna tabora. Prvega od 26. 10. do 30. 10. 2019 in drugega od 
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30. 10. do 3. 11. 2019. Na obeh taborih skupaj je bilo skupno 
vključenih 94 otrok brezplačno.  

 Božične počitnice so potekale med 25. 12. in 29. 12. 2019, obiskalo jih 
je 44 otrok brezplačno. 

 Novoletne počitnice so potekale med 29. 12.  in 2.1. 2020, obiskalo jih 
je 46  otrok brezplačno. 

 
V Kranjski Gori sta v letu 2019 potekala tudi dva vikenda za mlade: 

 20. 9. do 22. 9. 2020 – 39 mladostnikov 

 13. 12. do 15. 12. 2020 – 36 mladostnikov 
 
Skupaj je v letu 2019 preko dejavnosti ZPM Ljubljana Moste-Polje počitniški dom 
Vila Šumica obiskalo 854 otrok, od tega kar 441 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, 
arhitekture in kultur. 
 
BOOM počitnice so potekale v Zambratiji v terminu od 6. 7. 2019 do 16. 7. 2019, 
udeležilo pa se jih je 111 mladostnikov1. 
 
Program Mladi in Evropa je v letu 2019 potekal v štirih terminih.  
 

1. Amsterdam, 26. 4. do 30. 4. 2019, 19 mladostnikov (od tega 1 brezplačno) 
in dva vzgojitelja. 

2. London, 26. 6. do 30. 6. 2019, 23 mladostnikov (od tega 2 brezplačno) in 
dva vzgojitelja 

3. Bilbao, 29. 7. do 2. 8. 2019, 20 mladostnikov in dva vzgojitelja. 
4. Pariz, 26. 8. do 30. 8. 2019, 41 mladostnikov (od tega 11 brezplačno) in 

trije vzgojitelji. 
 

                                                        
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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4.1.4) Radio 1 – akcija Deželak je junak 
 

Radio 1 je v letu 2019 že petič zapored organiziral akcijo za zbiranje sredstev za 
počitnice otrok iz socialno šibkih družin vse Slovenije. Z akcijo je bilo zbranih 
280.361,59€. S pomočjo donacije Radia 1 je od poletja do konca leta 2019 
brezplačno počitnikovalo 909 otrok. Načrtujemo, da bomo s pomočjo zbranih 
sredstev v akciji Deželak Junak 2019 do maja 2020 omogočili počitnice še 205 
otrokom iz socialno šibkih družin. 

 

4.1.5) Sodelovanje z zunanjimi organizatorji počitniških vsebin 
 
Tudi v letu 2019 smo v sodelovanju z zunanjimi organizatorji letovanj in taborov v 
počitniške dejavnosti vključili precejšnje število 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 v Kozjem (organizator ŠD Kozje): potekal je v dveh terminih od 
14. 7. do 19. 7. 2019 ter od 4. 8. do 9. 8. 2019, vključenih pa je bilo 
skupno 30 otrok. 

- Tabor v Tepah: od 8. 7. do 13. 7. 2019, ki se ga je udeležilo 20 otrok.  
- Tabor ob Kolpi: 20. 7. do 24. 7. 2019, ki se ga je udeležilo 34 otrok. 

 

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. 
 

a) Počitniško varstvo s sofinanciranjem MOL  
 
Počitniško varstvo ob sofinanciranju MOL je potekalo med zimskimi, poletnimi ter 
jesenskimi šolskimi počitnicami. Cena na otroka na dan znaša 5,00€, socialno 
ogroženi otroci pa so v varstvo vključeni brezplačno. Varstvo je v vseh terminih 
potekalo na OŠ Vide Pregarc v Ljubljani. 
 
Zimske počitnice: 
Varstvo je potekalo od 25. 2. do 1. 3. 2019. Obiskovalo ga je 22 otrok, od tega 11 
brezplačno.  
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Poletne počitnice: 
- 1. 7. do 5. 7. 2019 
- 8. 7. do 12. 7. 2019 
- 26. 8. do 30. 8. 2019 

 
Varstvo je skupno obiskalo 79 otrok, od tega 22 brezplačno. 
 
Jesenske počitnice: 
Varstvo je potekalo od 28. 10. do 30. 10. 2019. Obiskovalo ga je 22 otrok, od tega 
11 brezplačno. 
 

b) Kopalno počitniško varstvo 
 
Kopalno počitniško varstvo je potekalo ves čas poletnih počitnic od 26. 6. 2019 do 
30. 8. 2019 na OŠ Ketteja in Murna in OŠ Vide Pregarc. Cena kopalnega 
počitniškega varstva je znašala 18,00 € na dan oziroma 90,00€ na teden.  Obiskalo 
ga je skupno 241 otrok, od tega 17 brezplačno. 
 

c) Počitniška šola programiranja Digital school 
 
Šola programiranja je potekala v času zimskih počitnic, od 25. 2. do 1. 3. 2019, 
obiskovalo jo je 25 otrok popolnoma brezplačno, saj je bila krita z donacijo 
računalniškega podjetja. 
 

d) Zimska šola programiranja Code Week Slovenija 
 
Potekala je v času zimskih počitnic, od 25. 2. do 1. 3. 2020:  Organizacijo je prevzel 
donator – vključena pa so bila dekleta v starosti  od 12. do 15. leta. 

4.1.7) Brezplačni počitniški izleti 
 
Med počitnicami smo s pomočjo donatorjev organizirali tudi počitniške izlete po 
Sloveniji. Na brezplačne počitniške izlete vabimo otroke, ki doma nimajo 
urejenega varstva in otroke, ki dnevno obiskujejo Večgeneracijski center Skupna 
točka kar pomeni, da nimajo s starši ali drugače organiziranih počitnic z različnimi 
dejavnostmi.  
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V letu 2019 smo izvedli naslednje izlete: 
 

- 9. 3. 2019 – ogled pokala Vitranc –  25 otrok  
- 10. 3. 2019 – ogled pokala Vitranc – 52 otrok 
- 21. 3. 2019 – ogled smučarskih skokov v Planici – 70 otrok  
- 4. 7. 2019 – Adrenalinski park Geoss – 31 otrok  
- 13. 8. 2019 – izlet na Vransko (Center varne vožnje) – 35 otrok 
- 28. 8. 2019 – izlet v Strunjan – 39 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 2018/2019 smo v sodelovanju s šolami izvedli Otroške parlamente. 
Osrednja tema Otroškega parlamenta je bila Šolstvo in šolski sistem – 
nadaljevanje. Območni parlament je potekal v Večgeneracijskem centru Skupna 
točka v Ljubljani. Udeležilo se ga je 31 učencev, izmed katerih jih je 12 sodelovalo 
na mestnem in 2 na regijskem ter 1 na državnem Otroškem parlamentu. 
 
V letu 2019 smo na dveh osnovnih šolah v Ljubljani pričeli izvajati tudi program 
medvrstniške mediacije, ki je namenjen osnovnošolcem 2. triade. Program je  za 
šolo in osnovnošolce brezplačen. 
 
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. Programa skupaj s projekti tvorita 
sistem celostne pomoči družinam z mladoletnimi otroki v stiski iz vse Slovenije.  
 
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 postavijo na svoje noge. Nudimo jim  pomoč na 
področju materialne oskrbe (oblačila, obutev, šolske potrebščine, čistila, 
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kozmetika, sanitetni material ipd.), finančne pomoči, psihosocialne pomoči in 
svetovanja, pa tudi pravne pomoči, opolnomočenja in vključevanja v organizirane 
aktivnosti. 
 
Humanitarni 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. 

4.2.1) Botrstvo v Sloveniji 
 
Do konca leta 2019 je bilo v program Botrstvo v Sloveniji vključenih 5379 otrok, ki 
jim je pomagalo 4585 botrov. Od začetka programa v letu 2010 do konca leta 2019 
je bilo v programu Botrstvo v Sloveniji skupaj s projekti Botrstva zbranih 17,4 
milijonov evrov sredstev, delež stroškov delovanja programa v 2019 pa predstavlja 
8,76 odstotka. V Dijaški sklad Botrstva, ki poteka od leta 2016, je bilo v šolskem 
letu 2018/2019 vključenih 127 dijakov iz vse Slovenije.  
 
V letu 2019 smo družinam v stiski pomagali tudi z različnimi dobrodelnimi 
dogodki.  
 

 Od aprila do oktobra je trajala Ferfud BBQ turneja, kjer je bilo zbranih 
4.650,00 €.  

 S pomočjo radia Vala 202 je bila izvedena dražba dresa kolesarja Primoža 
Rogliča z Vuelte, celoten izkupiček dražbe je 30.000,00 €.  

 Coca Cola Slovenija je podprla dijaški sklad v projektu Vedno podpiraj 
dober namen z donacijo 20.000,00 €.  

 Podjetje HOFER trgovina je od prodaje izdelkov Flaška in vrečka Botrstvu 
namenilo donacijo v višini 19.581,00 €. 

 
V zimskem času je že tretje leto zapored potekal projekt Čarobna zima 
(www.carobnazima.si), s katerim smo otrokom pod okriljem Botrstva omogočili 
praznična in zimska doživetja skupaj z družinami.  Z zbranimi donacijami smo 
kupili vstopnice za različne prireditve po Sloveniji, ki so jih v prazničnem času 
lahko obiskali otroci skupaj s starši. Čarobno zimo smo omogočili 902 družinam. 
  



 

15 

 
 
 
 

 

4.2.2) Veriga dobrih ljudi 
 
V letu 2019 se je nadaljevalo sodelovanje z medijsko hišo ProPlus.  Z njihovo 
pomočjo smo širšo javnost opozarjali na pereče socialne probleme naše družbe, 
ki smo jih skozi vse leto  opažali pri uporabnikih, ki smo jih reševali 
nepredstavljivih stisk, vključenih v program. Delovanje programa smo v letu 2019 
razčlenili na štiri podporne stebre:  

- Finančna in materialna pomoč družinam 
- Pravna pomoč družinam 
- Strokovno vodenje in krepitev funkcionalnih kompetenc 
- Psihosocialna pomoč in zdravje 

 
V program celostne humanitarne pomoči je bilo v letu 2019 vključenih 464 družin 
z vse Slovenije, ki so prejele vsaj eno od oblik pomoči. Družinam smo razdelili 
1.999 paketov pomoči, ki vključujejo hrano, oblačila, higienske pripomočke. Ob 
tem je še 300 družin prejelo eno od oblik pomoči.  
 
Poleg finančne in materialne pomoči 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. 
 

a) The Human Safety Net – Rastemo skupaj  
Pod okriljem mednarodne mreže The Human Safety Net, ki deluje pod okriljem 
Fondazione Generali, smo nadaljevali s projektom Rastemo skupaj, ki vključuje 
vsebine za socialno ogrožene družine z otroki starimi 0-6 let.  
V letu 2019 je bilo v program vključenih 55 družin. V okviru projekta smo izvajali 
igralne delavnice, individualna svetovanja in pogovorne skupine za starše, poleg 
tega smo družine s predšolskimi otroki peljali na družinske vikende in na 
neformalna druženja.  
 

b) Volja vselej najde pot 

Javni socialno-varstveni program Volja vselej najde pot poteka že od leta 2010 in 
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. 
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Projekt je v letu 2019 za obravnavo 191 aktivnih uporabnikov sofinanciralo  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 56.100€ 
ter Mestna občina Ljubljana v višini 10.000€. 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 projekta Volja vselej najde pot poteka tudi terapevtsko svetovanje. 
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 2018 vključenih 81 uporabnikov. 

 
d) Psihosocialna pomoč na domu 

Tudi v letu 2018 smo v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo družinam v stiski 
omogočali tedensko pomoč na domu. V projekt so se vključili študentje, ki so 
družinam nudili pomoč pri urejanju doma in družinskih odnosov. 

 

d) 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 2019 smo izvajali sklop delavnic o različnih temah (Skrb za zdravje, 
Ekonomika gospodinjstva, Prehrana, Funkcionalna pismenost, Biti starš, Duševno 
zdravje), izvedenih je bilo 47 delavnic, ki se jih je udeležilo 37 uporabnikov.   

 

4.2.3) Enotna pravna točka 

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje je kot nadgradnjo projekta brez-
plačne pravne pomoči, ki je v okviru projekta Botrstvo v Sloveniji potekala kar 8 
let, skupaj z odvetniško pisarno Zidar Klemenčič. Cilj pravne pomoči je družinam 
nuditi celovito pravno pomoč-do rešitve nastalega problema. 
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Namenjena je prvemu pravnemu nasvetu in nudenju pomoči socialno šibkim dru-
žinam pri zagotavljanju njihovih socialnih pravic. Ukvarja se predvsem s podro-
čjem uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ter nudi pomoč pri reševanju stano-
vanjske problematike.  

Poleg konkretne pomoči Enotna pravna točka opozarja tudi na revščino kot širši 
družbeni problem in na sistemske pomanjkljivosti, hkrati pa podaja sistemske po-
bude in rešitve aktualnih pravnih izzivov.  

V letu 2019 je bilo na brezplačni telefonski številki  301 prejetih telefonskih klicev 
prosilcev, ki so prejeli nasvete preko telefona. Pravno pomoč z obravnavami  in 
neposrednim reševanjem pravne problematike  pa je prejelo 338 posameznikov 
in družin.  

 

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.  
 
V letu 2019 je bilo v projekt VGC Skupna točka vključenih 3.677 novih, različnih 
uporabnikov, skupno sem izvedli 11.008 ur vsebin; od tega 2.560 ur neformalnega 
druženja, 4.576 ur informiranja ter 3.872 ur različnih delavnic in skupinskih 
aktivnosti znotraj več kot 225 različnih aktivnost. Vse so bile izvajane kontinuirano 
skozi vse leto. V projektu je v letu 2019 sodelovalo več kot 80  prostovoljcev, ki so 
pomagali pri izvedbi programa. 
 
Na lokacijah, ki jih uresničuje  ZPM Ljubljana Moste-Polje brez partnerja – sedež 
na Zaloški cesti v Ljubljani, center v Grosupljem in center na Vrhniki, smo izvedli 
3.466,5 ur delavnic in dogodkov in vključili skupno 2.010 različnih uporabnikov.  
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Izvedene ure aktivnosti po vsebinah v letu 2019 – vse enote VGC Skupna točka:  

 Vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter 
razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc – 803  
ur 

 Izobraževalne in praktične delavnice – 374,5  ur 

 Izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo 
otrok – 816 ur 

 Vsebine za razvoj pismenosti – 20,5 ur 

 Vsebine, namenjene starejšim – 555,5 ur 

 Organizacija in vodenje skupin za samopomoč – 194  ur 

 Vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti romskih družin – 133,5  
ur 

 Vsebine namenjene integraciji migrantskih in begunskih družin – 400,5 ur 

 Vsebine za lažje socialno vključevanje otrok in mladih s posebnimi potre-
bami – 313  ur 

 Vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega ter družinskega  živ-
ljenja – 48,5 ur 

 Vsebine s področja nasilja v družini – 37,5 ur 

 Vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc – 82,5 ur 

 Vsebine, za izboljšanje komunikacije in kakovosti družinskega življenja – 
53 ur 

 

4.3.2) Dobro sem 
 

Program Dobro sem smo ob podpori Ministrstva za zdravje začeli prvič izvajati  v 
letu 2015. Ministrstvo za zdravje je julija 2017, ZPM Ljubljana Moste-Polje 
odobrilo prijavo triletnega programa, ki smo ga pozitivno zaključili novembra 
2019. V tem času smo izvedli 4 intenzivna vikend usposabljanja in po metodi 
»train-the-trainer« usposobili 91 trenerjev DOBRO SEM, ki so v lokalnih okoljih po 
celotni Sloveniji (vse regije) prostovoljno izvedli več kot 55 sklopov delavnic 
DOBRO SEM (55 skupin), z skupno več kot 450 različnimi udeleženci iz ranljivih 
ciljnih skupin najstnikov in mladih; socialno ogroženih in brezposelnih staršev; 
starostnikov in ostalih ranljivih skupin. 
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5. INVESTICIJE 
 

5.1.) Zambratija 
 

V počitniškem domu v Zambratiji smo v začetku aprila, pred odprtjem sezone, 
dom popleskali in obnovili postelje in kopalnice v nadstropjih. Nabavili smo novi 
garderobni omari za pedagoško sobo, opremili čajno kuhinjo in kupili nova 
zunanja igrala. S pomočjo donatorja smo dokupili obrabljene športne rekvizite in 
v parku obnovili odbojkarsko igrišče. 

 

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.  

 

5.3.) Skladišče 

Za lažje prevzemanje donacij smo za skladišče v letu 2019 nabavili novega viličarja 
ter zaposleno in prostovoljca poslali na izobraževanje o upravljanju. 
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6. ZAPOSLENI 
 

V letu 2019 smo zaradi zahtev projektov zaposlili 3 nove osebe. Na dan 31. 12. 
2019 je bilo na ZPM Lj. Moste-Polje zaposlenih 21 oseb.  

Skozi vse leto  smo omogočili izvajanje prakse študentom socialne pedagogike in 
socialnega dela ter jim omogočili pridobivanje praktičnih znanj. Dobro smo 
sodelovali tudi z Uradom RS za probacijo in v svoje delo vključevali posameznike 
za izvrševanje dela v splošno korist. 

Za zaposlene smo tudi v letu 2019 organizirali mesečno supervizijo. Sodelavci pa 
so lahko predlagali tudi izobraževanja, ki so vezana na njihova področja dela ter 
se jih udeležili. Dve sodelavki sta se brezplačno udeležili izobraževanja mreže The 
human Safety Net v Benetkah.  

7. ZAKLJUČEK 
 
V letu 2019 smo sledili zastavljenim načrtom in programu dela. Skladno s 
programskimi usmeritvami in razpoložljivimi sredstvi smo sledili razpisom, se 
prijavljali nanje ter črpali sredstva za izvajanje obstoječih programov.  
 
Steber humanitarnosti je v letu 2019 deloval v okviru Verige dobrih ljudi po 
zastavljeni in izvedeni reorganizaciji humanitarnosti ZPM Ljubljana Moste-Polje v 
2018. Nadaljevali smo sodelovanje z medijsko hišo ProPlus in z njihovo pomočjo 
v okviru Enotne pravne točke medijsko opozarjali na pereče sistemske 
pomanjkljivosti. V programu Botrstvo v Sloveniji smo nadaljevali sodelovanje z 
Valom 202 ter krepili pomoč otrokom in mladostnikom iz družin v stisk. Jeseni 
smo se osredotočili na pomoč dijakom v sklopu Dijaškega sklada. V letu 2020 
bomo še posebno pozornost namenili 10. obletnici delovanja Botrstva. 
 
Vse leto smo tesno sodelovali z mediji, jih povezovali s posamezniki in našimi 
uporabniki,  jim posredovali želene strokovne informacije, naše izkušnje, znanja, 
podatke, komentarje in drugo s področja našega delovanja in prizadevanj 
učinkovitega uresničevanja programov in projektov. 
 
Tudi v letu 2019 je potekala zunanja neodvisna revizija poslovanja ZPM Ljubljana 
Moste-Polje, ki je potrdila skladnost poslovanja. Tako kot doslej se tudi v tem letu 
odraža izjemno prizadevanje za ustvarjanje in uresničevanje kakovostnih 
programov za otroke, mlade in družine. Ves čas delovanja smo bili  podpornik in 
glasnik otrokovih ter človekovih pravic. Pri tem pa smo skrbeli, da je bilo naše delo 
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in dejavnost nasploh kar najbolj pregledna,  transparentna in odgovorna. Hkrati 
pa so bila vsem organom in javnosti posredovana sprotna poročanja  o celotnem 
delovanju s tem pa ohranjana tudi visoka stopnja zaupanja tako uporabnikov kot 
donatorjev in javnosti.  
 
Tudi v letu 2020 se bomo odzivali na družbene spremembe, krepili bomo 
sodelovanje z drugimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami ter se odzivali 
na potrebe uporabnikov.  
 
 
 
 
 
 


