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Nagovor predsednice
V letu 2021 smo bili tako kolektivno kot tudi
organizacijsko in družbeno še vedno v velikem primežu
koronavirusa in z njim povezanimi ukrepi. Delovanje naše
organizacije je bilo v primerjavi z letom prej nekoliko lažje,
pa vendarle polno izzivov. Nanje smo se morali hitro in
učinkovito odzvati tako za dobrobit organizacije kot tudi
uporabnikov, ki so vključeni v naše humanitarne
programe. Vanje smo še vedno množično vključevali
otroke in družine, ki jih je epidemije pahnila pod prag
revščine.
Skozi vse leto smo obsežno, učinkovito in celostno
reševali velike stiske vse več otrokom, mladim in
družinam tudi s terenskimi obiski po vsej Sloveniji.
Uspešno smo skozi brezplačno učno pomoč s prostovoljci
učence in dijake razbremenjevali posledic dolgotrajnega
šolanja na daljavo in jim vračali izgubljeno znanje in
zaupanje vase. V sklopu obstoječih programov pa smo
uspešno razvijali nove aktivnosti, ki smo jih prilagajali
potrebam otrok in družin. Reševali smo čustvene in
vedenjske stiske s silno razširjeno mrežo tudi zunanjih
strokovnih sodelavcev terapevtov. Preprečili smo
marsikatero tragedijo tako med otroki in mladostniki kot
tudi starši in vsem ranljivim našli strokovne sogovornike.
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Vzpostavljali smo nova sodelovanja in povezave z
donatorji, organizacijami in posamezniki v želji širjenja
zavedanja, da le s skupnimi močmi lahko krepimo
celotno družbo.
Veseli smo, da smo lahko izpeljali vse počitniške
aktivnosti za otroke in mladostnike. S tem smo jim
omogočili druženje z vrstniki, ki so ga zelo potrebovali, in
krepili njihove psihofizične sposobnosti, ki so v času
korone zamirale.
V pozni jeseni, še posebej pa v decembrskem času smo
našo široko paleto pomoči še povečali, kajti potreb je bilo
vse več. Ob vsem tem smo izvedli tudi večje obdarovanje
otrok in tako na najlepši način zaključili leto.
Posledice epidemije pa še niso pozabljene. Nanje nas
dnevno opominjajo ljudje, ki potrebujejo našo pomoč, da
lahko ponovno samostojno in dostojno zaživijo.

Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje

Poudarki poslovanja
V načrtu za leto 2021 smo se osredotočali na
širjenje naše ponudbe za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladostnikov v sklopu
obstoječih razpoložljivih nastanitev.

Žal smo opazili močno poslabšanje duševnega
zdravja tako pri odraslih kot pri otrocih. Za
spopadanje s to problematiko smo razširili mrežo
terapevtov in okrepili sodelovanja s centri za socialno
delo.

Kljub veljavnim ukrepom smo nadgradili obstoječe
komercialne programe in ponovno začeli z
izvajanjem programa za mladostnike Mladi in
Evropa.

Revščina se je razširila tudi med delovno aktivne
ljudi, ki prejemajo nižje dohodke. Tako se še naprej
spreminja struktura uporabnikov, ki jih vključujemo v
humanitarne programe.

Ob izteku sofinanciranja s strani Evropskega
socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino,
socialne
zadeve
in
enake
možnosti
za
Večgeneracijski center Skupna točka smo uspeli
zagotoviti financiranje za nadaljnji obstoj.

V okviru Enotne pravne točke smo s pravnim
svetovanjem pomagali ogroženim družinam in
spremljali dogajanje na zakonodajnem področju ter
podajali komentarje na predlagane zakonodajne
spremembe na področju sociale.

Še naprej smo se odzivali na posledice epidemije,
tudi z obiskovanjem družin na terenu in nudenjem
mobilne pomoči ter s prilagoditvami delovanja
humanitarnih programov. Uporabnikom smo bili na
voljo tudi za informiranje, kam se še lahko obrnejo
po pomoč.
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Med drugim smo skupaj z drugimi nevladnimi
organizacijami pristojne opozorili na stanje družin, ki
jih je ekonomsko in socialno prizadel koronavirus, in
na posledice dolgotrajnega šolanja na daljavo ter
predlagali konkretne ukrepe za blaženje posledic.

ORGANIZIRANOST ZPM
LJUBLJANA MOSTE-POLJE
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Organiziranost ZPM Ljubljana Moste-Polje
ZPM Ljubljana Moste-Polje je nevladna in
humanitarna organizacija, ki že skoraj 70 let deluje
na področju zagotavljanja in uresničevanja otrokovih
ter človekovih pravic. Skozi programe za kakovostno
preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov je
detektirala probleme v družbi in razvijala podporne
programe, ki bi zagotavljali dostojno, spodbudno in
srečno življenje otrok in mladostnikov po vsej
Sloveniji. Tako so na ZPM Ljubljana Moste-Polje po
programih za prostočasne aktivnosti vzniknili še
programi s področja humanitarnosti in 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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Upravni odbor

Skupščina

Nadzorni odbor

Častno razsodišče

Organi upravljanja
ZPM Ljubljana
Moste-Polje

Nadzorni odbori
humanitarnih
programov

Nadzorni odbor
programa Botrstvo
v Sloveniji
Nadzorni odbor
programa Veriga
dobrih ljudi

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

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.
predsednika
• Marija Benčina, članica
• Erika Račič, članica

Vodenje in upravljanje
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
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Nadzorni odbor programa
Veriga dobrih ljudi
• Katja Bezjak Draškovič,
predsednica
• Tea Smole, članica
• Svetlana Ilič, članica
• Tanja Picek, članica

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

Organiziran
prosti čas

Humanitarnost

Letovanja
Botrstvo v Sloveniji

Večgeneracijski center
Skupna točka

Počitniško varstvo

Veriga dobrih ljudi

Dobro sem

Izleti
Potovanja za najstnike
Ekskurzije za najstnike

Enotna pravna točka

Tabori
Zimovanja
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Družina in
zdravje

Poslanstvo in vrednote
Poslanstvo ZPM Ljubljana Moste-Polje je omogočati
otrokom in mladostnikom zdrav in spodbuden razvoj,
jim dajati pozitivne vzore in ustvarjati priložnosti za
tiste otroke in mladostnike, ki živijo v težjih socialnih
razmerah.
Poslanstvo ZPM Ljubljana Moste-Polje je tudi opozarjati
na otrokove in človekove pravice in si prizadevati za
uresničevanje pogojev za dostojno življenje vseh v
naši družbi.
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Ključne vrednote ZPM Ljubljana Moste-Polje so:
•
sodelovanje,
•
spoštovanje,
•
solidarnost in
•
odgovornost.
Skozi svoje delovanje in povezovanje si ZPM Ljubljana
Moste-Polje nenehno prizadeva te vrednote živeti in
širiti.

POROČILO O POSLOVANJU
V LETU 2021
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Predstavitev poslovanja v letu 2021
Poslovanje organizacije v letu 2021 ocenjujemo kot
učinkovito. Večino zastavljenih aktivnosti smo uspeli
izpeljati in izvesti, obenem pa smo se ves čas
prilagajali razmeram v družbi. Hiter odziv nam je
omogočil, da smo ovire, povezane s koronavirusom,
uspešno premagali.
Zagotavljanje transparentnosti in zaupanja v
organizacijo je temelj našega delovanja. Vsa sredstva
porabljamo strogo namensko, kar 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 2021 je potekala zunanja in
neodvisna revizija, ki je vključevala bilanco stanja na
dan 31. 12. 2020, izkaz poslovnega poročila za tedaj
končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih
usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Revizijo
je izvajalo podjetje Remars, d. o. o.
Revizija je potrdila, da so računovodski izkazi
resničen in pošten prikaz finančnega položaja ZPM
Ljubljana Moste-Polje ter njenega poslovnega izida
za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi.

Organiziran prosti čas
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Steber: 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
vzgojiteljev, ki jih vodimo v Klubu vzgojiteljev ZPM Ljubljana
Moste-Polje. Na naših letovanjih pa so vedno prisotni tudi
medicinski spremljevalci in v zadnjem letu, kjer je potrebno, tudi
terapevti.
Dejavnost Kluba vzgojiteljev vključuje predvsem izobraževanje
in usposabljanje spremljevalcev otrok in animatorjev. 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.
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Izvajanje aktivnosti organiziranega
prostega časa v letu 2021
V letu 2021 smo kljub veljavnim ukrepom za zajezitev
širjenja koronavirusa z nekaj omejitvami uspeli izvesti
večino zastavljenih počitniških dejavnosti. V času zimskih
počitnic izvedba zimovanj ni bila mogoča, med
prvomajskimi počitnicami pa smo že uspeli izvesti tabora
v Zambratiji in Kranjski Gori.
Počitniške aktivnosti so v letu 2021 v naši organizaciji
potekale v počitniškem domu Vila Šumica v Kranjski Gori,
v počitniškem domu v Zambratiji, v zdravilišču na
Debelem rtiču, v Osilnici in v Bohinju. Izpeljali smo tudi
preloženo potovanje Mladi in Evropa v Bari ter počitnice
za mladostnike v Sloveniji.
Nekaj otrok smo usmerili v počitniške aktivnosti zunanjih
izvajalcev, ki so nam ponudili prosta mesta.
Potekala so tudi dnevna počitniška varstva in več taborov
med jesenskimi in novoletnimi počitnicami.
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Skupno število otrok na taborih in letovanjih
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Počitnice

Število vseh
otrok

Od tega
brezplačno =
krito iz donacij

Od tega
subvencij

Zdravstveni
predlog

Tabori v Kranjski Gori

859

461

64

0

Počitnice v Zambratiji

956

146

81

222

Počitnice na Debelem rtiču

168

168

Počitnice za mladostnike

133

66

2

0

Počitnice v Bohinju (in v Osilnici)

139

99

14

0

Počitniško varstvo

459

65

61

0

Počitnice drugih organizatorjev

56

56

0

0

SKUPNO ŠTEVILO OTROK V
PROSTOČASNIH AKTIVNOSTIH

2770

1061

222

222

Humanitarnost
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Steber: Humanitarnost
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.
Program Botrstvo v Sloveniji poteka ob medijskem
pokroviteljstvu Vala 202, Veriga dobrih ljudi pa ob
medijskem pokroviteljstvu POP TV.
Humanitarni programi potekajo ob podpori namenskih
donacij ter s pomočjo namenskih sredstev, pridobljenih
na razpisih na lokalni ali državni ravni.
V preteklem letu smo vzpostavili pritožbene poti za
uporabnike vseh humanitarnih programov.
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V sklopu humanitarnih aktivnosti se povezujemo tudi s
sorodnimi organizacijami v Sloveniji in na evropski
ravni ter smo člani Evropske mreže za boj proti
revščini (EAPN). Članice mreže EAPN v Sloveniji
pripravijo poročilo o revščini in socialni izključenosti, v
letu 2021 pa smo se vključili tudi v delovno skupino,
kjer se ukvarjamo z ljudmi z izkušnjo revščine. V
novembru je potekala online mednarodna konferenca
na temo izkušnje revščine, ki smo se je udeležili
skupaj z nekaj uporabniki.
V stebru humanitarnosti smo v letu 2021 različne
vrste pomoči nudili 11.930 uporabnikom.

Botrstvo v Sloveniji
Delo na programu je v letu 2021 z že utečenimi
prilagoditvami potekalo nemoteno. Pri nudenju pomoči
smo sledili potrebam otrok in mladostnikov, ki so
vključeni v program. Sodelovali in komunicirali smo s
predlagatelji in prejemniki sredstev.

Z dvema razstavama, v Ljubljani in v Kopru, smo
obeležili 10. obletnico delovanja Botrstva. Obe razstavi
sta bili medijsko podprti.
Jeseni je v sodelovanju z založbo Mladinska knjiga
izšla slikanica za otroke z naslovom Botrovo darilo. S
slikanico smo želeli program Botrstvo približati otrokom
in njihovim staršem.
Nadaljevala sta se projekta Vrečka dobrote s HOFER
Slovenija in Botrstvo v športu z Olimpijskim komitejem
Slovenije.
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Delovanje Dijaškega sklada je nekaj mesecev
potekalo prilagojeno zaradi zaprtja dijaških domov,
po njihovem odprtju pa smo ponovno vzpostavili
enak način sodelovanja. Dijakom, ki so vključeni v
projekt, smo ob zaprtju dijaških domov zaradi
povečanih stroškov prehrane v ožji družini namenili
tudi enkratno denarno pomoč v višini 100 EUR.
Epidemija koronavirusa je ponovno vplivala na
izpeljavo projekta Čarobna zima. Namesto
omogočanja obiskovanja gledališča, kina, koncertov
in drugih prazničnih doživetij, smo tudi letos otroke
obdarili z darilnimi boni, s katerimi so si lahko sami
ustvarili doživetje.
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Na dan 31. 12. 2021 je bilo v program Botrstvo
v Sloveniji vključenih 5700 botrov, ki je
pomagalo 6287 otrokom.
V okviru programa smo po projektih nudili
naslednje pomoči:

Oblika pomoči

Obseg

Dijaški sklad (plačila
dijaških domov in
štipendije)

125 dijakov

Čarobna zima

489 otrok

Razvoj talentov

69 otrok

Botrstvo v športu

96 športnikov

Veriga dobrih ljudi
Tudi v letu 2021 je koronavirus močno zaznamoval našo družbo in
omejitvam smo družinam skušali nuditi vse oblike pomoči, saj so bile
potrebe po pomoči zares nujne. Hitro smo se odzivali na klice in
prošnje družin, jih obiskovali na terenu in opravljali oglede dejanskih
razmer, v katerih živijo, ter nudili mobilno pomoč po vsej Sloveniji.
Posledice ukrepov za zajezitev koronavirusa so se pri otrocih in
družinah še naprej kazale na več področjih:
•
•

Mnoge družine so se znašle v situaciji, ko niso zmogle zagotoviti
osnovnih življenjskih dobrin, oskrbovali smo jih z materialno
pomočjo in prehranske pakete družinam vozili tudi na dom.
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. Pri tem smo se povezali tudi v projekt Sem s
teboj, v katerem imamo vlogo koordinatorja terapevtov.

Sodelovali smo z NIJZ glede nudenja pomoči v času drugega in
tretjega vala epidemije koronavirusa.
Velik poudarek smo dali na trajnostno mobilnost družin, skupaj z
AMZS smo začeli projekt „Kolesa za vse“, v sklopu katerega družinam
razdeljujemo rabljena, vendar zelo dobro ohranjena in popravljena
kolesa.
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Število vključenih uporabnikov v program v letu
2021: 1473, od tega 748 mladoletnih.

•

Oblika pomoči

Obseg

•

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

3168 paketov

Šolske potrebščine

257 paketov šolskih
potrebščin

Razdeljeni boni za prehrano

98 družin v vrednosti
3530 EUR

Psihosocialna pomoč družinam

3392 ur terapij

Pomoč družinam z otroki do 6.
leta starosti

135 družin, od tega
186 odraslih in
208 otrok

•

•
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Delavnice, predavanja, neformalna druženja
za družine, vikendi za družine in ostale
aktivnosti za skupine niso bile izvedene.
Družinam smo bili na voljo preko telefona in
spleta, ob sproščanju ukrepov smo ponovno
pričeli z razgovori v živo.
V sklopu Verige dobrih ljudi izvajamo še
socialnovarstveni program Volja vselej najde
pot in THSN – Rastemo skupaj za družine z
otroki v starostni skupini 0-6 let.
Program Volja vselej najde pot poteka ob
sofinanciranju Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti in Mestne
občine Ljubljana. Kontinuirano smo spremljali
napredovanje 204 uporabnikov (62 družin)
vključenih v program.
Projekt THSN – Rastemo skupaj poteka ob
sofinanciranju Zavarovalnice Generali in
Fundacije The Human Safety Net. V aktivnosti
projekta se je v letu 2021 vključilo 135 družin.

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.
Obravnavani primeri v letu 2021
V zadnjem letu smo zaznali velik porast težav ljudi zaradi
dolgov. Zaradi vse večjih težav s plačevanjem rednih
obveznosti je v družinah posledično vse več izvršb in
groženj z odpovedjo najemne pogodbe. Pri obravnavanih
primerih pa smo opazili tudi porast nasilja.
Poleg svetovanja pa v Enotni pravni točki nastajajo tudi
pobude za sistemske spremembe. V letu 2021 smo si
prizadevali še naprej doseči sistemske spremembe, za
katere menimo, da so nujno potrebne za učinkovito
reševanje stisk družin. Pripravili smo poziv, v katerem
smo pristojne opozorili na težave, s katerimi so se v času
epidemije soočale socialno ogrožene družine, ter
posledice, ki so se pojavile na otrocih v času šolanja na
daljavo. Poleg tega smo podali komentarje na predloge
zakonov o socialnih prejemkih.
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Št. vseh primerov

762

Št. obravnav po
telefonu

312

Št. podrobneje
obravnavanih
primerov

450

Družina in zdravje
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Steber: Družina in zdravje
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 nudimo
vključevanje v družbo in povezovanje.
V sklopu stebra družina in zdravje potekata dva projekta:
Večgeneracijski center Skupna točka in Dobro sem.
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Večgeneracijski center Skupna točka
Večgeneracijski center Skupna točka smo izvajali v
sodelovanju s Slovensko filantropijo ter občinami
Ljubljana, Grosuplje, Vrhnika in Logatec. Sofinanciranje
projekta se je izteklo z mesecem oktobrom, kljub temu
pa smo projekt ohranili na dveh lokacijah: v Ljubljani in
na Vrhniki.
Ob sproščanju ukrepov smo postopoma začeli z
izvajanjem aktivnosti v živo. Kot zelo uspešen in nujen
projekt se je izkazala brezplačna učna pomoč, ki poteka
tako v VGC Skupna točka kot tudi na daljavo. Za
prostovoljce, ki sodelujejo v brezplačni učni pomoči,
smo organizirali tudi dvodnevno izobraževanje.
Da bi ohranili delovanje VGC Skupna točka, ves čas
iščemo nove vire financiranja, saj je v lokalnem okolju
dobro sprejet, dobro se povezujemo z okoliškimi društvi
in ustanovami, organizacijami ter šolami. Na lokalni
ravni deluje kot dobra preventiva pred socialno
izključenostjo in krepi socialne veščine ter duševno
zdravje otrok in starostnikov ter dviguje kakovost
znanja.
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Večgeneracijski center Skupna točka v
številkah
Obseg dela VGC Skupna točka v letu 2021
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Število vključenih različnih uporabnikov

1568

Število ur različnih vsebin in aktivnosti za različne ciljne
skupine

2901

Število ur neformalnega druženja

2550

Število ur informiranja uporabnikov

6630

Dobro sem
Program Dobro sem ob sofinanciranju Ministrstva za
zdravje izvajamo že od leta 2015.
Program je zasnovan po metodi Train the trainer in
pomeni izobraževanje trenerjev za izvajanje delavnic
namenjenih odraslim in otrokom.

V letu 2021 smo nadaljevali z usposabljanji za odrasle,
še posebej pa smo se posvetili izobraževanju za
izvajanje delavnic z otroki od 6. do 12. leta za zaposlene
v osnovnih šolah. Do konca leta se je za izvajanje
delavnic usposobilo 158 trenerjev.
Ker smo opazili, da so otroci zaradi šolanja na daljavo in
drugih ukrepov, povezanih s koronavirusom, smo se
odločili pripraviti modificirani otroški modul, ki je
namenjen izvajanju delavnic na poletnih počitniških
aktivnostih. Delavnice smo izvajali na letovanjih, taborih
in v počitniškem varstvu.
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Pričakovan razvoj
•
•

•
•

•
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V letu 2022 načrtujemo nadaljnji razvoj programov v vseh treh stebrih
našega delovanja.
Načrtujemo širjenje stebra humanitarnosti z vzpostavitvijo Anitinega
sklada, v katerega bomo vključili različne projekte za otroke, mladostnike
in družine.
Načrtujemo tudi razširitev psihosocialne pomoči v različnih krajih po
Sloveniji, da bomo zagotovili regionalno pokritost in dostopnost za
družine iz vse Slovenije.
Pričakujemo, da se lahko zaradi zaostrovanja energetske krize in
podražitev število prosilcev za pomoč občutno poveča in da bomo
primorani pomagati družinam pri najbolj osnovnih stvareh, na kar se
bomo tudi pripravili v stebru humanitarnosti.
S svojimi programi bomo vedno na voljo tudi za podporo in pomoč
ukrajinskim družinam.

