Upravni odbor ZDUS
Ljubljana, 25. 1. 2017
Dop. 30. 1. 2017

Zapisnik 14. korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS
v mandatnem obdobju 2015-2019
Predsednik ZDUS je na podlagi 7. člena Poslovnika o delu organov in delovnih teles ZDUS,
sprejetega dne 5. 6. 2013, dne 23. 1. 2017 sklical 14. korespondenčno sejo UO ZDUS z
naslednjim dnevnim redom:
1.

Seznanitev s programom RESje – prostovoljska pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem
ter prijavo na Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2017
2. Sprejem soglasja o lastnem 20 % sofinanciranju programa RESje – prostovoljska pomoč
osebam z demenco in njihovim svojcem
V danem roku je za predlog sklepa glasovalo 13 od 15 članov.

K Ad. 1
OBRAZLOŽITEV K PRIJAVI PROGRAMA RESje NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2017
Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017
Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dostopno na:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?t
x_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1043
Datum objave razpisa: 25. 11. 2016
Predmet razpisa: sofinanciranje programov socialnega varstva, ki jih izvajajo društva, zavodi,
invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih
organizacijah. Med 9 razpisanimi vsebinami bodo sofinancirane tudi vsebine na področjih:
6.
starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v
vsakodnevnem življenju: programi, ki vključujejo dnevne centre, programe skupin za
samopomoč, programe prostovoljskega dela starejših, programe za pomoč dementnim
osebam in pomoč njihovim svojcem, programe zagovorništva za starejše.
Rok za oddajo prijave: 5. 1. 2017
Datum seznanitve vodstva ZDUS in članov programa z objavo: Anja Šonc po mailu dne 28. 11.
2016
Prijavitelj: ZDUS
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Naslov programa prijavitelja: RESje – prostovoljska pomoč osebam z demenco in njihovim
svojcem
Vodja programa: dipl. soc. del. samostojna svetovalka, Milka Cizelj
Vsebina prijavljenega programa: Program RESje, v okviru katerega izvajamo podporne
aktivnosti za osebe z demenco in njihove svojce, deluje že več kot 10 let. Glavni cilj je
ozaveščanje o potrebah oseb z demenco in njihovih svojcev, nudenje prostovoljne pomoči,
zmanjševanje socialne izključenosti in družbene stigme obolelih in izvajanje preventivnih
aktivnosti za starejše nad 69 let, ki sodijo v rizično skupino za nastanek demence. V
programu bi nadgradili aktivnosti, ki so bile izvedene v lanskem letu.
Cilji programa:
- izboljšati kakovost življenja oseb z demenco in njihovih svojcev z nudenjem neformalnih
oblik pomoči (delavnice o komunikaciji z osebami z demenco), da omogočimo lažje soočanje
z vsakodnevnimi težavami in razbremenimo svojce pri oskrbi oseb z demenco,
- opozarjati na pomen in potrebo po organizirani prostovoljni pomoči na področju demence
in spodbujati starejše k prostovoljnemu delu za izvajanje aktivnosti z obolelimi z demenco
kot obliko pomoči (z izobraževanji mentorjev prostovoljcev za usposabljanje novih
prostovoljcev na terenu),
- izvajanje preventivnih aktivnosti za ohranjanje mentalnega zdravja in spomina v starosti, ki
zmanjšuje tveganje za nastanek demence in je pogoj za daljše in samostojnejše življenje v
domačem okolju,
- delujoča mreža delavnic za ohranjanje umskih funkcij ter načina komunikacije z dementno
osebo v društvih upokojencev, širjenje socialne mreže starejših, pridobivanje novih znanj,
kompetenc in socialnih veščin,
- ozaveščanje o pojavu demence, pomenu njenega zgodnjega odkrivanja, potrebah ljudi z
demenco in njihovih svojcev ter zmanjševanje družbene stigme obolelih.
Kaj sofinancira ministrstvo?
d.
Za programe pomoči za osebe z demenco in pomoči njihovim svojcem se odmeri
strošek dela za ½ koordinatorja (strokovni delavec ali laični delavec z najmanj višjo
izobrazbo) na najmanj 35 delavnic in 260 evrov na posamezno delavnico.
Prijavitelj je dolžan predložiti prijavo Socialni zbornici za pridobitev mnenja. V kolikor je to
pozitivno, prijavo obravnava ministrstvo, v kolikor je negativno, se prijava zavrne.
Opomba št. 1: izdelava mnenja Socialne zbornice je plačljiva (za preteklo prijavo v letu 2016
je strošek znašal v vrednosti od 335,01 eur).
Opomba št. 2: S programom RESje je ZDUS kandidiral na razpisu že lani in je s strani Socialne
zbornice prejel pozitivno mnenje ter tudi odobritev sofinanciranja programa s strani
MDDSZEM.
Pogoji za kandidiranje: med razpisnimi pogoji je nujno zagotoviti najmanj 20 % sofinanciranje
programa, kar se dokazuje z ustreznimi dokazili.
Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev:
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prijavljeni program ima zagotovljeno sofinanciranje programa s strani lokalnih
skupnosti v višini najmanj 30 % vrednosti programa (6 točk),
prijavljeni program ima zagotovljeno sofinanciranje programa s strani lokalnih
skupnosti v višini najmanj 25 % vrednosti programa (4 točke),
prijavljeni program ima zagotovljeno sofinanciranje programa s strani drugih virov
najmanj 30 % vrednosti (2 točki),
prijavljeni program ima zagotovljeno sofinanciranje programa v nižjih vrednostih kot
v prejšnjih treh alinejah s strani lokalnih skupnosti ali drugih virov (1 točka).
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Osnutek finančnega načrta programa RESje za leto 2017:
PRIJAVA PROGRAMA RESje
NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
V LETU 2017
Št.
1

PREDVIDENI STROŠKI, KI JIH SOFINANCIRA MDDSZEM - 80 %
Stroški dela zaposlenih
Strošek dela 0,5 koordinatorja (laični delavec z VII. stopnjo)

2

POSREDNI STROŠKI
Posredni stroški - 10% stroškov osebja

3

Stroški dela delavnic (najmanj 35 delavnic) - prostovoljno delo

STROŠEK
10.000,00 €

1.000,00 €
35

Skupaj financiranje MDDSZEM

PRIHODKI
Financiranje MDDSZ - 80 %
Sofinanciranje drugi viri (ZDUS ): 20 %
- ZDUS
Skupna vrednost programa 2017

260,00

9.100,00 €
20.100,00 €

20.100,00 €
5.025,00 €
5.025,00 €
25.125,00 €
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K Ad. 2
s 13 glasovi ZA je bil sprejet
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS soglaša z lastnim 20 % sofinanciranjem programa RESje – prostovoljska
pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem v vrednosti 5.025,00 EUR, s katerim se ZDUS prijavlja na
Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2017, ki ga razpisuje Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vir navedenega lastnega sofinanciranja programa so
prilivi na tekoči račun za redne dejavnosti ZDUS.
Pregled glasovanja je priložen.

Zapisala:
Nika Antolašić,
poslovna tajnica

Janez Sušnik,
predsednik ZDUS

Upravni odbor ZDUS
Pregled glasovanja:
Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS soglaša z lastnim
20 % sofinanciranjem programa RESje –
prostovoljska pomoč osebam z demenco in
njihovim svojcem v vrednosti 5.025,00 EUR, s
katerim se ZDUS prijavlja na Javni razpis za
sofinanciranje programov socialnega varstva v
letu 2017, ki ga razpisuje Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vir
navedenega lastnega sofinanciranja programa so
prilivi na tekoči račun za redne dejavnosti ZDUS.

PZDU

Ime in Priimek

celjska

Silvo Malgaj

ZA

dolenjska

Jože Jazbec

ni glasoval

gorenjska

Zdravko Malnar

ZA

južnoprimorska

Mirko Miklavčič

ZA

koroška

Janez Gologranc

ZA

osrednjeslovenska

Marjan Sedmak

ZA*

podpredsednica ZDUS Vera Pečnik

ZA

predsednik ZDUS

Janez Sušnik

ZA

pomurska

Vijola Bertalanič

ZA

posavska

Jožef Žnidarič

ZA

severnoprimorska

Zlatko Martin
Marušič

ZA

spodnjepodravska

Franc Hojnik

ZA

šaleška

Jožef Rebernak

ZA

zasavska

Janez Malovrh

ni glasoval

zgornjepodravska

Franc Lobnik

ZA

15

13

skupaj

Glasovnice hrani tajništvo v arhivu UO ZDUS.
*Glasoval po telefonu, glasovnico poslal naknadno.

