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Ad 1.
Uvodni pozdrav zakonitega zastopnika društva Petra Žaklja

Ad 2.
Izvolitev delovnega predsedstva in dveh overoviteljev zapisnika
Pred izvolitvijo delovnega predsedstva je predsednik društva preštel prisotne člane in ugotovil sklepčnost občnega
zbora.
-

predsednik: Maja Prinčič
zapisnikar: Andreja Ličen
dva overovitelja: ______________________

Ad 3.
Predstavitev in potrditev dnevnega reda

Ad 4. Volitve novega podpredsednika in članov izvršnega odbora
Izvršni odbor je sprejel predlog novih članov izvršnega odbora in sicer:
Podpredsednica: Janja Završnik in
predstavnik mladih: Ema Hostnik.
Ad 5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2020
Nadzorni odbor Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, v nadaljevanju NO, v sestavi Tilen Prinčič,
predsednik in Milena Hostnik ter Urška Smerkolj, članici, se je v tej sestavi sestal prvič dne 3.2.2021, na seji na
daljavo in to je bilo edino srečanje za 2020. Po odhodu predsednice NO v 2019 je izvolitev nadomestnega člana na
občnem zboru, v marcu 2020, zagotovila njegovo polno delovanje, a sledila je omejitev gibanja zaradi COVIDA 19,
tako da je dejavnost NO med letom 2020 začasno zastala, v pričakovanju odprave omejitev zaradi bolj kakovostnega
dela ob osebnem srečanju.
Načrtovana naloga NO za 2020 »Priprava strategije NO 2019-2022« ni bila izpolnjena, zato se ponovno prenese v
načrt NO za 2021, pri čemer jo je miselno časovno posodobiti tako, da bodo v 4-letnem obdobju zajeti vsi programi
in podporne dejavnosti.
Na seji 3.2.2021 je NO soglasno sprejel sklep, da zaradi več odhodov iz delovnega razmerja v društvu prouči razloge
teh odhodov in ustreznost kadrovskega sistema ter morebitne možnosti izboljšave le-tega.
NO je pridobil odgovore na vprašalnik o uvedenosti in ustreznosti kadrovskega sistema od predsednika društva. Ti
kažejo:
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da je kadrovski sistem ustrezno uveden in da je ravno urejanje tega področja vplivalo na odhode, kar
predsednik ocenjuje kot dobro za društvo.
Iz odgovora izhaja tudi, da je pomanjkljivost, na katero je opozoril NO v 2019 glede manjkajočih navodil za delo Šole
prostovoljstva, v 2020 odpravljena.
ZAKLJUČEK:
NO je v 2020 spremljal delo društva iz notranjih informacij na podlagi delovnega (1 član) in prostovoljnega
(predsednik) razmerja ter statusa notranjega nadzornika ( 1 član). Formalno se je sicer sestal le enkrat, kar
je najmanj možno.
NO ocenjuje, da je bilo njegovo delovanje v 2020 pretežno ustrezno. Iz notranjih informacij izhajajoča
tveganja so v 2020 izkazovala ustrezno obvladovanje delovanja društva, vključno z nadomeščanjem kadrov
zaradi odhodov iz delovnega razmerja v društvu.
Manjša pomanjkljivost je v dejstvu, da NO ni pripravil načrtovane strategije za daljše obdobje.
Tilen Prinčič, član
Urška Smerkolj, članica
Milena Hostnik, članica

Ad 6.
Poročilo notranjega nadzornika za leto 2020
Poročilo o notranjem nadzoru
finančnega in materialnega poslovanja
za leto 2020
v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
Miren 216, 5 291 Miren
Milena Hostnik, pdnr
V Straži pri Novem mestu, 22.4.2021
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1. Uvod
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, matična številka 2208032000, davčna številka 93926383, v letu
2020 deluje na humanitarnem področju že petnajsto leto od njegove ustanovitve.
Notranji nadzor finančnega in materialnega poslovanja Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, v
nadaljevanju Društvo, za leto 2020, je bil izveden po sklepu občnega zbora Društva 2020. Osredotočen je urejenost
poslovnega okolja, zaradi rasti deleža financiranja dejavnosti iz javnih sredstev je v notranji nadzor Društva zajet
sistem naročanja blaga, storitev oziroma gradenj in sicer njegova skladnost z zakonskimi zahtevami1.
Društvena dejavnost se izvaja z zaposlenimi in prostovoljci, v Ljubljani, v Novi Gorici in na Mirenskem Gradu, v okviru
programov2, podpornih in pridobitne dejavnosti3.
Upravljanje Društva izvajajo člani neposredno na občnem zboru ter preko organov: izvršni odbor, nadzorni odbor ter
predsednik društva.
V notranjem nadzoru so sodelovali: dr. Peter Žakelj, predsednik, Andreja Ličen, tajnica in Anita Nemec, računovodja.
2. Odgovornost izvajalca notranjega nadzora
Odgovornost izvajalca je strokovno izvedeni notranji nadzor za poslovno leto 2020, v smislu MSSRNR, ki predstavlja
pregled finančnega in materialnega poslovanja. Zagotovljena je odsotnost konflikta interesov, saj izvajalka nima
odgovornosti za izvajanje nalog oziroma za porabo društvenih sredstev, razen v okviru članstva v nadzornem odboru
Društva, v tekočem mandatnem obdobju 2018-2022 in stalnega prostovoljstva.
3. Ugotovitve notranjega nadzora
Društvo je v letu 2020 doseglo prihodke iz poslovanja, dejavnosti ter druge prihodke v višini 494.027,71 evrov in
odhodke 515.804,31 evrov, kar predstavlja prvič presežek odhodkov nad prihodki v višini 21.776,60 evrov, skladno
z računovodskimi predpisi. Večina prihodkov so iz dejavnosti Društva in sicer iz dotacij iz proračuna in drugih javnih
sredstev. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev v višini 26.439,00 so se zmanjšali v 2020 za 15 % zaradi okoliščin
»COVID«.
Po pregledu predložene dokumentacije in računovodskih izkazov - Izkaza poslovnega izida z obdobje 1.1.2020 do
31.12.2020 in Bilance stanja na dan 31.12.2020 Društva ter revizijskega intervjuja s predsednikom društva je
ugotovljeno:
a) redna zaposlitev računovodje namesto zunanjega izvajanja računovodskih storitev sredi 2020 zagotavlja
kakovostno računovodenje. Računalniška podpora ustrezno omogoča kompleksno evidentiranje porabe sredstev po
financerjih in programih, neposrednih stroškov in tudi splošnih stroškov tako, da so poročila ustrezna.
b) presežek odhodkov nad prihodki 2020 v višini 21.776,60 evrov predstavlja izgubo, ki pa ne vpliva na redno
delovanje Društva. Poročanje financerjem o porabi sredstev z medletnimi in letnim poročilom 2020 je ustrezno.
Ugotovljena je pomanjkljivost pri izvedbi popisa in sicer, potrditev fizičnega obstoja sredstev v 2020 je izvedena, niso
pa pri vseh popisanih osnovnih sredstvih ugotovljene popisne razlike in odpisi v smislu 41. člena Zakona o
računovodstvu4.
Popis sredstev kot pomembni ukrep v sistemu notranjih kontrol ugotavljanja dejanskega stanja in varovanja
društvenih sredstev pred izgubami zahteva, da so sredstva in obveznosti najmanj enkrat letno popisana, pred tem
pa ustrezno pripravljena. Na primer, osnovna sredstva morajo biti jasno označena z evidenčnimi številkami iz registra
osnovnih sredstev.

1 Zakon o javnem naročanju, ZJN-3, objava Uradni list Republike Slovenije, številka 91/2015, 14/18, 69/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE
2 Celostna pomoč brezdomnim za aktivno vključevanje v družbo,
Center za družine Mirenski grad,
Šola prostovoljstva.
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Prodaja koledarja in druge dejavnosti.
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Zakon o računovodstvu, objava Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C.
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V notranjem nadzoru je ocenjeno, da je tveganje kraje sredstev v poslovnem okolju Društva nizko, zato ugotovljena
pomanjkljivost ne predstavlja pomembnega tveganja za resnični in pošten prikaz premoženja in obveznosti Društva.
Za izboljšanje sistema notranjih kontrol je dano priporočilo:
Društvo izvede popis sredstev in obveznosti med letom 2021 tako, da vsa sredstva in obveznosti za popis
pripravi ter popis tudi izvede med letom 2021, skladno z določili notranjega akta Pravilnika o računovodstvu v
Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote.5
c) Društvo je v 2020 porabilo blago in storitve v skupnem znesku 205.762,12 evrov, pri čemer je pri njihovem
naročanju sicer upoštevalo posamična načela javnega naročanja, ne da bi bil proces opredeljen z notranjim aktom.
Za zagotavljanje skladnosti z zahtevami zakonodaje o javnem naročanju in s tem ekonomičnosti porabe
javnih sredstev je dano priporočilo:
Društvo opredeli proces in pripravi predlog notranjega akta o javnem naročanju, v roku do 30.6.2021.
Zaključek notranjega nadzora
Za izboljšanje poslovanja Društva sta dani priporočili, da je popis sredstev in obveznosti 2021 izveden med letom in
da je predlog notranjega akta o procesu naročanja, skladnega z zakonodajo o javnem naročanju, pripravljen v roku
do 30.6.2021 ter razumno uveljavljen in uveden v društveno delovanje. Priporočili izhajata iz ugotovitev notranjega
nadzora:
- finančno in materialno poslovanje je urejeno. Izjema je potrditev stanja osnovnih sredstev s popisom, kar pa
ne predstavlja pomembnega tveganja resničnega in poštenega prikaza sredstev in obveznosti v
računovodskih poročilih za 2020,
- naročanje blaga in storitev poteka brez opredeljenega procesa, skladnega z zakonodajo o javnem naročanju,
ki bi dokumentiral ekonomičnost porabe javnih sredstev.
Poročilo pripravila: Milena Hostnik, pdnr
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Poglavje V. Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov ter usklajevanje poslovnih knjig, od 13. do 23. člena.
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Ad 7.
Poročilo in sprejetje poročila o poslovanju za leto 2020
Vsebinsko poročilo o delu društva

CELOSTNA POMOČ BREZDOMCEM ZA
AKTIVNO VKLJUČEVANJE V DRUŽBO
Program Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo obsega več podprogramov, ki uresničujejo
postopno vključevanje brezdomcev v družbo. Program EVAPRO, v katerem beležimo storitve in uporabnike
celotnega programa celostne pomoči, za leto 2020 beleži 963 neponovljivih uporabnikov, kar je 2% več kot leto poprej
(950). V letu 2020 je bilo v programe vključenih:
- Dnevni center za brezdomce: 872 (775)
- Terensko delo VZD: 169 (237)
- Razdeljevanje hrane brezdomcem v Novi Gorici: 64 (59)
- Namestitvene podpore - Resettlement: 48 (47)
- Namestitvena podpora za brezdomne ženske: 2
Programe sofinancirajo: MDDSZ direktorat za socialo, MZ, FIHO, MOL, MONG in Občina Miren-Kostanjevica.
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FINANCERJI
MDDSZ – Direktorat za socialo – Javni razpis za program Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v
družbo, pogodba za obdobje 2018 do 2024.
MZZ –Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije - Celostna
pomoč brezdomnim za zdravje na ulici, z novim letom nov razpis.
MOL - Programi s področja socialnega varstva in varovanja zdravja - program Dnevni center za brezdomce in program
Zavetišče za brezdomce z nastanitveno podporo - Resettlement - obdobje financiranja od 2019 do 2021.
OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA – Celostna pomoč brezdomnim - vsako leto nov razpis.
OBČINA NOVA GORICA - Celostna pomoč brezdomnim -razdeljevanje hrane - vsako leto nov razpis.
FIHO – Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo - vsako leto nov razpis.
MKGP - sofinanciranje tehnične opreme posrednikom donirane hrane - vsako leto nov razpis.

VERIFIKACIJA
Program Celostna pomoč brezdomcev za aktivno vključevanje v družbo je verificiran do 2021. Vložili bomo novo vlogo
za verifikacijo, ki bo vključevala celoten obseg našega dela z vsemi dopolnjenimi programi (namestitve za brezdomne
in družine v stiski).
2023 poteče pogodba z uršulinkami za najem prostorov Dnevnega centra.

VODENJE EVIDENC
Vodenje evidenc obsega vodenje evidenc uporabnikov v vseh programih CPB ter vodenje prostovoljskih ur, ki jih v
okviru CPB opravijo prostovoljci. Evidence uporabnikov in prostovoljcev zbiramo na evidenčnih listih.
Evidence uporabnikov in zaposlenih vnašamo v spletno aplikacijo evapro, in sicer v tri različne baze: dnevni center,
terensko delo in resettlement.
Prostovoljske ure zbiramo na evidenčnih listih, ločeno za posamezne dejavnosti. Na koncu vsakega meseca vnesemo
ure v spletno aplikacijo za vodenje evidenc na www.prostovoljstvo.org.

Dnevni center za brezdomce
V program Dnevnega centra za brezdomce se je v letu 2020 vključilo 872 različnih uporabnikov. V primerjavi z letom
2019 (775) opažamo 12 % porast števila uporabnikov. Leto 2020 je zaznamovala epidemija in temu primerno smo
morali prilagoditi delo v dnevnem centru. Zaradi epidemije smo od sredine marca do začetka junija skrčili naše
dejavnosti. Zajtrki, delavnice in druženje ter vse s tem povezane dejavnosti smo začasno prekinili, ohranili smo
dejavnosti, ki so bile v tistem obdobju za brezdomce najbolj potrebne: deljenje toplih obrokov in skrb za osebno
higieno. Glede na zahteve ministrstva, MOL in NIJZ smo urnik med epidemijo večkrat spremenili.
Nekaj sprememb smo ohranili do danes, ker so se izkazale za dobre, nekaterih pa zaradi pomanjkanja kadra še ne
moremo ukiniti (npr. skrajšan dopoldanski delovni čas). Dejavnosti bomo glede na zmožnosti in na situacijo s
koronavirusom postopoma uvedli nazaj.
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V prvem valu epidemije se je znatno povečalo število različnih uporabnikov pri večerjah ter storitvah osebne higiene,
v drugem valu pa je število uporabnikov upadlo, predvsem decembra. Razlog upada števila uporabnikov je verjetno
v tem, da je trenutno materialna pomoč zelo velika (hrana, oblačila, DSP, dodatki zaradi epidemije, itd.), želja po
celostni pomoči, ki vključuje osebno rast in odgovornost, pa majhna, zato manj ljudi išče tovrstno pomoč.

DEJAVNOSTI DNEVNEGA CENTRA ZA BREZDOMCE
Dejavnosti dnevnega centra za brezdomce
SOFINANCERJI

ŠTEVILO
UPORABNIKOV

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, MOL, FIHO
Zajtrki

226 (267)

Pralnica

160 (142)

Razdeljevanje oblačil

234 (256)

Osebna higiena z razdeljevanjem higienskih
pripomočkov (tuš, pripomočki, striženje)

216 (158)

Večerje

745 (632)

Informativne oddaje in filmski večeri

info oddaja: 97 (202)
filmski večer:43 (109)

Neformalno druženje

181 (284)
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ŠTEVILO
STORITEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UPORABNIKOV/
DAN

Zajtrki

3704 (5326)

Pralnica

2070 (2439)

Razdeljevanje oblačil

1347 (1802)

Osebna higiena z razdeljevanjem higienskih
pripomočkov (tuš, pripomočki, striženje)

2545 (1778)

Večerje

16713 (18565)

Informativne oddaje in filmski večeri

info oddaja: 454 (2315)
filmski večer: 131 (506)

Neformalno druženje

514 (4701)

Zajtrki

19,7 (21)

Pralnica

8,5 (10,6)

Razdeljevanje oblačil

5,5 (7,8)

Osebna higiena z razdeljevanjem
higienskih pripomočkov (tuš, pripomočki,
striženje)

10 (7)

Večerje

66 (51)

Informativne oddaje in filmski večeri

info oddaja: 4,8 (12)
filmski večer: 2,5 (12)

Neformalno druženje

/ (18,5)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
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ZAJTRKI: Število uporabnikov je v primerjavi z enakim obdobjem v 2019 manjše, ker od sredine marca do začetka
junija zaradi epidemije zajtrkov ni bilo. Povprečno št. uporabnikov na dan se je nekoliko zmanjšalo. V drugem valu
epidemije smo zajtrke ohranili, saj smo videli potrebo po tem, da ostanejo. Brezdomci niso imeli druge možnosti, kjer
bi lahko pozajtrkovali za mizo.
VEČERJE: Število različnih uporabnikov se je v primerjavi z 2019 povečalo za 29 %. Število se je zvišalo v času
prvega vala epidemije, medtem ko se je v drugem valu število uporabnikov znižalo. Od sredine marca do začetka
junija smo brezdomnim delili večerjo v obliki lunch paketov pred vrati dnevnega centra. Od 30. 3. do 5. 5. so večerje
kuhale Marijine sestre, v DC so fantje iz zavetišča pripravljali zelenjavo iz Hoferja. Nato smo večerje spet kuhali sami
in vključevali fante iz zavetišča, od 14. 5. smo zopet v delo vključili tudi prostovoljce.
Sredi maja smo začeli deliti tople obroke v podhodu. Dobili smo dovoljenje MOL, da lahko med večerjo v podhod
postavimo mize in klopi. Julija je MOL začela z obnovo Plečnikovega podhoda. Podhod so zaprli, zato smo prosili
za dovoljenje, da večerjo delimo pod arkadami. Topel obrok, mize, klopi in ostale pripomočke smo dnevno nosili pod
arkade, da so brezdomni lahko večerjali za mizo.
PRALNICA IN SKLADIŠČE Z OBLAČILI: Število uporabnikov je v prvem valu epidemije naraslo, nato pa je v drugi
polovici leta padlo v primerjavi z 2019. Obratovalni čas se je od marca nekajkrat spremenil. Brezdomni so od začetka
epidemije čakali v vrsti pred vrati dnevnega centra. V pralnico smo spuščali po enega ali dva uporabnika naenkrat.
Donacije z oblačil so prihajale redno, vendar v manjši meri kot v preteklih letih.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
Brezdomni so vodljivi, če postavimo jasna navodila in vztrajamo pri redu. Še posebej v času epidemije se je
pokazalo, da so se zelo sposobni držati reda.
●

Novega sistema deljenja večerje pred dnevnim centrom smo se lotili organizirano, da je delo teklo čim bolj
mirno. Zato je bilo tudi lažje vpeljati nove spremembe glede na navodila ministrstva.
●

Brezdomni so v času epidemije za tuš in pranje čakali v vrsti pred vrati dnevnega centra. V pralnico smo
spuščali po enega ali dva naenkrat. Za to je bil zadolžen eden od zaposlenih ali odgovoren prostovoljec. Sistem je
dobro deloval, saj so prostovoljci v pralnici lahko delali bolj v miru in zato bolj kvalitetno. Tak sistem dela želimo
ohranjati tudi po tem, ko bo DC spet v celoti odprt.
●

Več prostovoljcev, ki so skrbeli za pralnico in skladišče ter javni delavec, ki je vsakodnevno skrbel za
pralnico, so prinesli več reda, stalno urejanje in čiščenje pralnice ter skladišča.Tako je več reda v skladišču in
hitrejše ukrepanje ob pomanjkanju določenih artiklov.
●
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SOCIALNA REHABILITACIJA
SOCIALNA REHABILITACIJA
SOFINANCERJI

ŠTEVILO
UPORABNIKOV

ŠTEVILO STORITEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UPORABNIKOV/DAN

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, MOL, FIHO

Kuharske delavnice

149 (181)

Ustvarjalne delavnice

42 (81)

Pogovorne delavnice

74 (145)

Čiščenje prostorov

78 (143)

Kuharske delavnice

2282 (3177)

Ustvarjalne delavnice

47 (313)

Pogovorne delavnice

543 (2484)

Čiščenje prostorov

180 (1398)

Kuharske delavnice

8,6 (13)

Ustvarjalne delavnice

/ (4,5)

Pogovorne delavnice

/ (9,7)

Čiščenje prostorov

/

VSEBINA
KUHARSKE DELAVNICE: Upad uporabnikov in storitev kuharskih delavnic je nastal zaradi epidemije, saj velik del
leta nismo imeli kuharskih delavnic za zunanje uporabnike, ampak samo za uporabnike zavetišča. Ko so nam kuhale
Marijine sestre, delavnic sploh nismo imeli. Z rahljanjem ukrepov smo v dnevni center dovolili vstop tudi tistim, ki so
se vključili v popoldansko kuharsko delavnico. Z veseljem so se odzvali na povabilo.
USTVARJALNE DELAVNICE: Imeli smo samo 7 ustvarjalnih delavnic, od marca naprej pa jih nismo imeli več. Izjema
so bile delavnice izdelovanja lesenih okraskov za božično drevo v Vatikanu. Delavnice smo izvajali na pobudo ge.
Sabine Šegula, ki je prinesla material in nam pokazala postopek. Izvedli smo tudi nekaj manjših delavnic za okrasitev
stene v dnevnem centru.
12

ČIŠČENJE: Zaradi epidemije je bil upad tudi pri čiščenju. V obdobju od marca do maja smo čistili zaposleni, kasneje
tudi prostovoljci. V ostalem delu leta smo imeli tedensko čistilne akcije z uporabniki zavetišča, ob sproščanju ukrepov
so se nam pridružili tudi uporabniki dnevnega centra.
DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI: Z uvedbo zajtrkov v maju smo zopet začeli z dopoldanskimi kuharskimi delavnicami
in čistilnimi akcijami, ki so potekale do 10h. Pripravljali smo predvsem hrano za kuhanje večerje ter spravljali sadje
in zelenjavo iz Hoferja, Mirenskega Gradu in Predoselj. Postopoma smo začeli pripravljati hrano tudi za Mirenski
Grad in Marijine sestre.
SKLADIŠČA S HRANO: Skladišča s hrano smo uredili, nalepili nalepke, kje se kaj nahaja in se trudili red stalno
vzdrževati. Pri tem nam je redno pomagala prostovoljka, ki je tedensko čistila in urejala skladišča s hrano. Posodobili
smo sistem HACCP. Napisali smo nova navodila, plan čiščenja in posodobili evidenčne tabele, ki so prilagojene
našemu delu. Čiščenje smo redno vpisovali in načrtovali dejavnosti glede na zastavljeni plan. Redno smo sledili
količini hrane v skrinjah.
DONACIJE: Redno smo sledili količini prejetih donacij hrane ter spremljali njihovo porabo. Trudili smo se jih uporabiti
čim bolj sproti, oz. glede na stopnjo pokvarljivosti. Dnevno smo prejemali donacije iz Hoferja, ki smo jih uporabili,
shranili ali dali naprej isti oz. najkasneje naslednji dan. Med prvim valom epidemije smo poleg rednih donacij dobili
veliko donacij mesa, vode in sokov. Od sredine marca do konca maja skoraj nismo potrebovali kupovati hrane. Prav
tako smo dobili plastične posodice ter vrečke za deljenje lunch paketov, ki smo jih nujno potrebovali. Teh donacij
smo bili veseli, saj so bile stiske brezdomcev v tistem času velike. V drugem valu epidemije je število donacij nekoliko
upadlo.
FILMČEK O DELU MED EPIDEMIJO: Po prvem valu epidemije smo naredili kratek filmček o našem delu med
epidemijo. Poslali smo ga v zahvalo za pomoč vsem donatorjem ter sodelavcem, ki so nam v tistem času pomagali
(Marijine sestre, organizacije iz mreže Brezdomni do ključa, …). Odziv je bil zelo lep.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE

●

V prvem valu epidemije se je pokazalo, da brezdomnim delo in druženje veliko pomeni. Uporabniki zavetišča
so z veseljem vsak dan pomagali, prav tako so se delavnic z veseljem udeleževali uporabniki dnevnega centra,
ko smo jim zopet ponudili to možnost. Vendar je bila to predvsem posledica takratne stiske. V drugem valu se je
pokazalo, da z veliko materialno in finančno pomočjo ter pomanjkanjem vrednot, ni veliko čuta za hvaležnost in
odgovornost.
● Po prvem valu epidemije se je nekoliko spremenila dinamika dela dopoldne, saj je bil DC odprt do 10h
namesto do 11h. Zaradi pomanjkanja kadra smo to uro ohranili do danes.
● Pokvarili smo nekaj aparatov, kar je prineslo nepotrebne stroške. Zaposlene moramo bolj paziti na opremo,
ki jo imamo - aparate uporabljajo samo zaposleni in prostovoljci. Nekateri aparati so prešibki za naše potrebe.
● Pri čiščenju in vzdrževanju reda v skladiščih s hrano so nam pomagali tudi prostovoljci, ki so delali v pralnici
in skladišču z oblačili. To se je izkazalo za zelo koristno.
PROJEKTI IN DOGODKI
ŠTEVILO STORITEV

5

POVPREČNO ŠTEVILO UPORABNIKOV

16

13

ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV

2-14

PROJEKT/DOGODEK

Število uporabnikov

Čiščenje na Taboru, 1.1. 2020

10 (/)

Ponovoletno druženje in ogled filma, 2.1. 2020

24 (/)

Nagradni izlet za brezdomce, 11.1. 2020

8 (17)

Literarni večer, 6. 2. 2020

33 (21)

Ogled filma "Dober dan za delo” v Kinodvoru, 11. 2. 2020

8 (/)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
Organizirali smo dva redna projekta: nagradni izlet in literarni večer. Med pripravami na križev pot se je začela
epidemija. Odpadli so: križev pot in dan brezdomcev, dan za spremembe, brezdomiada, velikonočni zajtrk, piknik in
poletni nagradni izlet, Miklavževanje z igro in obiskom Miklavža ter silvestrovanje na Taboru. Tudi pohodov nismo
organizirali.
Januarski nagradni izlet je potekal na Obali. Obiskali smo Pomorski muzej in si ogledali vas Krkavče.
Literarni večer je bil lepo obiskan. Naredili smo ga nekoliko drugače kot prejšnja leta, na temo slovenska narečja v
povezavi z našimi domačimi kraji. Brezdomni so sodelovali pri pripravah in so radi povedali, od kod prihajajo in
kakšne narečne besede poznajo od doma. Natisnili smo tudi zemljevid z državami bivše Jugoslavije, na katerega
smo označili, od kod kdo prihaja. Na literarnem večeru smo peli slovenske ljudske in ponarodele pesmi, vzdušje je
bilo zelo prijetno.
Miklavževanje in silvestrovanje je potekalo zunaj pod arkadami, saj so bili božično - novoletni prazniki v času drugega
vala epidemije. Za Miklavža smo brezdomce skupaj s prostovoljci obdarili ob večerji. Ker so bili dogodki prepovedani,
ni prišel niti sv. Miklavž. Ob pomanjkanju vsebine je bilo vzdušje veliko bolj prazno kot v preteklih letih.
Za silvestrovo smo zaposlene prav tako pripravile darilca, ob nekoliko bolj slovesni večerji pa smo nazdravili s
šampanjcem. Bilo je lepo in brezdomci so bili veseli te pozornosti.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
Brezdomne pri ustvarjanju pritegnejo preproste teme, kjer lahko pokažejo svoje znanje.
Ugotavljali smo, da so dogodki, ki potrebujejo vsebino, npr. Miklavževanje, brez vsebine prazni. Praznovanje, kot
je silvestrovanje, pa je lahko še bolj lepo, tudi če ni ves čas zapolnjeno z dogajanjem, ampak da smo preprosto
skupaj s tistimi, ki si tega želijo.

OSEBNI POGOVORI
Osebni pogovori z individualnim načrtom dela
ŠTEVILO UPORABNIKOV

62 (72)
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ŠTEVILO STORITEV

146 (137)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
Beležimo 14 % padec števila uporabnikov pri osebnem spremljanju, kar lahko pripišemo vplivu epidemije. Smo pa
kljub nižjemu številu uporabnikov nudili več različnih storitev. Pomoč posameznikom je bila tako bolj poglobljena in
celostna.
V prvem valu smo veliko svetovanj uporabnikom nudili preko telefonskih pogovorov.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
Lahko bi nudili več poglobljenega spremljanja z brezdomci, vendar brezdomci v večini izražajo željo po kratkotrajnih
storitvah in rešitvah.
Več bo potrebnega izobraževanja zaposlenih in sledenja zakonodaji ter po potrebi sodelovanja z drugimi
organizacijami.
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Terensko delo VZD
V program terenskega dela se je vključilo 169 (237) uporabnikov, kar predstavlja 28,7% upad. Upad v celoti
pripisujemo epidemiji, saj zaradi tega terenskega dela nismo mogli izvajati tako, kot pred epidemijo. Posledično se je
zmanjšalo tudi število storitev, zabeležili smo jih 1304 (1705). Med prvim valom epidemije nismo hodili na terenske
obhode po ulicah, zaradi prepovedi obiskov nismo obiskovali uporabnikov v domovih za starejše in v bolnišnicah,
prav tako nismo izvajali pomoči na domu.

TERENSKO DELO NA ULICI IN TERENSKI OBHODI
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

137 (191)

ŠTEVILO STORITEV

287 (1020)

POVPREČNO ŠTEVILO UPORABNIKOV/ DAN

2,5

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
Med prvim valom epidemije na obhode po ulicah nismo hodili. Posledično je zato manj zabeleženih uporabnikov in
storitev.
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Na ulici smo nadaljevali z obiskovanjem in spremljanjem uporabnikov na že znanih lokacijah (center, tržnica,
Miklošičev park, podhodi, Tabor, pred Stigmo, pred trgovinami itd.).
Obiskovali smo predvsem samotarje, ki ne prihajajo v dnevni center. Poskušali smo se jim čim bolj približati in jim
konkretno pomagati (deljenje in pranje oblačil, zdravstvena pomoč, urejanje statusno-administrativnih zadev,
zagotavljanje osebne higiene).
Terenski obhodi so potekali ob sredah od 13h do 15h. Načrtovali smo jih glede na potrebe, ki so se pokazale na
individualnih obhodih zaposlenih in iz pridobljenih informacij posameznikov ter institucij.
Pri zdravstveni oskrbi uporabnikov so nam do prvega vala epidemije pomagali tudi študentje zdravstvene nege.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Imeli smo kar nekaj uporabnikov z ulice, ki smo jim redno pomagali pri zagotavljanju osebne higiene in pri
zdravstveni oskrbi.
● Zaradi epidemije smo imeli manj neformalnega druženja, več pa je bilo individualnega spremljanja, urejanja
statusno-administrativnih zadev in osebnih pogovorov z uporabniki. Zabeležili smo 162 (87) storitev in 46 (46)
različnih uporabnikov. Tega smo veseli, saj je naš cilj celostno pomagati posameznikom, delati na kvaliteti in
ne kvantiteti.
● Pri zdravstveni oskrbi so nam do prvega vala epidemije pomagali tudi študentje zdravstvene nege.
● Zaradi epidemije beležimo tudi upad prostovoljcev na terenskih obhodih.

TERENSKO DELO NA DOMU
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

2 (7)

ŠTEVILO STORITEV

32 (45)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
Na domu smo uporabnikom pomagali predvsem pri čiščenju in pri hišniških popravilih.
Najbolj intenzivno smo obiskovali M.N., ki smo mu tedensko pomagali pri skrbi za osebno higieno, pri čiščenju
stanovanja in urejanju zdravstvenih težav. Med epidemijo M.N. nismo obiskovali, zato beležimo manj storitev. Smo
pa bili med epidemijo z njim v rednih stikih po telefonu. Enega uporabnika smo obiskovali predvsem zaradi druženja,
načrtujemo pa tudi montiranje kuhinje, ki je trenutno v zelo slabem stanju.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Zaradi epidemije nismo povečali obsega terenskega dela na domu, obiskovali smo le M.N. in I.H., ki ju
poznamo.
● Pokazala se je potreba po hišniških popravilih in prenovah. V načrtu imamo kar nekaj hišniških prenov (pri M.N.
prenova tuš kabine in bojlerja ter ureditev nove omarice in televizije; pri I.H. zamenjava omaric v kuhinji).
● Pomembno je stalno spremljanje in skrb za uporabnike, predvsem za M.N., ki ga najdlje spremljamo.
● Ugotavljamo, da je za starejše uporabnike, ki so brez svojcev, tudi doma precej dobro preskrbljeno (topli
obroki, čiščenje, skrb za osebno higieno, zdravila itd.). Kar najbolj pogrešajo, je druženje in pogovor.
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PERIPATETIČNO TERENSKO DELO
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

19 (31)

ŠTEVILO STORITEV

73 (119)

POVPREČNO ŠTEVILO UPORABNIKOV/ DAN

1

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
Obiskovali smo uporabnike, ki smo jim uredili dom za starejše in uporabnike v bolnišnicah in zaporu. V času
epidemije so bili obiski prepovedani, zato je število uporabnikov in storitev nižje.
Kljub epidemiji smo z uporabniki v domovih za starejše in z enim uporabnikom v zaporu ostajali v rednih stikih preko
klicev in videoklicev. Povezali smo se tudi s Centrom za družine na Mirenskem Gradu, ki so uporabnikom v domovih
za starejše in v zaporu narisali in poslali risbice.
Izvajali smo tudi spremstvo in zagovorništvo, pri katerem smo spremljali uporabnike na Centre za socialno delo ali
na Upravno enoto. V spremstvo in zagovorništvo je bilo vključenih 7 uporabnikov (14), izvedenih pa je bilo 16 storitev
(23). Upad števila uporabnikov in storitev je posledica epidemije, saj so bili v tem času Centri za socialno delo in
Upravna enota zaprti.
Uporabnikom v domovih za starejše smo pomagali pri skrbi za osebno higieno, urejanju statusno-administrativnih
zadev in skrbi za zdravje, sodelovali smo s socialnimi službami in z zdravstvenim osebjem v domovih.
Spremljali smo enega uporabnika v ZPKZ Dob.
Uporabnikov, ki so bili med epidemijo v bolnišnicah in v psihiatričnih ustanovah, zaradi strogih ukrepov nismo mogli
obiskovati. Bili pa smo v kontaktu z zdravniki in z medicinskim osebjem. Na obisk so nas spustili le izjemoma, ko
smo reševali urgentno socialno problematiko B.P.
Kar nekaj uporabnikov je bilo po odpustu iz bolnišnice onemoglih in niso imeli primerne namestitve. Nekatere smo
zaradi slabega zdravstvenega stanja sprejeli v zavetišče.
Sodelovali smo s Centri za socialno delo, s socialnimi delavci v domovih za starejše, z zdravstvenimi ustanovami,
Karitas, ipd.
Sodelovali smo s Probono ambulanto. Pomagali so nam pri oskrbi uporabnikov brez zdravstvenega zavarovanja
(zdravila, pregledi).
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● V času epidemije nismo mogli obiskovati uporabnikov v zavodih, zato je število obiskov upadlo.
● V času epidemije so bili predvsem uporabniki v domovih za starejše več mesecev izolirani, zato smo opažali
precej stisk, ko so bili starejši zelo osamljeni. Rednih stikov po telefonu, preko videoklicev in preko poštnih
pošiljk od otrok, so bili zelo veseli.
● Veliko dobrega sodelovanja z drugimi institucijami in zdravstvenimi zavodi. Pridobili smo veliko novih
izkušenj.
● Kažejo se velike potrebe po primerni namestitvi onemoglih in umirajočih uporabnikov po hospitalni
obravnavi, ki nimajo svojega bivališča.
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Celostna pomoč za zdravje na ulici
Zdravstvena oskrba in urejanje zdravstvenega zavarovanja
SOFINANCERJI
ŠTEVILO UPORABNIKOV
ŠTEVILO STORITEV

MZ
225 (280)
2011 (2166)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
Delo za zdravje brezdomcev se je izvajalo v okviru vseh programov. Uporabnikom smo oskrbeli manjše rane,
naročali in spremljali smo jih na različne zdravniške in specialistične preglede, priskrbeli smo jim zdravila, v času
epidemije smo jim kljub prepovedi delovanja DC, omogočili uporabo tušev, WC-jev, pralnice.
Z urejanjem socialnega statusa smo uporabnikom še naprej pomagali do osnovnega in dodatnega zdravstvenega
zavarovanja. Prav tako smo jim pomagali pri opredelitvi pri osebnem zdravniku, slednje je v Ljubljani v tem času
zelo težko, saj so vsi zdravniki splošne medicine polno zasedeni.
Še naprej smo bili intenzivno povezani z ambulanto Pro Bono, ki nam je omogočala prejem različnih medicinskih
pripomočkov in zdravil ter napotnic za različne specialiste, tudi v primeru, da je nekdo imel zavarovanje pa še ni
imel osebnega zdravnika
V prvem valu epidemije smo zaznavali večjo potrebo po osebni pomoči uporabnikom, v drugem valu pa smo začeli
opažati prenasičenost z materialno pomočjo in pomanjkanje vrednot.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Kaže se potreba po redni medicinski pomoči brezdomcem. Vedno več je takih, ki bi potrebovali paliativno
oskrbo. V takih primerih se poslužujemo različnih alternativ. V štirih primerih smo v letu 2020 tako osebo
sprejeli v namestitveno podporo.
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Razdeljevanje hrane brezdomcem v Novi Gorici

SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, MZ, FIHO, MONG in Občina MirenKostanjevica

ŠTEVILO REDNIH UDELEŽENCEV

64 (59)

ŠTEVILO RAZDELJENIH OBROKOV

2236 (1851)

VSEBINA in TEME DEJAVNOSTI
● Različnih uporabnikov je bilo v 2020 več kot v 2019. Na obroke jih je v povprečju prihajalo več, kar je
razvidno tudi iz večjega števila razdeljenih obrokov, in sicer 385 več kot v 2019.
● Povečan obisk pripisujemo tudi epidemiji, saj so brezdomci v tem času občutili še večjo stisko.
● V parku pri avtobusni postaji delimo topel obrok brezdomnim osebam. Preko spontanega pogovora
skušamo z brezdomci navezati stik, prepoznati njihove potrebe in vzpostaviti zaupen odnos. Po potrebi
jim zagotavljamo strokovno oporo pri reševanju socialnih stisk.
● Pripravimo tudi skupna praznovanja.
● Vključujemo jih v socialno rehabilitacijo na Mirenskem Gradu.
UGOTOVITVE in PREDLAGANE SPREMEMBE
●

Začeli smo voditi pogovore s prostovoljci in brezdomci, kar se je izkazalo za dobro, saj si na takšen
način lažje ustvarimo celotno sliko o določenem brezdomcu in njegovi situaciji.
● Letos so vse prireditve odpadle - izvedli smo sicer obdarovanje ob Miklavžu, a Miklavža ni bilo. S
pomočjo organizacije Uresniči željo smo brezdomce letos še bolj bogato obdarovali. Uresničili smo
njihove osebne želje in jim tako podarili čevlje, brivnike, pršut … Brezdomci so bili daril zelo veseli in
hvaležni za vse, kar so dobili.
● Tudi letos smo intenzivno iskali in prosili na občini Nova Gorica za prostore, kjer bi lahko delili hrano, a
smo bili žal neuspešni.
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Namestitvena podpora
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE VZD
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

20 (18)

ŠTEVILO STORITEV - NOČITEV

1947 (2285)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
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● V letu 2020 je bilo zabeleženih več uporabnikov in manj nočitev kot v letu 2019.
● Razlog za upad nočitev je v tem, da sta med 13.3. in 1.6. dva uporabnika zavetišča bivala na drugih lokacijah: na

Mirenskem Gradu in v Vincencijevem domu pri Marijinih sestrah. Junija je en uporabnik ostal v programu
Resettlement na MG, drugi pa je bil izključen iz namestitvenih programov. Pred tem sta ista dva uporabnika med
tednom (tor-sre ali pon-čet) prenočevala na Mirenskem Gradu znotraj programa Resettlement.
● Zavetišče je bilo sicer skozi vse leto polno zasedeno in je nemoteno delovalo tudi v obeh valih epidemije. V prvem
valu nismo sprejemali novih uporabnikov, razen enega za zadnjih 14 dni, v drugem valu pa smo ves čas sprejemali
nove uporabnike. Če je bilo možno, smo dobili negativen test za Covid (v primeru, da je prišel iz bolnišnice).
● Prejeli smo veliko prošenj za namestitev iz zavodov za prestajanje kazni (v prvi polovici leta, potem se je umirilo),
bolnišnic in CSD-jev. Nekatere prošnje smo odobrili, druge smo iz različnih razlogov zavrnili.
● Sodelovali smo s kriminalistično policijo, pri kateri smo večkrat tudi preverili, koga sprejemamo v zavetišče.
● Z uporabniki smo imeli redno osebne pogovore, ko so nastopili problemi, ki smo jih skušali sproti reševati. Redno smo
spremljali njihovo socialno situacijo in zdravstveno stanje. Za nekatere smo se še posebej zavzeli, da bi stopili korak
naprej iz hude zasvojenosti (PB, DT), žal neuspešno.
● Imeli smo nekaj zelo zahtevnih uporabnikov, ki so kmalu odšli ali smo jim dali prepoved zavetišča. Eden je odšel iz
zavetišča s pomočjo policije, enemu smo po hitrem postopku uredili dom za ostarele.

UGOTOVITVE in SPREMEMBE
●

●
●

Ko je bil dnevni center zaradi epidemije za ostale uporabnike zaprt, smo zaposlene več časa posvetile uporabnikom
zavetišča, ki so pomagali pri pripravi večerij in čiščenju. Veliko so dobili zase in to se je poznalo tako na lepem ozračju
v zavetišču, kot na napredku vsakega od uporabnikov. S ponovnim odprtjem dnevnega centra pa se je to hitro
razpustilo.
V drugem valu epidemije smo jim zopet lahko posvetile več časa, kar je odprlo več problemov, ki smo jih skušale
reševati.
Okrepila se je doslednost med zaposlenimi, ki smo stopile skupaj in ustavile vedenja, ki so šla v napačno smer. To je
prineslo v zavetišče več reda in sodelovanja z njihove strani.

22

RESETTLEMENT - NAMESTITEV IN PONOVNO VKLJUČEVANJE BREZDOMNIH V DRUŽBO MIRENSKI GRAD
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za socialo, FIHO, Občina Miren - Kostanjevica

ŠTEVILO UPORABNIKOV V LETU
2020

8 različnih uporabnikov

ŠTEVILO NOČITEV

1714 (1442)

ŠTEVILO OPRAVLJENIH
DELOVNIH UR V LETU 2020

10234,50 (9181,16) - Mirenski Grad (brez zaposlitve)

VSEBINA IN TEMA DEJAVNOSTI
Možnost vključitve v namestitveno podporo je namenjena uporabnikom zavetišča in dnevnega centra, ki so aktivno
vključeni v dejavnosti dnevnega centra in se redno udeležujejo delovnih akcij na Mirenskem Gradu.
Uporabniki so bili na Mirenskem Gradu vključeni v:
● delo na vrtu (gnojenje, sejanje, pikiranje, okopavanje in pletje, polaganje folije, nov vinograd ...)
● delo na njivi (polaganje folije, pripravljanje za sejanje, sajenje, okopavanje in pletje, obiranje pridelkov ...)
● mizarska dela (brušenje in lakiranje pohištva, izdelava oken, pohištva, popravila pohištev, ...)
● zidarska dela (delanje škarpe, prenova v Marijinem domu...)
● urejanje okolice (pospravljanje, košenje, urejanje deponije, urejanje prostora pod Marijinim domom ...)
● skrb za živali
● delo v kuhinji (pomoč pri kuhanju, čiščenje in predelava pridelkov ...)
● urejanje Gnidovčevega in Marijinega doma (postiljanje, čiščenje…)
● pomoč ljudem na terenu: prevzem pohištva, pomoč pri prenovah itd.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
-

-

-

-

V letu 2020 se je v Resettlement vključilo več novih uporabnikov (A. M., B.M, M.N, D.T). Nekateri so se za
to obliko bivanja odločili zaradi epidemije (B.M. in M.N), D.T. pa smo sprejeli iz bolnišnice, ker bi ga sicer
peljali nazaj na ulico.
Ker so uporabniki med seboj vedno bolj povezani, pridejo na dan mnogi skriti problemi, ki jih posamezniki
skrivajo že več let (pri dveh uporabnikih smo ugotovili, da gre za popolnoma zlagano osebnost in da nič ni
res, kar sta več kot 5 let govorila o sebi).
V času epidemije so na Mirenskem Gradu v programu ves čas bivali 3 brezdomci. V prvem valu še 2 skupaj torej 5 dodatnih, poleg 3 rednih.
Opažamo vedno večjo samostojnost pri delu in skrb za drugega. Izpostavijo probleme, spodbujajo se med
seboj, lepo poskrbijo za vsakega, ki pride na novo. Bolj aktivno kot prej sodelujejo v pogovorih pri mizi,
predlagajo rešitve pri delu, ni jih strah povedati svojega mnenja, izraziti nestrinjanje.
V zadnjem času smo se srečevali z bolečimi odhodi dveh, ki sta bila v programu več kot 6 let.
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RESETTLEMENT – DELOVNE AKCIJE
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za družino, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

MG: 16 (22)
Predoslje: 16 (12)

ŠTEVILO OPRAVLJENIH DELOVNIH
UR

MG: 973 (1173)
Predoslje: 376,5 (920)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
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Možnost vključitve v delovne akcije je namenjena uporabnikom zavetišča in dnevnega centra, ki so aktivno
vključeni v dejavnosti dnevnega centra.
Do epidemije smo imeli delovne akcije v sredo in četrtek in so uporabniki prespali. Po epidemiji smo ponovno začeli
konec junija z enodnevnimi delovnimi akcijami, septembra smo podaljšali na dva dni. Z drugim valom epidemije
smo jih zopet ukinili.
Zaradi epidemije sta na Gradu ostala še dva uporabnika, ki sta prej hodila samo na delovne akcije. Eden od njiju
se je po epidemiji preselil na Grad, drugi pa je izginil tudi iz ostalih programov, ko smo ugotovili, da njegova
identiteta ni resnična.
Ob sobotah so bili uporabniki vključeni v delovne akcije v Predosljah.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Uporabniki se radi udeležujejo delovnih akcij (tudi) zato, ker na MG lahko prespijo. Nekateri uporabniki
postajajo vedno bolj samostojni pri delu in radi delajo.
● Izmenjava informacij med zaposlenimi v LJ in na MG je boljša in bolj strukturirana, kar nam pomaga, da
imamo bolj jasno sliko o posameznih uporabnikih.
● Na MG spremljamo tudi urejenost in čistočo bivanjskih prostorov uporabnikov.
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RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA BREZDOMNIH (namenjena moškim)
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za družino, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

2 (4)

ŠTEVILO STORITEV

708 (1402)

POVPREČNO ŠTEVILO UP./MESEC

2 (4)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● Uporabniki se redno vključujejo v Resettlement Mirenski Grad, hišniška opravila v dnevnem centru,
delovne akcije v Predosljah ter druge aktivnosti v društvu.
● V februarju sta se dva uporabnika preselila v manjše stanovanje na Zaloški.
● En uporabnik je še vedno v Vincencijevem domu pri Marijinih sestrah v Štepanji vasi. Znotraj delovne
rehabilitacije je mlel piškote in kavo ter zlagal kuverte za Vincencijev koledar.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Fantje so se čez vikend vključevali v delo v dnevnem centru v Ljubljani. Prevzeli so marsikatero hišniško
popravilo. V času epidemije pa so ves čas bivali na Mirenskem Gradu.

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA LJUDEM V STISKI (namenjena družinam)
SOFINANCERJI

MDDSZ direktorat za družino, MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

6 (4)

ŠTEVILO STORITEV

1911 (1460)

POVPREČNO ŠT.UP./mesec

5 (4)

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
Februarja smo družino preselili v večje stanovanje na Resljevi 48. Ob selitvi se je oče vključil v program, ki ga je
konec aprila zaradi številnih kršitev in nesodelovanja zapustil. Po selitvi smo postavili bolj strukturirane obiske in
vzpostavili dnevno spremljanje družine ob delavnikih. Aktivnosti je prekinila epidemija. Po nekaj tedenski fizični
odsotnosti oz. vzpostavljenem telefonskem stiku smo vzpostavili učno pomoč na daljavo. Od aprila dalje mati ne želi
več sodelovati v programu, želi pa ohraniti bivanje v stanovanju. Ob poteku pogodbe 20. 8. 2020 smo mater zaradi
nesodelovanja, neplačevanja stroškov in drugih kršitev pozvali k izselitvi. O vsem dogajanju smo sproti obveščali
pristojni CSD, ki pa ni konkretno ukrepal.
Nesodelovanje družine in plačilna nedisciplina sta se nadaljevali do konca leta. Družina se do danes še ni izselila.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
Z družino so kakršnekoli dejavnosti onemogočene. Redno pošiljamo opomine za neplačevanje najemnine in
stroškov, ter pozive k izselitvi.
26

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA ZA BREZDOMNE ŽENSKE
SOFINANCERJI

MOL, FIHO

ŠTEVILO UPORABNIKOV

2

ŠTEVILO STORITEV
POVPREČNO ŠT.UP./mesec

1

VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
● SPLOŠNO - Nova namestitev za ženske deluje od novembra. Od novembra do decembra sta bili v
namestitveni podpori 2 ženski. Oba sta po nekaj tednih bivanja odšli. Vključene so bile ženske, ki zaradi
različnih okoliščin trenutno nimajo urejenega bivanja (nasilje v družini, odvisnost, psihične težave itd.).
● ČIŠČENJE IN OPREMLJANJE STANOVANJA - Za čiščenje stanovanja so zaenkrat poskrbele uporabnice
same in do sedaj ni bil potreben razpored in urnik, saj je bila v stanovanju nameščena največ ena uporabnica
naenkrat. Stanovanje se še postopoma opremlja s primernim pohištvom in drugo opremo.
● OSEBNI POGOVORI - Z uporabnicami pred sprejemom opravimo individualni pogovor, kjer se seznanimo
s socialno problematiko uporabnice in možnostih reševanja le te. O morebitnem sprejemu se pogovorimo in
odločimo v timu zaposlenih. Imeli smo kar nekaj individualnih pogovorov z ženskami (5), ki pa zaradi večjih
težav z odvisnostjo, zdravjem ali neurejenostjo statusa za bivanje v Sloveniji, niso bile primerne za našo
namestitev.
● SOCIALNA REHABILITACIJA - Vse uporabnice so bile v namestitveni podpori vključene v socialno
rehabilitacijo v dnevnem centru, kjer so se skupaj z drugimi uporabniki dnevnega centra in zavetišča
udeleževale kuharskih delavnic, pripravljanje zajtrkov in večerij, čiščenja ter drugih aktivnosti.
● SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI - Sodelujemo s centri za socialno delo, Varno hišo Stigma,
azilnimi domovi, zdravstvenimi ustanovami itd. Preko teh institucij in organizacij izvemo za ženske, ki bi
potrebovale namestitev in jih tudi sami usmerijo do nas.
● STROŠKI: do konca leta ni bilo najemnine in stroškov za stanovanje zaradi epidemije.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
● Pri ženskah je precej drugačna dinamika kot pri moških. Ženske hitreje odidejo iz namestitve in so bolj
samostojne.
● Namestitev je še v svojih začetkih, potrebno je sprotno sledenje potrebam in razmišljanje o gradnji
programa (urnik, socialna rehabilitacija za ženske itd).
● Potrebno je do konca opremiti stanovanje.
● Razmišljati je potrebno o promociji programa, da čim več organizacij, ki se srečujejo z ženskami, ki so v
stiski, izve za naš program in jih lahko usmerijo do nas.
NAČRTI
Opremljanje stanovanja, varnostna kamera, dovršitev programa
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ŠOLA PROSTOVOLJSTVA 2020
V Društvu prostovoljcev VZD je v letu 2020 delovalo 278 (2019: 274; 2018: 248, 2017: 243) prostovoljcev, od tega
93 moških in 185 žensk (2019: 90 m, 184 ž; 2018: 88 m, 160 ž; 2017: 66 m, 169 ž), ki so opravili 17766 prostovoljskih
ur (2019: 23793 ur, 2018: 22465 ur, 2017: 20308,5 ur), kar predstavlja 8,5 zaposlenih (2019: 11,3).
V evidence Šole prostovoljstva na obeh lokacijah so za preteklo leto všteti:
● prostovoljci Celostne pomoči brezdomcev za aktivno vključevanje v družbo s podprogrami: Terensko delo v
Ljubljani, Dnevni center za brezdomce, Zavetišče za brezdomce, Razdeljevanje hrane v Novi Gorici,
Resettlement – Resljeva, Resettlement – Zaloška, druga dela;
● prostovoljci Centra za družine Mirenski Grad s 12 podprogrami: varstvo predšolskih otrok, učna pomoč in
UPD, učenje za življenje, učenje glasbe, počitniško varstvo in drugo varstvo, pomoč pri pripravi ustvarjalnih
delavnic, popoldansko varstvo z neformalnim druženjem, vodenje skupin za odrasle, promocija, druga dela.
● prostovoljci akcije Vincencijev koledarjev na Primorskem in v Ljubljani: raznašanje koledarjev, prodaja
koledarjev.
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OPIS PROSTOVOLJSTVA PO PROGRAMIH
PROSTOVOLJSKO DELO - Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo
dejavnost

št. prostovoljcev

št. opravljenih ur

Terensko delo VZD

18 (34)

166 (436,5)

Dnevni center za brezdomce

98 (117)

4501 (7670,5)

Skladišče z oblačili

20 (11)

688 (1031)

Zavetišče za brezdomce VZD

10 (5)

149 (200,5)

Razdeljevanje hrane brezdomcem v Novi Gorici

20 (14)

228 (643)

Resettlement - brezdomni LJ

0 (2)

0 (240)

Resettlement – družina

6 (5)

40 (83,5)

Druga dela

7 (/)

135,5 (/)

136 (143)

5908 (10305)

SKUPAJ - neponovljivih
VSEBINA in TEMA DEJAVNOSTI
UGOTOVITVE in SPREMEMBE

Septembra 2020 smo pričeli z beleženjem drugih del v programu CPB (npr. prevozi donacij, ustvarjanje, čiščenje…) v
spletno aplikacijo. To delo je sicer manj opazno, vendar veliko doprinese k delovanju programa.
Kljub epidemiji so prihajali novi prostovoljci, veliko je tudi študentov iz študentske skupine ŠDV. Zaradi velikega števila
prostovoljcev smo proti koncu leta umaknili reklamo s portala prostovoljstvo.org.
Po silvestrovanju smo s prostovoljci skupaj pojedli večerjo in se prijetno družili.

PROSTOVOLJSKO DELO - Center za družine Mirenski Grad
podprogram

št. prostovoljcev

št. opr. ur

88 (50, 39)

2507 (1060, 1351,5)

9 (11, 8)

28 (34,5, 41,5)

16 (19, 20)

437,5 (520,5, 550,5)

Učna pomoč
Učenje za življenje
Učenje glasbe
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Varstvo predšolskih otrok
DOPOLDAN
POPOLDAN

14 (27, 24)
14 (28, 15)

257 (542,5, 1739,5)
60 (215,5, 202,5)

Počitniško varstvo in drugo varstvo

59 (41, 48)

2631,5 (2585,5, 1692)

Oratorij

0 (60, 48)

0 (2784, 2304)

Pomoč pri pripravi ustvarjalnih dejavnosti ustvarjalne delavnice in kratkočasnice

28 (10, 8)

313,5 (141,5, 219,5)

2 (7, 7)

1759,5 (1696,5, 2097,5)

Dejavnosti za promocijo

12 (12, 11)

438,45 (519,5, 421,5)

Akcija prodaje koledarjev MG in LJ

33 (98, 75)

111 (1857, 1790)

Druga dela v društvu

62 (34, 17)

2357 (1531, 1037,5)

167 (183, 156)

10900 (13488,5, 13447,5)

vodenje in pomoč pri vodenju skupin za otroke,
mladostnike, zakonce in starše, družine in
posameznike

SKUPAJ - neponovljivih
UGOTOVITVE in SPREMEMBE

Na število prostovoljcev in število prostovoljskih ur je vplivala epidemija in ukrepi, ki so ji sledili. Kljub temu se število
prostovoljcev ni močno zmanjšalo. Nekoliko nižje je število prostovoljskih ur. Na to vpliva predvsem dejstvo, da
nismo izvajali oratorija.
Pri nekaterih dejavnostih, kot je učna pomoč na daljavo, priprava ustvarjalnih dejavnosti … se je lahko razvilo, saj je
organizacija dejavnosti na daljavo dopustila več možnosti za opravljanje prostovoljskega dela.
Število prostovoljcev se je povečalo pri dejavnostih: učna pomoč (tudi na daljavo), počitniško varstvo, pomoč pri
pripravi ustvarjalnih dejavnosti, druga dela.
Število prostovoljcev se je zelo zmanjšalo: Akcija prodaje koledarjev (ni potekala v isti obliki), vodenje skupin
(spremenil se je način vodenja), oratorij (zaradi epidemije ga nismo izvedli), varstvo predšolskih otrok (epidemije je
onemogočala izvajanje prostovoljskega dela).
Število prostovoljskih ur se je precej povečalo: učna pomoč (tudi na daljavo), pomoč pri pripravi ustvarjalnih
dejavnosti, druga dela.
Število prostovoljskih ur se je precej zmanjšalo: učenje za življenje, varstvo otrok ob popoldnevih, oratorij, prodaja
koledarjev.
---------------------------------1. Veliko več smo oglaševali prostovoljstvo. Vsako oglaševanje je spodbudila kakšnega novega prostovoljca.
Nekaj jih je prišlo tudi prek osebnih poznanstev.
2. V zadnjem letu se je ekipa prostovoljcev na učni pomoči ustalila. Več smo delali na osebnem odnosu s
prostovoljci. Ker prihajajo prostovoljci tudi iz študentske skupine v Ljubljani, in so vključeni v osebno
spremljanje, smo lahko vzpostavili trajnejše in stabilnejše prostovoljstvo.
3. Prostovoljci prihajajo na delo bolj redno kot prejšnja leta. O odsotnostih nas redno obveščajo. Po majhnih
korakih se vzpostavlja red in odgovornosti za prostovoljstvo.
4. Natančnje vnašamo prostovoljske ure v program spletne aplikacije Prostovoljstva.org.
5. S CSD smo sodelovali po običajnem redu. Pri njihovem nagrajevanju smo bili tudi letos bolj striktni.
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6. Tudi v letu 2020 smo ob zaključku šolskega leta vsem prostovoljcem poslali potrdilo s številom opravljenih ur
7. 4 študentke so opravljale prakso.

USTVARJALNA SREČANJA ZA MLADE - Priprave na oratorij, Mladi za Kratkočasnice, Oblikovalci koledarja,
Iskanja
SOFINANCERJI MDDSZ
ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

65 (60, 52)

ŠTEVILO
SREČANJ:

1 teden v juliju in 14 srečanj

ŠTEVILO STORITEV

325 (508,408)

PRIMERJAVA s PRET. LETOM

V letu 2020 je bilo vseh različnih udeležencev 65, kar je 5 več kot v 2019.

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Ker zaradi koronavirusa nismo izvedli oratorija, smo počitniški teden namenili taboru za mlade.
V okviru te dejavnosti so mladi ustvarjali, pripravljali različna srečanja za druge (otroke, družine ipd.): priprave na
poletni tabor za mlade, priprave Kratkočasnic med epidemijo koronavirusa, oblikovalci koledarja - fotografi, priprava
nedeljske objave na FB strani.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE na podlagi sprememb

K tej dejavnosti smo prišteli vse aktivnosti, ko so mladi
prostovoljno oblikovali, ustvarjali različne aktivnosti za
druge.

USPOSABLJANJA ZA PROSTOVOLJCE
POGOVORNE SKUPINE ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH IN DRUGIH VZGOJNIH SITUACIJ
- Dnevi prostovoljcev
SOFINANCERJI

/ (LJ), MDDSZ - direktorat za družino (MG)

ŠTEVILO RAZLIČNIH UDELEŽENCEV

52 (63) LJ, 114 (44, 45) MG

ŠTEVILO STORITEV

482 (110) MG

ŠTEVILO SREČANJ

5 (5) LJ, 25 (10, 10) MG

TEME SREČANJ
LJUBLJANA

MIRENSKI GRAD – učna pomoč - refleksije UPD, učenje glasbe
in varstvo
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februar: Cilji, 26 P

februar: UP - Kako pomagati
UG - Priprava na Prešernovanje

april (videokonferenca): srečanje, 24 P

marec: UP - Moji cilji

maj (videokonferenca): srečanje, 18 P

april: UG - Refleksija nastopa in plan za naprej

junij: 24 P

maj - junij: UPD - 9 srečanj (videokonference)

november (videokonferenca): srečanje, 22 P

junij: UPD + UG - Zaključno srečanje ob koncu šolskega leta
september: UP, UG: Uvodni srečanji
oktober - december: UPD - 9 srečanj (videokonference)

VSEBINA srečanj (programa) + TEME SREČANJ
LJUBLJANA:
Imeli smo 5 srečanj, od tega 3 srečanja preko videokonference zaradi epidemije. Srečanj se je udeležilo 52 različnih
prostovoljcev. Srečanja so bila vedno prijetna, prostovoljci so se veselili novih tem in druženj. Tudi srečanja na
daljavo so bila lepo obiskana, prostovoljci so radi povedali svoje izkušnje glede preživljanja časa med epidemijo.
MIRENSKI GRAD:
V sklopu sistema učne pomoči na daljavo smo začeli z rednimi tedenskimi refleksijami za prostovoljce, ki so
potekale vsak petek od 16.00 do 17.30 preko videokonference. Prostovoljce smo na uvodnem pogovoru seznanili,
da je udeležba na refleksijah obvezna. Vsebino smo prilagajali glede na trenutne potrebe skupine in glede na težave
in izzive, ki smo jih prepoznavali v okivru une pomoči. V jeseni smo vsebino srečanj nekoliko bolj strukturirali.
Prostovoljci smo predstavili vsebine s področja učnih metod, motivacije, značilnosti otrok s specifičnimi učnimi
težavami, otroške psihologije … z namenom, da jih podpremo z določenimi znanji. Skušali smo ovrednotiti tudi
njihove izkušnje, dobre prakse, metod učenja in premagovanja ovir, ki so jih nabrali v času, ko so se sami šolali.
Eno srečanje smo namenili družabnim igram na daljavo - nastala je zbirka iger za navodili in ralago iger. V
nadaljevanju se je pokazal potreba, da se vrnemo k tehničnim vprašanjem in ponovno ovrednotimo skupne
dogovore glede učenja na daljavo, pisanje refleksij ipd. Ob tem smo se spraševali tudi o predstavah in čustvih, ki
nas morda vodijo in odnašajo, da ne stojimo in se ne držimo reda.
Prostovoljci so se dokaj redno udeleževali refleksij, vzdušje je bilo prijetno. Uvodni del smo namenjali spoznavanju,
saj so ves čas prihajali tudi novi prostovoljci. Skupina se je proti koncu leta povečala, zato smo se večkrat razdelili v
manjše skupine, kjer so si prostovoljci izmenjali svoje mnenje na določeno temo, sledilo pa ja kratko poročanje
skupin in skupni zaključki.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
LJUBLJANA
● Prostovoljci pogrešajo srečanja v živo in s temo.
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MIRENSKI GRAD
● Refleksije na daljavo so lažje dostopne, udeležba je bila dobra.
● Dobro je, da so srečanja namenjena izboljšanju kvalitete življenja (osebni rasti in izboljšanju kvalitete dela).
● Dobro je, da se dobimo enkrat na teden, saj se v tem času nabere že veliko gradiva za pogovor, pa tudi
občutek povezanosti je na ta način prišel bolj do izraza.
● Dobro je, da se vsebine prilagajajo trenutnim potrebam skupine.
● Dobro je, da smo vsebinam dodali tudi nekaj teoretičnih znanj in na to skupaj iskali njihovo praktično
vrednost.
KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH IN DRUGIH VZGOJNIH SITUACIJ
SOFINANCER

/ (MJU)

ŠTEVILO ČLANOV

/ (55)

ŠTEVILO SREČANJ

/ (3 dni)

VSEBINA
ZARADI EPIDEMIJE JE DEJAVNOST V TEM ŠOLSKEM LETU ODPADLA.

POGOVORNE SKUPINE ZA VZGOJO - SREČANJA ZA INDIVIDUALNO SPREMLJANJE

ŠTEVILO REDNIH UDELEŽENCEV

/

POVPREČNO ŠT. UDELEŽENCEV NA
SREČANJE/MESEC

13 (17)

ŠTEVILO RAZLIČNIH UDELEŽENCEV

23 (26)

ŠTEVILO SREČANJ

7 (9)

ŠTEVILO STORITEV

93 (152)

VSEBINA srečanj (programa) + TEME SREČANJ
Srečanja za individualno spremljanje so zelo koristna za povezanost vseh ožjih članov, ki delujejo v društvu in se
srečujejo z različnimi vzgojnimi in osebnostnimi vprašanji. Tudi v letu 2020 smo teme srečanj prilagajali sprotnim
potrebam skupine.
Srečanja so do vključno marca potekala na Mirenskem Gradu, aprila in maja ni bilo srečanj, od junija naprej pa prek
videokonferenc.
UGOTOVITVE in SPREMEMBE
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Nekateri udeleženci skupine so prihajali s ciljem, da bi jim skupina pomagala pri osebni rasti, da bi lahko živeli za
vrednote, kot so konkretna pomoč bližnjim, sodelovanje, skupno ustvarjanje doma in ohranjanje pristnih
medčloveških odnosov. Nekateri člani niso imeli tega cilja in so v tem letu skupino zapustili. Po tem je ostala manjša
zasedba, a ta bolj zavzeta za razmišljanje in osebno rast.

DRUGE DEJAVNOSTI ZA PROSTOVOLJCE
ŠT. UPORABNIKOV

ŠT. OPRAVLJENIH UR

ŠT. SREČANJ

Uvodni pogovor s
prostovoljci

42 LJ, 42 MG

/

42 LJ, 42 MG

Druženja za prostovoljce

10 LJ (31. 12.), 38 MG (25. 6. 2020) /

1, 1

Prostovoljno delo - dar

9 MG, 2 LJ

/

382,5 LJ, 1100,8 MG
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CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI GRAD
V vse dejavnosti Centra za družine Mirenski Grad se je v letu 2020 vključilo 819 različnih uporabnikov (v letu 2019 953, v letu 2018 - 927).

Dejavnosti za otroke, mlade, starše, družine in posameznike financirajo:
1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) – direktorat za družino, Center za družine
Mirenski Grad – vsebine centrov za družine,
2. Ministrstvo za zdravje (MZZ) – program VESELE URICE ZA OTROKE IN DRUŽINE – Celostna pomoč
otrokom in njihovim družinam za zdravje,
3. FIHO – Center za družine Mirenski Grad (sklopa Vesele urice in Popoldnevi na Gradu) - dejavnosti za
otroke in mlade,
4. OBČINA Miren – Kostanjevica – Center za družine Mirenski Grad (družbene dejavnosti, kulturne
dejavnosti in humanitarne dejavnosti).

1.

Razporeditev dejavnosti, financiranih s strani MDDSZ
1. VSEBINA - NEFORMALNO DRUŽENJE

Popoldnevi na Gradu - VARSTVO
ustvarjalne delavnice za otroke in družine: 1. nedeljo v mesecu, adventni venčki, krašenje, jaslice
ustvarjalna srečanja za mlade
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družinski večeri
delovni tabor (Vincencijev tabor + počitniški teden za družine)
glasbena skupina (glasbeni vikend)
2. VSEBINA - IZOBRAŽEVALNE IN PRAKTIČNE DELAVNICE NA TEMO RAZVIJANJA POZITIVNEGA
STARŠEVSTVA
skupine za zakonske pare
pogovorne skupine za reševanje konfliktnih in drugih vzgojnih situacij
pogovorne skupine za vzgojo (skupina za individualno spremljanje)
komunikacijski dnevi/vikend za družine
komunikacijski vikend za reševanje konfliktnih in drugih vzgojnih situacij
osebni svetovalni pogovori
3. VSEBINA - IZVAJANJE POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI ZA OTROKE, ORGANIZIRANO OBČASNO
VARSTVO OTROK
ustvarjalni počitniški teden za otroke
ustvarjalni počitniški dnevi za otroke: varstvo med jesenskimi počitnicami, varstvo med zimskimi počitnicami,
varstvo med poletnimi počitnicami

4. VSEBINA - VSEBINE IN DEJAVNOSTI ZA OSEBNOSTNO RAST OTROK, MLADOSTNIKOV IN
MLADOSTNIC IN KREPITEV NJIHOVIH DRUŽIN
Popoldnevi na Gradu - UČNA POMOČ
Popoldnevi na Gradu - UČENJE ZA ŽIVLJENJE
Popoldnevi na Gradu - PRIREDITVE ZA DRUŽINE
skupine za mladostnike (mladinsko-študentska skupina)
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skupina za glasbeno ustvarjanje mladih (Kitarska žlahta)
komunikacijski dnevi za mlade (vikend za mladinsko-študentsko skupino, študente)
svetovalni pogovori za mladostnike/mladostnice, mlajše odrasle, odrasle in starše
V okviru MDDSZ sta financirani 2 delovni mesto. Zaposlene so 3 osebe (1 za polni delovni čas, 2 za polovični
delovni čas).

2.

Razporeditev dejavnosti, financiranih s strani MZZ

UP s celostnim pristopom
Varstvo otrok in druženje s celostnim pristopom
Učenje za življenje s celostnim pristopom
Študentski dnevi
Rekreacijski vikend za študente
Športne urice za družine
Rekreacijski vikend za posameznike in družine
Svetovalni pogovori informiranje za mlade, starše in druge posameznike

V okviru MZZ je financirano 1 delovno mesto (2 zaposleni za polovični delovni čas). Projekt se je začel s 1. 12.
2019. Trajal je do 30. 11. 2020

3. FIHO – Center za družine Mirenski Grad (ter sklopa Vesele urice in Popoldnevi na
Gradu)
DEJAVNOST

ŠIFRA

03 OTR - up. letovanj in taborov - nočitev s celovito
oskrbo

Vincencijev tabor
Program za družine med oratorijem
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DHV za družine, prostovoljce - program za otroke
DHV za mlade
DHV za študente, v hribih
študentski dnevi
07 OTR - up. srečanj, obdarovanj, druženj - prisotnost
up. na dogodku

Miklavževanje – nedelja
počitniško obdarovanje
Prešernovanje
Dan družine
Zaključek šolskega leta

09 OTR - VESELE URICE
družinski večeri
- up. centrov za mlade in otroke - dnevna prisotnost up.
ust. delavnice po mlad. maši
(min 1h)
vsakodnevno varstvo (dopoldansko)
vsakodnevno varstvo (popoldansko)
Učenje za življenje
10 OTR - up. strok. vodenih skupin, delavnic izven
centrov - prisotnost up. na srečanju

oratorij
mladinska skupina
študenska skupina
vokalna skupina - otroci + mladi
Kitarska žlahta

11 OTR - POPOLDNEVI NA GRADU - up. učne
pomoči socialno ogroženim - prisotnost up.

PNG
počitniško varstvo
počitniško varstvo
Učenje glasbe

12 OTR - up. indiv. svetovanja (otroci in starši) evidentirano ind. svetovanje (min 0,5h)

osebni pogovori s starši in mladostniki

V okviru FIHO je 0,5 zaposlenega. FIHO sofinancira v okviru centra dejavnosti za otroke.

38

4. OBČINA Miren – Kostanjevica – Center za družine Mirenski Grad v celoti (družbene
dejavnosti, kulturne dejavnosti in humanitarne dejavnosti)
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Dejavnosti, financirane od MDDZS
Spletni forum
KULTURNE DEJAVNOSTI
Učenje glasbe
Kitarska žlahta
Vokalna skupina
HUMANITARNE DEJAVNOSTI
Miklavževanje za otroke
Prešernovanje za družine
Piknik za animatorje, družine in druge sodelavce po oratoriju

Spremembe v letu 2020
Zaposlitve:
● V centru so bile v letu 2020 zaposlene: E. P. O., T.N., P. M., U. S., P. M., M. P., v 1. polovici leta še U.Č. in
M. B..
● 1. 6. smo zaposlili N. H..
● Pri izvajanju učne pomoči so pomagali študentje - prostovoljci.
Druge spremembe:
● Koordinacija dela se je ustalila, izvedbo dejavnosti pa smo prilagajali ukrepom vlade zaradi epidemije.
SPREMEMBE DNEVNIH/TEDENSKIH DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN MLADE ZARADI EPIDEMIJE
JANUAR
FEBRUAR
MAREC

16. marec – razglašena epidemija – odpovedane vse dejavnosti centra

APRIL

1.april – učna pomoč na daljavo
20. april - učne urice na daljavo za otroke Dopoldanskega varstva
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28. april – učenje glasbe na daljavo
MAJ

31. maj – razglašen konec epidemije
1. junij – ponovno Dopoldansko varstvo

JUNIJ

programi po ustaljenem urniku

JULIJ

odpade oratorij, namesto tega Poletni tabor za mlade (prepoved zbiranja več kot 50 ljudi)

AVGUST

počitniško varstvo po ustaljenem redu

SEPTEMBER

15. september – učna pomoč po ustaljenem urniku

OKTOBER

19. oktober – ponovno razglašena epidemija
19.. – 23. oktober – učna pomoč za 1. triado v živo, za ostale na daljavo
učenje glasbe na daljavo
Dopoldansko varstvo še deluje
26. 10. - odpovedano Dopoldansko varstvo kot vsi vrtci po Sloveniji.
Od tega tedna učne urice na daljavo in pravljična urica za tiste starše, ki to želijo.
V celoti učna pomoč na daljavo.

NOVEMBER
DECEMBER

Število uporabnikov
glede na starost

2017

2018

2019

2020

otroci in mladostniki (do 20. leta)

466

461

467

315

mlajši odrasli (od 20. do 26. leta)

58

50

45

70

odrasli

366

362

398

434

neznan datum rojstva

68

117

/

/

SKUPNO ŠT. UPORABNIKOV

900

927

910

819
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Programi za otroke
DNEVNE IN TEDENSKE DEJAVNOSTI
● število v oklepaju velja za leto 2019
VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK - VRTEC
epidemija: URICE ZA PREDŠOLSKE OTROKE NA DALJAVO
SOFINANCERJI

FIHO, MZ in prispevki uporabnikov

ŠTEVILO
RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

30 (26)

ŠTEVILO
RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

šol. leto 2019/20 (jan-avg): 25 ŠTEVILO DNI
(22)
šol. leto 2020/21 (sept-dec):
21 (19)
ŠTEVILO URIC

200 (243)

ŠTEVILO
STORITEV VRTEC

VRTEC: 2430 (3340, 2842)
SKUPAJ Z URICAM: 2780

pomlad: 231
jesen/zima: 119

PRIMERJAVA Z
LETOM PREJ

POVPREČNO ŠT.
UDELEŽENCEV DAN

ŠTEVILO STORITEV/URICE

13,5 (13,7)
epidemija: jesen/zima: 7,8

pomlad: 30
jesen/zima: 27 (6 iz vrtca)

Organizacija in program sta potekala v isti smeri kot leto prej. Sproti smo ju še dopolnjevali. V
letu 2019 smo uvedli spremljanje otrok, ki smo ga v letu 2020 še dodelali in sistematizirali. V letu
2019 smo za starše izvedli roditeljski sestanek in uvedli govorilne ure. V septembru 2020 pa
smo starše povabili na uvodne govorilne ure, kjer smo izvedli tudi ponoven vpis.
Število udeležencev je v primerjavi z letom 2019 zaradi epidemije padlo iz 13,7 na 7,8, ker so
otroci ostali doma.

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
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2019/20: Živali (živa/neživa narava, primerjava živali s človekom, riba, ptica, kača, ovca …
2020/21: Rastline (živa narava, vrste rastlin, deli rastline, sončnica, vrtnica, oreh, kostanj, hrast itn.
SPREMEMBE
Otroke enkrat mesečno obišče potujoča
knjižnica.

Temo pripravlja ena vzgojiteljica po letnem
načrtu in temi, ki jo doreče tim. Cilji so
postavljeni za enoto 1-2 tednov in se ponavljajo.

UGOTOVITVE
Novost bogati program varstva. Obenem zaposlenim olajša
iskanje in izposojo primernih knjig za otroke.
Potujoča knjižnica je v času epidemije za določen čas
prenehala prihajati.
Tak način omogoča hitrejšo pripravo teme in smiselno
predstavljanje vsebine otrokom.

V jeseni 2020 se je dopolnilo sistem spremljanja
otrok. Zaposlene so na tedenskih načrtovanjih
poročale o stanju in napredovanju treh otrok).

Sprememba v spremljanju otrok omogoča in zagotavlja lažje
sledenje otrokovemu razvoju.

Po kosilu poteka refleksija dneva. Ugotovitve se
zapišejo v zvezek in na list z evalvacijo teme.

Refleksija pomaga usklajevati delo in vzgojne načine.

Uvedba uradnih ur za obveščanje.

Omogočajo redno komunikacijo med starši in zaposlenimi za
zagotavljanje najboljših možnosti za razvoja otroka. Obenem
zagotavljajo nemoten delovni proces v varstvu.

Varstvo je v procesu urejanja vsega potrebnega
za odprtje vrtca: izobraževanje kadra za
opravljanje strokovnih izpitov treh zaposlenih,
urejanje stranišča s tušem.

V varstvo se prijavljajo otroci s posebnimi
potrebami.

Z uvedbo nekaterih obrazcev (Potrdilo pediatra o zdravstvenem
stanju otroka) in jasnejšim potekom vpisa, kjer zaposleni
pridobijo natančne podatke o otroku, se take težave lahko
prepozna že pred vpisom. S tem se zaposleni lahko odločijo o
sprejemu otroka oziroma ustrezno ukrepajo ob dejanski
vključitvi otroka v varstvo.

Ukinjen je bil najnižji pavšal. Najnižji pavšal znaša S tem želimo v čim večji meri zagotoviti kritje stroškov
sedaj 200€.
programa.
ČAS EPIDEMIJE
V času epidemije spomladi 2020 je bilo varstvo
zaprto. Z 18. majem je potekalo varstvo za otroke
zaposlenih v društvu in enega otroka, katerega
starši so prosili za varstvo. Od 20.4. do 30.5. so
bile za otroke doma organizirana tedenska
srečanja na daljavo (učne urice). V srečanja so
bili vključeni vsi otroci.

Učne urice so popestrile preživljanje dopoldnevov doma,
omogočile so srečanje otrok prek videokonferenc ter ohranile
stike med vzgojiteljicami in otroki.
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Jeseni 2020 je bilo varstvo zaprto. Potekalo je le
varstvo za otroke tistih staršev, ki so prinesli
potrdila delodajalcev, da morajo delo opravljati na
delovnem mestu. Tudi v jesenskem času so
potekala srečanja na daljavo za otroke, ki so
ostali doma.Vsak teden so se otroci lahko
udeležili učne urice in pravljične ustvarjalnice.
Starši so pred začetkom izvajanja vsebin na
daljavo prejeli obvestilo. Na vsebine na daljavo so
se prijavili po želji. Prijavilo se je 12 od 18 otrok.
Šest otrok od prijavljenih, se dejavnosti na daljavo
nato ni udeleževalo, ker so se vključili v varstvo.
Do konca srečanj so ostali v vsebinah na daljavo
vključeni 4 otroci od 6. Udeležba na pravljični
ustvarjalnici je bila slabša kot pri učnih uricah (2
otroka od 6).
V času epidemije je bil vstop staršem v prostore
varstva onemogočen, zato se je preoblikovalo
urnik prihodov in odhodov otrok. Starši so otroke
puščali in prevzemali pred vhodom v Marijin dom
ali na igrišču z igrali.

Starši, ki so potrebovali varstvo, so imeli le-to zagotovljeno.
Manj zanimanja za vsebine na daljavo morda lahko pripišemo
dejstvu, da je bila vključitev v dejavnosti prepuščena odločitvi
starša. Opažamo, da se tretjina družin za storitev ni zanimala.
Manjšo udeležbo na dejavnostih na daljavo lahko delno
pripišemo tudi dejstvu, da je vzporedno potekalo varstvo, v
katerega je bilo vključenih do 10 otrok, ki zato vsebin na daljavo
niso potrebovali.

Urnik prihodov in odhodov je omogočil varnejše prevzemanje in
oddajanje otrok staršem.
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UČNA POMOČ, UČENJE ZA ŽIVLJENJE, UČENJE GLASBE
FINANCERJI

MZ, MDDSZ, FIHO, LAS

PROGRAM

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na dan

ŠTEVILO STORITEV

Učna pomoč (UP)

86 (65, 59)

11 (11, 9,6)

1838 (1779, 1636)

Učenje za življenje (UZŽ)

28 (32, 22)

1,6 (4,9, 3,1)

286 (786, 523)

Učenje glasbe in razredni
nastopi (UG)

53 (58, 62)
šol. leto 2019/20 (janavg): 48
šol. leto 2020/21 (septdec): 32

/

842 (1005, 777)

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI, PRIMERJAVA Z LETOM 2019
Učna pomoč
Učno pomoč je v letu 2019 obiskovalo 65 različnih udeležencev. Število uporabnikov se je v letu 2020 povečalo za
32% (86 uporabnikov).
Program smo v večini izvajali na daljavo.
Učenje za življenje
Število udeležencev je padlo, predvsem zaradi epidemije.
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Učenje glasbe in razredni nastopi
V letu 2020 se je zmanjšalo število uporabnikov iz 48 na 32. Nekateri učenci, ki so obiskovali učenje glasbe v
obdobju jan-jun 2020, so bili s septembrom sprejeti v glasbeno šolo (6).
Tako v letu 2019 kot 2020 so bile oblikovane 3 skupine otrok.Učenje je potekalo enkrat tedensko (ob petkih).
Učenje je potekalo po internem učnemu načrtu za instrumente. Gradivo (učbeniki, knjige s pesmimi in pesmarice) je
ostalo enako kot leto prej. Za učenje flavte se je v jeseni 2020 pripravil stalen izbor pesmi. Med učenjem na daljavo
v spomladanskem času so prostovoljci pripravljali tudi dodatno gradivo za teorijo.
V primerjavi z letom 2019, ko so otroci izvedli 4 nastope, je bil v letu 2020 le 1 nastop, in sicer v februarju v sklopu
Prešernovanja (prireditve za uporabnike Centra za družine in njihove svojce).
Učna pomoč
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Učno pomoč smo zaradi ukrepov povezanih z
razglasitvijo epidemije v lanskem šolskem letu zaključili
že s 12. marcem 2020. V času karatene smo namesto
tega vzpostavili sistem učne pomoči na daljavo. Konec
septembra smo ponovno začeli z učno pomočjo v živo,
kar pa je trajalo le do 16. oktobra, ko so zaradi
drugega vala ponovno uvedli šolanje na daljavo.
Takrat smo ponovno vzpostavili sistem učne pomoči
na daljavo.

Ob začetku epidemije smo potrebovali dva tedna, da smo
vzpostavili sistem učenja na daljavo - v tem času učna
pomoč ni potekala. Kljub temu v pomladnih mesecih nismo
zabeležili padca storitev, pa tudi udeležba otrok je
primerljiva z enakim obdobjem lani, kar kaže na to, da smo
se uspešno prilagodili na situacijo, ohranili stik z otroki in
jim omogočili primerljivo storitev kljub izrednim razmeram.
V času prve karantene je z nami ostalo 47 otrok od 72,
pridružilo pa se jim je še 13 novih.
V drugem valu smo bili bolje pripravljeni. Sistem smo
tehnično dodelali, program promocijsko še nekoliko bolj
podprli (oglasi, objave na spletni strani, facebook, filmčki
…), povezali smo se s šolami ... Vključili so se uporabniki
iz drugih koncev Slovenije (npr. Maribor.). Posledično smo
zabeležili porast storitev glede na lansko let, prav tako se
je za 24% povečalo število uporabnikov. Povprečno število
uporabnikov na dan pa je ostalo primerljivo z lanskim (11).

Učenje na daljavo ima določene prednosti (npr.
dostopnost), po drugi strani pa je na ta način veliko
težje vzpostaviti oseben stik z otrokom in se mu
približati.

O tem smo veliko razmišljali in iskali načine, da bi lahko
ohranjali odnos z otroki, čeprav na daljavo. Razvili smo
kompleksen sistem za celostno spremljanje otrok in
kvalitetno predajo informacij med prostovoljci. Prav tako smo
v tem času spoznali in razvili različne metode učenja, da bi
lahko v težjih razmerah nudili kar se da kvalitetno pomoč.
Razširili smo našo bazo spletnih gradiv, povezav, razlag,
interaktivnih vaj in iger ter pridobili veliko učnih listov in
drugega gradiva, ki ga bomo lahko uporabljali tudi v živo.

Učenje za življenje
SPREMEMBE

UGOTOVITVE
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Do prvega vala epidemije je program potekal po
ustaljenem redu. Otroke smo vključevali v redno delo
glede na trenutne potrebe ali redne dejavnosti. Učili so
se kuhinja, čiščenja, skrbeli so za rože, pripravljali
pogrinjke, urejali okolico, izdelovali voščilnice …
V času karantene je program odpadel.

Program je potekal le slabe tri mesece, to je le ena tretjina
časa glede na pretekla leta - tudi število storitev v tem letu
znaša tretjino vseh storitev v lanskem letu. Število različnih
uporabnikov bistveno ne odstopa od lanskega ali
predlanskega.

Učenje glasbe in razredni nastopi
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Razredni nastopi se še naprej izvajajo - velik nastop se
ohranja za Prešernovanje.

Nastopi so dobro obiskani.

Prostovoljci ohranjajo redno tedensko načrtovanje in
pripravo na pouk.

Z dobro organizacijo in navdušenostjo prostovoljcev za
ustvarjanje se ohranja tudi veselje in navdušenje pri
otrocih.

V letu 2020 se je pridružilo nekaj novih prostovoljcev
(Jernej, Simon, Zala, Mirijam), nekateri pa so učenje
glasbe opustili (Tomaž, Janja, David).

Sprememba je dobra in dobrodošla. Ostajajo prostovoljci,
ki z veseljem učijo.

ČAS EPIDEMIJE:
Od 28. aprila do 11. junija ter od 21. oktobra do konca
leta 2020 smo zaradi epidemije izvajali program
Učenja glasbe na daljavo prek videokonferenc.

Sprememba je dobra. Otroci se lahko preko
videokonferenc še naprej srečujejo in nadaljujejo z
učenjem glasbe.

Učenje glasbe je v času epidemije potekalo trikrat na
teden. Skupine smo oblikovali na podlagi težavnostnih
stopenj.

Delo po skupinah olajša organizacijo in izvedbo pouka
glasbe na daljavo.

Za učenje glasbe na daljavo so v spomladanskem
času prostovoljci pripravili učne liste za teorijo ter
posnetke skladb in vaj za instrumente, ki so jih
uporabili na učnih urah. V jesenskem času so pri teoriji
uporabljali učbenike, pri instrumentih pa so prav tako
pripravljali posnetke, ki so služili za vajo doma.

Učni listi in posnetki olajšajo potek učenja glasbe na domu
in prek videokonferenc.
Veča se zbirka pesmi in posnetkov, ki jih bomo uporabljali
tudi v bodoče.

Razrednih nastopov v času epidemije nismo izvedli. Za
Delo otrok smo ovrednotili glede na dane možnosti.
konec šolskega leta v juniju 2020 so otroci po
videokonferencah zaigrali svoje najljubše skladbe.
Z novim šolskim letom se je zvišal prispevek za
udeležbo iz 20,00 na 25,00 €, prispevek za polovično
udeležbo je ostal enak.

Sprememba je dobra.

Z novim šolskim letom se je uvedla varščina za
izposojo kitare (50,00€) in so bili natančneje

Sprememba pomaga ohranjati učni inventar v dobrem
46

opredeljeni pogoji izposoje.

stanju.

VARSTVO OTROK MED KOMUNIKACIJSKIMI VIKENDI
KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA DRUŽINE
SOFINANCERJI

MDDSZ, občina MK, FIHO

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

28 (39 - 1. 20, 2. 19)

PRIMERJAVA Z
LETOM 2019

Zmanjšali smo število predvidenih vikendov zaradi zmanjšanja interesa s strani družin. V
načrtu je bilo, da izpeljemo 2, a je bil zaradi epidemije izpeljan le eden.

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Pripravili smo razmišljanja in dejavnosti ob zgledih življenja in dela Vincencija Pavelskega.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Program za otroke smo izvedli s pomočjo študentov.

Sprememba je bila dobra.
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KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH IN DRUGIH VZGOJNIH SITUACIJ - PROGRAM
ZA OTROKE
SOFINANCERJI

MDDSZ, občina MK, FIHO

ŠTEVILO RAZLIČNIH UDELEŽENCEV

0 (15)

ŠTEVILO STORITEV

0 (45)

PRIMERJAVA Z LETOM 2019

ZARADI EPIDEMIJE - ODPADLO

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
POČITNIŠKO VARSTVO – zimsko, poletno, jesensko
SOFINANCERJI:

MDDSZ, FIHO, občina MK

ŠTEVILO VSEH
RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

96 (120, 93)

POVPREČNO ŠT.
UDELEŽENCEV NA
DAN

Z: 20,5 (13, 11,4)
P: 17,5 (25,4,17,4)
J: 0 (15,7, 15,3)

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

Z: 31 (21, 21)
P: 63 (104, 67)
J: 0 (20, 24)

ŠTEVILO SREČANJ

Z: 5 (5, 5)
P: 35 (34, 34)
J: 0 (3, 3)

ŠTEVILO STORITEV

Z: 103 (65, 57)
P: 612 (863, 591)
J: 0 (47, 46)

PRIMERJAVA Z
LETOM 2019

Poleti je bil padec udeležencev, in sicer za 31%.
Skupaj se je število različnih udeležencev zmanjšalo za 20%.

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Čas v počitniškem varstvu je razdeljen na skupne obroke, delo, delavnice, čas za igro in sprostitev, pozimi se
otroci tudi učijo po sistemu učne pomoči. Jesensko počitniško varstvo je zaradi epidemije odpadlo, potekala je
učna pomoč na daljavo in ustvarjalne delavnice - kratkočasnice. Počitniško varstvo poteka od 7.00 do 16.30.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE

Poletno počitniško varstvo so prvič sovodili študentje
skupaj z zaposlenimi. Pred začetkom (v nedeljo ali

Dober sistem, študentje so rastli v odgovornosti.
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ponedeljek) so dobili razpored otrok in koordinacijo
dela.
Zaradi epidemije so bili otroci razdeljeni v dve ali tri
skupine in se v programu med seboj niso mešali,
obroke so jedli na terasi, vsaka skupina za svojo
mizo, uveden je bil higienski protokol umivanja rok.
Pazillo se je, da se je čim več dejavnosti, izvajalo na
prostem.

Je vredu sistem, ampak je bilo potrebno spodbujati
animatorje k aktivni skrbi za red in otroke.

Skupine so bile zadolžene za različna dela - v kuhinji Vzgajanje otrok in mladih k delu, skupinskemu duhu in
(pomivanje po obrokih, pomoč pri pripravi obrokov in vztrajnosti. Otroci z veseljem delajo, ko jih pokažemo
ozimnice), čiščenje ter delo na njivi.
kako in jih spodbujamo.
Potekale so ustvarjalne delavnice in skupinske igre
(miselne, športne in družabne). V prostem času (po
delu po kosilu) je po treh skupinah izmenično
potekalo kopanje na bazenu, igra v mladinskih
prostorih, slackline in igra ob zipline-u.

Dober sistem.

V ponedeljek je bilo v času delavnic po skupinah
spoznavanje, tematski pogovor (spodbuda za kaj si
bodo v naslednjem tednu prizadevali) ter določitev
imena in vzklika skupine. Po delavnicah so se naučili
geslo poletja in skupen vzklik.
Refleksija animatorjev se je prestavila od časa, ko se Dobro je bilo za otroke, da so bili skupaj z več animatorji.
otroci prosto igrajo (po pomivanju po kosilu) na čas,
ko otroci odhajajo.
Na zimskem počitniškem varstvu je bilo veliko
mladih. Mladi so bili nekaj časa animatorji, nekaj
časa pa so se učili.

Ker so bili mladi nekaj časa v vlogi animatorjev, nekaj v
vlogi učencev, je bilo težko razmejevati odgovornosti.

49

USTVARJALNI POČITNIŠKI TEDEN ZA OTROKE - oratorij
TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Oratorij smo nameravali izpeljati na teme iz življenja sv. Vincencija Pavelskega.
Prijave smo začeli zbirati 1. 6. 2020. Sprva smo nameravali sprejeti 120 otrok. Prijavilo se jih je 140. Nameravali
smo sprejeti vse. Zaradi ukrepov NIJZ smo 27. 6. starše obvestili, da oratorij odpade.
Namesto tega smo izvedli tabor za animatorje - mlade.
Od 60 prijavljenih animatorjev, se jih je 49 udeležilo tabora.

Programi za mlade
SKUPINE ZA MLADE
SOFINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK

PROGRAM

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

Mladinskoštudentska skupina

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu

ŠTEVILO STORITEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

78 (30, 20)
35 (24, 23)
(od 15 do 20 let 45,
od 20 do 26 let - 26)

652 (235)

18 (10, 8,8)

Študentska skupina
ŠDV

65 (68, 37)

21 (14, 15)

457 (291)

21,8 (20,8, 12)

Nova študentska
skupina ŠDV

16

5

40

8

50

Klepetalnica

16

5

7

VSEBINA
Mladinsko-študentska skupina
Skupina se je v preteklem letu povečala. K temu je prispevala udeležba študentov na mladinski skupini, ki so čez
vikend ostajali na Gradu. V začetku novega leta smo imeli le nekaj srečanj ter komunikacijski vikend za mlade. V
času epidemije smo srečanja izvajali vsak teden na daljavo.
V juliju so se mladi udeležili priprav na tabor, tabora ter počitniškega varstva. Po poletnih počitnicah smo se zopet
srečali na druženju, skupnem praznovanju Kvatrnice in enem srečanju, ko je bila spet razglašena epidemija.
ČAS EPIDEMIJE
Tako v času spomladanske epidemije kot v času jesenske smo ostali povezani s srečanji preko videokonferenc.
Izmenjaje smo za mlade pripravili temo oz. igro. V spomladanskem času epidemije smo na FB strani ustvarili
skupino, prek katere so si mladi lahko pišiljali utrinke in spodbude. Po koncu spomladanske epidemije smo se v
juniju srečali na zaključnem srečanju.
Študentska skupina ŠDV
Skupina se je v preteklem letu precej preoblikovala, veliko udeležencev je novih, nekaj jih je skupino zapustilo, jedro
skupine pa se je poglobilo in utrdilo. Udeleženci skupino obiskujejo v večjem številu in bolj redno kot prejšna leta.
Skupino sestavljajo študentje zaključnih letnikov ter mladi zaposleni.
ČAS EPIDEMIJE
V spomladanskem valu epidemije so študentje izrazili željo, da bi se srečevali prek interneta vsak teden, medtem ko
so bila srečanja v drugem valu na dva tedna, so se pa študentje samoiniciativno začeli srečevati vsak drugi teden
na neformalnih druženjih, kjer so poglabljali teme s študentske skupine.
Veliko udeležencev študentske skupine se vključuje tudi v druge dejavnosti društva.
Komunikacijska vikenda sta potekala od 6. – 8. marca 2020, pod naslovom Živeti polno, sanjati, hrepeneti, boriti se,
vztrajati ter od 24. - 27. septembra 2020 z naslovom Življenje v veselju. Oba vikenda sta potekala na Mirenskem
Gradu, ker slednjega zaradi slabih vremenskih razmer ni bilo mogoče izvesti v hribih. Prvega se je udeležilo 19 in
drugega 16 študentov.
Nova študentska skupina ŠDV
S koncem meseca oktobra 2020 se je ustanovila nova študentska skupina ŠDV. Nastala je iz želje po povezovanju,
bližini in skupnem iskanju prave poti tistih, ki bivajo v Študentskem domu Vincencij. Vsa srečanja so potekala na
daljavo. Skupina je stabilna, rednih je 10 udeležencev, so mlajši kot na starejši študentski skupini in skoraj vsi bivajo
v študentskem domu Vincencij. Znotraj na novo ustanovljene skupine je več prostora za nove člane in njihove teme
za pogovor.
Klepetalnica
V okviru kratkočasnic - delavnic na daljavo se je v času jesenske epidemije oblikovala klepetalnica za mlade, ki je
namenjena osnovnošolskim otrokom od 7. do 9. razreda. Skupina je še v nastajanju. Večji del skupine predstavljajo
mladi iz Žirov. Srečanja so sestavljana po istem principu kot mladinsko študentska skupina. Izmenjaje je na
srečanjih enkrat tema, drugič igra.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Mladinsko-študentska skupina
● V preteklem letu se je skupini nekaj mladih pridružilo v sklopu Stične mladih, ki je septembra potekala v Novi
Gorici in smo tam imeli delavnico. Nekateri mladi pa so skupino zapustili oz je njihova prisotnost na skupini
redka. Udeležijo se je z namenom rušenja.
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● Študenti so mladim vzor. Udeležba študentov na skupini pripomore h globljim pogovorom.
● Mladi so se srečanj radi udeleževali. Še posebej v času epidemije, saj smo jim prek srečanj pomagali premostiti
osebne stiske, ki so se pojavile v času karantene.
Študentska skupina ŠDV
● Utrdilo se je jedro skupine, pogovori in teme so se poglobile in so zelo osebne (teme: kako preraščati dom,
spolnost, strasti, odnos med prijatelji, odnos fant-punca)
● Veliko udeležencev je vključeno tudi v druge dejavnosti društva (učna pomoč na daljavo, učenje glasbe na
daljavo, promocija, dnevni center za brezdomce v Ljubljani, kratkočasnice, mladinsko-študentska skupina,
vokalna skupina, kitarska žlahta) in redno obiskujejo Mirenski Grad.
● 16 udeležencev se je udeležilo poletnega tabora in so bili animatorji na počitniškem varstvu, kjer so se prek
druženj in skupnega dela še bolj povezali.
● Več članov skupine od oktobra dalje biva na Mirenskem Gradu in nekateri so del skupnosti Betlehem.
● V nadaljnje bi lahko udeleženci sodelovali pri gradnji doma za prostovoljce v Predosljah.
● Študenti izrazijo, da se želijo povezovati ob deljenju doživljanj, pogovorih ter v konkretnih odnosih in delu.
Nova študentska skupina ŠDV
● Skupina počasi raste in se oblikuje.
● Skupina se je ustanovila pred kratkim, tako da sprememb zaenkrat ni.
Klepetalnica
● Skupina se je oblikovala pred kratkim, tako da sprememb zaenkrat ni.
● Skupina je še v nastajanju tako, da potrebno delati na stalnosti in odločitvi vsakega posameznika, da bo
pripadal skupini in v njej vztrajal
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KOMUNIKACIJSKI VIKENDI ZA MLADE
SOFINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK
ŠTEVILO VKLJUČENIH UDELEŽENCEV

Mladinska skupina
21. - 23. 2. 2020

16 (8, 14)

Študentska skupina
6.- 8. 3. 2020

19 (25, 20)

24. - 27. 9. 2020

16 (14)

VSEBINA, UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Mladinska skupina
Tema: Kaznilnica odrešitve
● Tema, ki nas je spremljala skozi razmišljanja in pogovore so bile naše sanje – ali si upamo sanjati, kaj so naše
sanje, kaj nas pri tem ovira, kako vztrajati v sanjah.
● Komunikacijskega vikenda mladinske skupine so se udeležili tudi študenti. To se je izkazalo za zelo dobro.
● Dobro je bilo, da je datumsko prišlo tako, da smo imeli v tednu pred kom. vikendom za mlade počitniško varstvo
na katerem so sodelovali mladi.Tekom tedna se je na počitniškem varstvu veliko stvari v odnosu do
prostovoljnega dela ter do otrok načelo. Mladi so bili neangažirani. O tem smo se z njimi pogovorili in po
pogovoru so bili odgovornejši.
Študentska skupina
Tema komunikacijskega vikenda v marcu: Živeti polno, sanjati, hrepeneti, boriti se, vztrajati
● Sklopi: Tvoje sanje, Tvoj boj, Tvoja zavzetost in vztrajnost.
● Študenti so bili zelo zadovoljni in veseli vikenda. KV je prispeval k dodatnemu povezovanju skupine in
spoznavanju skupnosti, ki biva na Gradu.
● Študente je najbolj povezala iskrena delitev svojih izkušenj z drugimi.
● Po tem vikendu se je veliko študentov odločilo za pogostejšo vključenost v prostovoljsko delo društva, prihajanje
na Mirenski Grad ter poletni tabor.
Tema komunikacijskega vikenda v septembru: Življenje v veselju
● Sklopi: Vztrajanje v dobrem, delo, skupnost
● KV je prispeval k rasti, povezovanju med študenti in vključenosti v ostale dejavnosti društva.
● Študente je zelo nagovorilo, da so stvari lahko lepe, tudi če niso idelano izpeljanje ter da se učimo veseliti
drug drugega.
SKUPINA ZA GLASBENO USTVARJANJE MLADIH
SOFINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK
ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

POVPREČNO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na srečanje
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ŠTEVILO SREČANJ v letu

Kitarska žlahta

21 (14, 11)

8 (7,8, 7)
173 + 50 (248)

22 + 6 v epidemiji (29, 37)

VSEBINA
Skupina za glasbeno ustvarjanje mladih se deli na dve skupini: skupino Kitarska žlahta in skupino mladih, ki
posredujejo svoje glasbeno znanje drugim. Kitarska žlahta spremlja Vokalno skupino in v ta namen pripravlja
aranžmaje pesmi, se uči in prireja različne popevke in narodnozabavne pesmi. Po potrebi udeleženci nadgrajujejo
znanje različnih inštrumentov.
Skupina mladih, ki uči otroke, pa se od novembra 2020 srečuje na videokonferencah in načrtuje pouk, pripravlja
posnetke za pomoč učencem pri učenju novih skladb, pripravlja note in aranžmaje pesmi.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
● Skupini Kitarska žlahta so se pridružili novi instrumentalisti (bas, dva kitarista iz programa Učenje glasbe).
● Več poudarka se nameni pripravi aranžmajev, ki so zato bolj izpopolnjeni.
● Z novim šolskim letom 2020/2021 se je skupina srečevala vsak petek neposredno po programu Učenja glasbe.
Termin je dober, saj se mladi iz Učenja glasbe na ta način najlaže vključijo v to skupino. Na ta način nadaljujejo
učenje inštrumenta na zanimiv način in pridobijo veliko praktičnih izkušenj pri igranju.
ČAS EPIDEMIJE
● Mladi, ki so Kitarsko žlahto obiskovali v okviru Učenja glasbe, so se zaradi epidemije in prenehanja srečevanja
skupine, oktobra 2020 znova priključili petkovim srečanjem Učenja glasbe na daljavo.
● Skupina mladih, ki uči otroke, se je srečevala, kot je opisano zgoraj.
USTVARJALNA SREČANJA ZA MLADE - dopoldnevi na pripravah na tabor, Priprava na kratkočasnice,
Iskanja - okt-dec
FINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK
ŠTEVI
LO
RAZLI
ČNIH
UDEL
EŽEN
CEV

ŠTEVILO STORITEV

ŠTEVILO
SREČANJ v letu

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

Dopoldnevi na pripravah na
poletni tabor
29. 6. -5. 7. 2020

32 (27) 164 (151)

6 (6)

23 (25)

Priprava na kratkočasnice,
Skupina za mlade za pripravo
na BB, Skupina za pripravo
Vincencijevega koledarja
1. 10. - 31. 12. 2020

43

14

11,5

161
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skupaj

65

325

/

/

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Dopoldnevi na pripravah na poletni tabor
Kar nekaj mladih je v času priprav na delovni tabor spalo na Gradu. Dopoldan smo skupaj delali (vrtec, kuhinja, ….).
Zvečer smo skupaj zmolili desetko po naših namenih.
Čas priprav (16.00 - 18.30) smo izkoristili za spoznavanje in pripravo tabora. Razdeljeni smo bili v delovne skupine
(dramska igra, športne igre, kateheze, glasbena skupina in ustvarjalne delavnice).
Priprav so se poleg mladih udeležile še tri družine.
Kratkočasnice, Skupina za mlade za pripravo na BB oz. Iskanja, Skupina za pripravo Vincencijevega koledarja
Kratkočasnice
V času epidemije so nastale Kratkočasnice - ustvarjalne delavnice na daljavo preko katerih smo se družili na daljavo.
Delavnice so pripravljali prostovoljci. Teme delavnic so bile pa različne (ustvarjanje, kuhanje, učenje kaligrafije in
risanja, frizerska in kozmetična delavnica, potopisna delavnica ...). Potekale so v dopoldanskem in popoldanskem
terminu. Zanimanje za delavnice je bilo pozitivno s strani ljudi in so jih radi obiskovali.
Skupina za pripravo na BB oz. Iskanja
V začetku jesenske epidemije je nastala skupina Iskanja. Namen skupine je bila vsebinska in oblikovna priprava BB
za objavo na FB ter oblikovna priprava objave Nedeljske spodbude. Srečanja so potekala na daljavo. Ob pripravi se je
odprlo veliko novih razmišljanj, idej. Zasnovali smo logotipe, ki spremljajo naše objave in so postale naš prepoznavni
znak.
Skupina za pripravo Vin. koledarja
Skupina se je oblikovala z namenom priprave fotografij za Vincencijev koledar. Srečuje se približno na vsake 3
mesece, kjer skupina
SPREMEMBE
Dopoldnevi na pripravah na poletni
tabor
Mladi so pripravljali tabor zase in ne
dejavnosti za otroke.

UGOTOVITVE na podlagi sprememb
Poudarjali so, da je to nekaj novega. Sicer se redko sprašujejo, kaj bi si
želeli početi v času, ki je namenjen njim. Niso navajeni soustvarjati
svojega prostega časa. Priprave so bile tudi dobra življenjska izkušnja,
da nam je zmeraj toliko lepo, kolikor se za to potrudimo, kolikor napora
vložimo in koliko se uspemo za skupno dobro tudi čemu odpovedati.

Kratkočasnice
Kratkočasnice so letos potekale prvič,
tako da sprememb zaenkrat ni.
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Skupina za pripravo na BB oz Iskanja
Do letošnje jesenske epidemije je skupina Skupina za pripravo BB se je z letošnjo jesensko epidemijo okrepila tako
glede večjega števila članov v skupini kot glede kakovostnejših priprav
sodelovala tako, da je pripravljala BB
objav.
preko dopisovanja po mailu ter v obliki
manjše skupine.

DELOVNI TABOR ZA MLADE
SOFINANCERJI

MDDSZ

ŠTEVILO RAZLIČNIH UDELEŽENCEV

49 mladih
5 družin (9 odraslih, 13 otrok)
3 voditelji
več drugih pomočnikov v kuhinji in na vrtu
-----------------------------------skupaj: cca 80

ŠTEVILO STORITEV

302

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Ker so se v času, ko naj bi potekal oratorij zaradi korona virusa zaostrili ukrepi in jih ne bi mogli v celoti upoštevati,
smo oratorij odpovedali. Želeli smo ostati povezani z animatorji, zato smo zanje oblikovali tabor. Tako kot je bilo
predvideno za oratorij, je bila tema tabora o sv. Vincenciju Pavelskem. Mladi so pripravili igrico in kateheze. Na temo
dneva so razmišljali, se pogovarjali po skupinah in skupaj. Teme: Sreča se skriva v mojih sanjah, Delam za svoje
sanje, Ustavim se in premislim, Organizirani lahko naredimo več.
Na taboru so se prepletali elementi oratorija z drugimi: delo, molitev, šport in razvedrilo, razmišljanje in pogovor,
skupni obroki, ustvarjalne delavnice in zabava.
Animatorji so bili razdeljeni po delovnih skupinah, ki so pripravljale program: glasba, dramska igrica, ustvarjalne
delavnice, športne igre (ekspedicija in odbojka) in kateheze.
Razdelili smo se tudi po skupinah za delo in pogovor. Skupine so si kot na oratoriju izbrale imena.
Da je delo lažje potekalo, sta bila 2 študenta zadolžena zanj, to pomeni, da je dnevno en ostal na delovnem mestu in
skupino uvedel v delo. Odgovorna sta se dnevno menjavala (to je bilo v njunem dogovoru).
Vsaka skupina je bila sestavljena iz nekaj študentov, nekaj srednješolcev in osnovnošolcev. Pod delo je sodilo:
priprava zajtrka, pomoč v vrtcu in izvedba katehez, pomivanje po zajtrku in pomoč v kuhinji, čiščenje WC-jev in skrb
za okolico, vlaganje in priprava ozimnice, pobiranje in pospravljanje pridelkov, delo na vrtu in pospravljanje sivke,
delo na vrtu in pomivanje po kosilu.
Študentje so bili odgovorni za družabne večere: kres in odbojka na njivi, družabni večer, žur s pico, socialne igre,
skupni pogovor.
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Urnik:
ob 7h sveta maša (kdor želi)
ob 7.30 zajtrk
ob 8h delo po delovnih skupinah
ob 10.30 dramska igra
ob 10.45 razmišljanje
ob 11.10 pogovor po skupinah
ob 11.45 skupni pogovor
ob 12.30 kosilo
ob 13h delo po delovnih skupinah
ob 14h odmor
ob 15h delavnice
ob 18.30 večerja
ob 20h družabni večer
SPREMEMBE in UGOTOVITVE
● Večina mladih, ki se je odločila biti na oratoriju se je po odpovedi oratorija udeležila tabora. Mladi so bili
razočarani, ker je oratorij odpadel, a so bili veseli tabora.
● Z oratorijem dosežemo največji učinek med mladimi. Tabor je bil za mlade povezovalen. Mladi si želijo
druženja, skupnega dela, resnega pogovora. Izrazili so željo, da bi bil tudi v prihodnje podoben tabor.
● Uvedli smo glasbeno skupino. Na to so se mladi dobro odzvali. Radi so ustvarjali.

ŠTUDENTSKI DNEVI
FINANCERJI

MZ

ŠTEVILO RAZLIČNIH
UDELEŽENCEV

8

ŠTEVILO DNI

307

ŠTEVILO NOČITEV

437

POVPREČNO ŠT. UDELEŽENCEV NA
TERMIN

3,3

PRIMERJAVA Z LETOM 2019

Še nismo izvajali tega programa

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Študentje se vključujejo v bivanje na Mirenskem Gradu tudi čez teden. V dopoldanskem času pišejo diplome, se
pripravljajo na izpite in delajo druga osebna dela za študij, v popoldanskem času pa se vključujejo v prostovoljstvo
(prostovoljstvo na učni pomoči, v kuhinji, pri brezdomcih, delo na vrtu). Program vključuje tudi številne pogovore in
spremljanja študentov. Spodbujamo jih h redu, študiju, rednemu opravljanju študijskih obveznosti, odgovornosti,
gradnji iskrenih medsebojnih odnosov, osebni rasti.
SPREMEMBE

UGOTOVITVE na podlagi sprememb
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Študenti so vse pogosteje prihajali na Grad.
V času bivanja na Gradu so nekaj časa namenili
opravljanju šolskih obveznosti ter prostovoljstvu.

Študetnom strukturiram čas in osebno spremljanje koristi tako
za opravljanje študijskih obveznosti, osebno rast in dobro
vpliva na njihov proces osamosvajanja.

Ob prihodu so si študenti sestavili urnik, ki smo ga
skupaj pregledali in dorekli.
Študenti so bili na Gradu tudi v času epidemije.
Namesto prispevkov za bivanje smo uvedli sistem
dela.

Programi za zakonce in starše
V letu 2020 sta se do začetka septembra mesečno srečevali 2 zakonski skupini. Srečanja so trajala od 2-3 ure. S
septembrom sta skupini prenehali s srečanji.
SKUPINE ZA ZAKONSKE PARE
SOFINANCERJI

MDDSZ, občina MK
ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO
STORITEV

ŠTEVILO
SREČANJ v letu

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
srečanje

Zakonske skupine

20

160

17

9,4

Skupina za pare svetovalnica za staršev

9

55

8

7,8

VSEBINA
Pogovori v zakonskih skupinah so potekali v dveh krogih, najprej ob razmišljanjih Petra Žaklja, nato je vsak par
izpostavil svojo dilemo, vprašanje. Teme so se v veliki meri osredotočale na vprašanja povezana z resnico in
iskrenostjo do sebe, sozakonca, ipd.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Voditelj je zakonski skupini spodbujal k razmisleku o tem, ali se srečuje s ciljem osebne rasti in rasti v zakonskem
odnosu, ter s ciljem povezovanja in opore drug drugemu, saj je bilo opaziti upad interesa za srečevanje. Zakonski
skupini sta zaradi upada interesa v septembru razpadli.
Nekateri pari iz razpadlih skupin so se na svojo željo povezali in v novembru začeli s srečanji na daljavo v Skupini za
pare - svetovalnici za starše. Srečanja so potekala enkrat tedensko. Pogovarjali so se o aktualnih dilemah in
vprašanjih v starševskem ali zakonskem odnosu.
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KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA DRUŽINE
SOFINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK
ŠTEVILO ODRASLIH

ŠTEVILO OTROK in
MLADIH

SKUPAJ

Vikend za družine iz Žirov

32

41

73

Družine na pripravah na in
na taboru

9

12

21

Kvatrnica na Gradu

22

5

28

VSEBINA
Izvedli smo vikend za družine iz Žirov. Odrasli so razmišljali na temo Veselje v naši družini v resničnosti vsakdana.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Od načrtovanih 2 vikendov za družine, se je izvedel le eden. Namesto tega smo izvedli dve dodatni dejavnosti za
družine (Družine na pripravah in na taboru, Kvatrnica na Gradu).

OSEBNI SVETOVALNI POGOVORI
SOFINANCERJI

MDDSZ, FIHO, občina MK
ŠTEVILO
ŠTEVILO
UPORABNIKOV STORITEV

VSEBINA

OSEBNI
POGOVORI

142 (125, 103)

446 (490, 494) Osebni pogovori so namenjeni parom, staršem, mladim in
(384h)
drugim posameznikom, ki so v stiski in iščejo rešitev za
svoje težave, možnost svetovanja in osebnega pogovora.
Namenjeni so vsem, ki si od odnosov želijo več. V času
epidemije je bilo pogovorov manj, uporabniki so imeli
možnost pogovora prek videokonference.

SVETOVALNI
POGOVORI ZA
MLADOSTNIKE,
ODRASLE ...

154 (67)

641 (226)
(518h)

Svetovalni pogovori so namenjeni otrokom,
mladostnikom, staršem in posameznikom, ki se
udeležujejo dejavnosti Centra za družine Mirenski Grad.
Preko svetovalnih pogovorov nudimo oporo pri
premagovanju vsakodnevnih izzivov ter vzgojo za zdrave
odnose, za odgovornost, ustvarjalnost in zdrav odnos do
dela.
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Programi za družine
TEDENSKA NEFORMALNA SREČANJA ZA DRUŽINE
SOFINANCERJI

Družinski
MDDSZ, FIHO večeri Mirenski program za
Grad

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCE
V

POVPREČNO ŠTEVILO ŠTEVILO
UDELEŽENCEV na
STORITEV
srečanje

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu

136 (118)

(44, 34,5)

(45)

60

762 (1979)

Vokalna
skupina

otroke, občina
MK

92 (90)

(31,7, 30,5)

928 (1650)

(52)

VSEBINA
Družinski večeri Mirenski Grad
Do epidemije so srečanja potekala po ustaljenem redu, v času ukrepov pa so odpadla. Namesto srečanj smo
spodbudili druženja in pogovore preko telefonskih in video konferenc. Spodbujali smo k iskrenim pogovorom s ciljem
osebne rasti in medsebojne podpore. Preko videokonference smo izpeljali tudi križev pot družin. Ob sproščanju
ukrepov smo spet pričeli s srečanji, ki pa smo jih povezali s srečanji vokalne skupine. V času priprav na tabor in
tabora, srečanj ni smo imeli. Po taboru smo imeli v okviru srečanja druženje ob športnih igrah. To srečanje je bilo
zadnje v okviru družinskih večerov. V času drugega vala se je 5 družin vsak teden povezalo preko videokonference srečanje je bilo namenjeno druženju in igri.
Vokalna skupina
Vokalna skupina prepeva enkrat mesečno na družinskih mašah ter na drugih prireditvah, srečanjih (npr. kvatrnica) ter
porokah. Pevske vaje se začenjajo z razgibavanjem/upevanjem. Po potrebi so korepeticije.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Družinski večeri Mirenski Grad
● Cilj družinskih večerov je bil od vsega začetka odpirati prostor za iskren pogovor in skupno iskanje. V času
prvega vala epidemije se je pokazalo realno stanje - osebni interesi večine članov niso bili v skladu z
osnovnim namenom skupine, zato smo srečanja prekinili.
● Nova oblika družinskih večerov (petkova srečanja na daljavo) je nastala spontano iz želje posameznikov, da
se vidijo, pogovorijo, so si v oporo. Pri pogovorih se vztraja pri konkretnih težavah in se nanje išče odgovore
ter se pričakuje konkretne korake glede reševanja določenega problema.
Vokalna skupina
● Pri delu se sledi pravilom, ki so bila postavljena: peti z veseljem in to tudi pokazati, biti scela pri petju in igranju,
poslušati se, dobro izgovarjati besede, otroci pojejo na glas.
● Držanje pravil preverjajo in na njih opozarjajo vsi člani vokalne skupine.
● V letu 2020 se je uredilo mapo Vokalna skupina na skupni mapi ter nov dodatek pesmarici Bog je ljubezen.
Uredilo se je tudi mape za inštrumentaliste, ki so sedaj celo leto pripravljene za uporabo. Uredilo se je tudi
registratorje z notami ter poenostavilo sistem shranjevanja not.
● V letu 2020 so se Vokalni skupini pridružili novi člani (študentje), nekateri pa so skupino zapustili. Opaziti je boljše
vzdušje znotraj skupine.
ČAS EPIDEMIJE:
● Od marca do junija 2020 ter od oktobra 2020 naprej se skupina zaradi epidemije ni srečevala.
● Na spletno stran društva se je objavilo nekaj pevskih iger, ki so jih pevci lahko uporabili za popestritev vsakdana.
● Pevski vikend je zaradi razglasitve epidemije odpadel.
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DRUGE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
SOFINANCERJI

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO STORITEV

Romanje

iz prispevkov
uporabnikov

0 (40, 34)

/ (160)

Delovni (Vincencijev) tabor

MDDSZ, FIHO - del
za otroke in mlade,
občina MK

41 (15, 50)

164 (60)

Rekreacijski vikend za
posameznike in družine

MZZ

19 (19, 18)

76 (76)

VSEBINA
Romanje
Načrtovano je bilo romanje v severno Italijo, in sicer po poteh sv. Janeza XXIII., sv. Ambroža in sv. Avguština,
vendar je bilo zaradi razglasitve epidemije odpovedano.
Delovni (Vincencijev) tabor
Vincencijev tabor je bil letos zastavljen, kot delo po skupinah, ki so imele stalne voditelje. V preprosto vsakdanje
življenje na Gradu se je vključilo 41 udeležencev. Glavna misel tabora pa je bila kako živeti - hoditi, ne stati,
neprestano iskati odgovore na življenjska vprašanja, iskati resnico, odpovedovati se sebi in tvegati biti čuden.
Rekreacijski vikend za posameznike in družine
Tema: Vi jim dajte jesti – stopiti iz 'cone udobja'.
Tema je bila primerno izbrana za vse. Namesto dela po skupinah so srečanja potekala v obliki skupnih pogovorov,
kar se je dobro izkazalo, saj se je vsak moral bolj potruditi, da je izpostavil svoja razmišljanja pred vsemi, hkrati pa
je imel možnost slišati vsakega.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Delovni (Vincencijev) tabor
● Udeleženci tabora so se bolj angažirali v samo oblikovanje in soustvarjanje tabor, kar je taboru dajalo svoj
čar in življenje.
● Veliko več je bilo pogovorov po skupinah.
Rekreacijski vikend za posameznike in družine
● Letos ni bilo gorskih vodičev – vse ture je vodil Peter. Ture so bile primerno izbrane za vse udeležence.
● Obroke so si udeleženci pripravljali sami, kar jih je še dodatno povezalo, hkrati pa ni oviralo poteka srečanj.
Dobro se je izkazalo, da so bili jedilniki in razpored po skupinah vnaprej pripravljeni.
● Odpravili smo se na Planino Zapotok (slap Zapotok), Slemenovo špico, Planino za skalo in na jaso naprej od
zaselka Pod Zjabci.
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PRIREDITVE ZA DRUŽINE
SOFINANCERJI

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

Prešernovanje

MDDSZ, FIHO - del za otroke in mlade, občina MK

128 (93, 91)

Dan družine

MDDSZ, FIHO - del za otroke in mlade, občina MK

/ (84, 91)

Miklavževanje

MDDSZ, FIHO - del za otroke in mlade, občina MK

/ (193, 174)

Miklavžev razredni nastop

MDDSZ, FIHO - del za otroke in mlade, občina MK

/ (96, 62)

Kvatrnica

/

prespalo - 28 upor
mladih - 23 upor

VSEBINA
Prešernovanje
Prešernovanje v letu 2020 je potekalo v petek 7.2. ob 17h v dvorani Gnidovčevega doma.
Prisotnih je bilo 31 od 43 otrok učenja glasbe. S pesmijo in plesom so sodelovali tudi otroci dopoldanskega
varstva. Prireditve so se udeležili tudi otroci učne pomoči, ki pa niso sodelovali. Prireditev je pomagalo
pripraviti 12 prostovoljcev. Tema je bila Pesem. Med nastopom se je prebiralo pesmi Toneta Pavčka, Ferija
Lainščka, Otona Župančiča in Frana Levstika. Za zaključek se je skupaj zapelo in zaigralo Kekčevo pesem.
Dan družine
Zaradi razglasitve epidemije je Dan družine odpadel.
Miklavževanje
Zaradi razglasitve epidemije je Miklavževanje odpadlo.
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Miklavžev razredni nastop
Zaradi razglasitve epidemije je Miklavžev razredni nastop odpadel.
Kvatrnica
Tudi Kvatrnica v letu 2020 je bila namenjena molitvi za prenovo Cerkve na Slovenskem. Kljub epidemiji je
praznovanje potekalo kot običajno, le na nedeljo popoldne ni bilo odprtja razstave. Praznovanje se je
zaključilo s pogostitvijo udeležencev pred cerkvijo.
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Prešernovanje
● Leta 2020 smo ohranili enako strukturo prireditve kot v letu 2019. Med glasbenimi točkami so bile
recitacije pesmi.
● Pozorni moramo biti, da se na generalki predstavi in obdela celoten program, da vsak otrok ve, kdaj je
na vrsti in si lažje predstavlja celotno izvedbo prireditve.
Dan družine
Zaradi razglasitve epidemije je srečanje odpadlo.
Miklavževanje
Zaradi razglasitve epidemije je Miklavževanje odpadlo.
Miklavžev razredni nastop
Zaradi razglasitve epidemije je Miklavžev razredni nastop odpadel.
Kvatrnica
● Lep odziv na vse.
● Na Gradu je prespalo 37 romarjev, kar je za 1 več kot leto poprej.
● Vsi, ki so se udeležili molitvenega bdenja, so imeli na razpolago samopostrežno večerjo (obara, štruklji,
palačinke).

64

USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE IN DRUŽINE
SOFINANCERJI

ŠTEVILO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV STORITEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCE
V na srečanje

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu

Nedeljske ustvarjalne
delavnice za otroke in
družine

MDDSZ, FIHO - del 105 (177, 151)
za otroke in mlade,
občina MK

293 (445,
446)

44,5 (44,6)

6 (10, 10)

Delavnica izdelovanja
adventnih venčkov

MDDSZ, FIHO - del
za otroke in mlade,
občina MK

/ (74, 43)

/

/

Izdelava aranžmajev
(za krašenje cerkve)

MDDSZ, FIHO - del
za otroke in mlade,
občina MK

/ (45, 54)

/

Priprava in
izdelava
jaslic

MDDSZ, FIHO - del
za otroke in mlade,
občina MK

/ (40, 8)

/

0 (4, 20)

/

VSEBINA
Ustvarjalne delavnice za otroke in družine
Teme delavnic izbiramo glede na letni čas, nedeljske evangelije in praznike. V času epidemije se delavnic ni
izvajalo.
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Delavnica izdelovanja adventnih venčkov
Zaradi epidemije je delavnica izdelovanja adventnih venčkov v taki obliki, kot smo jo poznali leta poprej, odpadla.
Delavnico smo izvedli le za ožje člane (zaposlene in njihove družine).
Izdelava aranžmajev (za krašenje cerkve)
Ob večjih praznikih (kvatrnica in velika noč) se pripravi koncept krašenja in k temu povabi tudi druge uporabnike
.Za krašenje cerkve skrbimo celo leto. V času epidemije smo v cerkvi postavili suhe ikebane, ker nekaj časa niti ni
bilo mogoče kupiti rož.
Priprava in izdelava jaslice
Tema letošnjih jaslic je bila povabilo na svatbo. Zaradi epidemije, so bile jaslice manjše, kot prejšnja leta. Pri
postavljanju so sodelovali tudi brezdomci z Resettlelmenta,
UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Ustvarjalne delavnice za otroke in družine
● Vse delavnice so konkretne in praktične.
Delavnica izdelovanja adventnih venčkov
● Delo je ustaljeno.
Izdelava aranžmajev (za krašenje cerkve)
● Dejavnost smo opustili v okviru družinskih večerov, ker je primanjkovalo časa za dokončanje dela, zato
se je število srečanj zmanjšalo..
Jaslice
● Potrebno se je lotiti dovolj zgodaj in biti pri vestni pri delu.
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
SOFINANCERJI

ŠTEVILO
VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO
SREČANJ v
letu

ŠTEVILO
STORITEV

POVPREČNO
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
na srečanje

Športne urice za
družine

MZ

43 (53, 41)

12 (17, 23)

96

8 (17,8, 15)

Izleti in pohodi za
družine

/

14 (58, 59)

1 (3, 3)

1

/ (28,6, 31,2)

VSEBINA
Športne urice za družine
Udeležba na športnih uricah za družine je upadla. Sledilo je obdobje epidemije, ko je bila telovadnica zaprta in
druženja prepovedana. V poletnem času smo z prostovoljci in družinami imeli telovadbo na njivi. Skupaj smo igrali
odbojko, si podajali frizbi, igrali badminton… V oktobru smo se odločili, da telovadbe v telovadnici OŠ Miren ne bomo
izvajali. Razmišljali smo o organizaciji telovadbe kar v mladinskih prostorih, igranju nogometa pod velikimi borom…
Do realizacije ni prišlo saj je sledila epidemija.
Izleti in pohodi za družine
1

Izlet: Štanjel (2.1.2020)

2

Izlet: Zaradi razglasitve epidemije je izlet odpadel.

3

Izlet: Zaradi razglasitve epidemije je izlet odpadel.

4

Izlet : Zaradi razglasitve epidemije je izlet odpadel.

5

Nabiranje mahu: Zaradi razglasitve epidemije je nabiranje mahu odpadlo.
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UGOTOVITVE IN SPREMEMBE
Športne urice za družine
● Letos gospa, ki je imela organizirano vadbo ni mogla na naš termin imeti vadbe. To se je poznalo s strani
ženskega dela, da ni bilo več rednega obiska. In da je bil ta način vadbe motivacija.
● Družine, ki so redno obiskovale športne urice za družine niso bile več del širše skupnosti na Gradu in to se je
pokazalo tudi pri upadu obiska športnih uric za družine.
● Termin telovadbe ni odgovarjal.
Izleti in pohodi za družine
● V januarju 2020 se je izvedlo izlet za družine v Štanjel. Na izletu so družine spoznale ulice Štanjela, se povzpele
na vrh Štanjela ter si ogledale Ferrarijev vrt.
● Ostali izleti in nabiranje mahu so zaradi razglasitve epidemije odpadli.
● Opazen je manjši odziv družin na izlet.

Promocija
POROČILO O PROMOCIJI
PROGRAM

ČLANI SKUPINE

Skupina za promocijo

Janja Završnik, Tjaša Nemec, Andreja Ličen, Eva P. Olivo, Danijel Olivo, Neža
Šivec, Benjamin Šivec, Tilen Prinčič, Nuša Zavašnik.

Miklavževanje za poslovne
partnerje

Danijel Olivo, Andreja Ličen, Katja Kovšca

VSEBINA
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SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
Plakati in zgibanke
- Razposlali smo plakate in zgibanke na šole, fakultete in javna mesta.
Spletne strani
- Urejali smo novo društveno spletno stran.
- Postavljali smo spletno stran Mirenski Grad in jo v februarju 2021 zagnali.
Spletni foto albumi
- Ustvarili smo nove fotoalbume, katerih lastnik je društvo. Stari fotoalbumi še obstajajo. Slike s starih
fotoalbumov smo prenesli na skupno mapo.
Facebook in Instangram
- Na FB straneh (centra za družine, duhovnega središča kot društveni) smo objavljali utrinke iz vseh programov
po pripravljenem sporedu. Objavljali smo tudi vabila za prostovoljstvo, napovednike ter lepe in spodbudne
misli. Objave so dosegle različno število ljudi. V času epidemije smo objavljali različne objave za družine,
starše, otroke in mlade.
- Všečki na straneh rastejo. CzD: začetek leta 2020 628 všečkov, konec leta 2020 773. DPVZD: začetek leta
2020 646 všečkov, konec leta 2020 755 všečkov. MGDS: začetek leta 2020 151, konec leta 2020 287
všečkov.
- Na instangramu Mirenski Grad smo konec meseca decembra 2020 imeli 352 sledilcev. Na društvenem
instangramu smo konec leta 2020 imeli 110 sledilcev.
- Skupina Iskanja
V času drugega vala epidemije smo nekateri člani znotraj skupine za promocijo oblikovali skupino Iskanja. Ta
je namenjena oblikovanju božje besede, ki jo objavimo na FB strani. Znotraj te skupine je postopoma nastalo
tudi bolj enotno objavljanje in oblikovanje lepe misli, spodbude za družine in uganke.
Vincencijev koledar
- Tema koledarja za leto 2020/21 "Sadovi narave" je bila izbrana v ožjem krogu sodelavcev. Bolj natančno
smo določili, kaj fotografirati in kako dobiti primerne fotografije. Zaradi epidemije smo akcijo izvedli drugače
kot prejšnja leta. Koledarje smo dostavili v župnije, kjer so se pri prodaji angažirali farani. V nekaterih smo
po želji župnikov prodajali mi.
- Tema koledarja za leto 2021/22 je prostor – kotiček (v naravi).
Objave v medijih
- Ob večjih dogodkih (25. silvestrovanje, kvatrnica...) smo članke pošiljali v medije. Več medijev (RTVSLO, 24
ur, Žurnal, Ognjišče, Družina...) se je obrnilo na nas s prošnjo za izjavo glede pomoči brezdomnim v času
epidemije. V drugem valu epidemije smo jih nekaj tudi zavrnili zaradi slabega podajanja vsebine v javnost.
- Redno smo objavljali oglase za prostovoljsko delo na portalu prostovoljstvo.org.
- Oglase za prostovoljstvo sta v radijskem programu objavljala tudi Radio Ognjišče in Radio Robin.
Prostovoljne ure za promocijo
- Pri promociji smo naredili sistem za beleženje prostovoljskih ur.
Miklavževanje za poslovne partnerje
Miklavževanja za poslovne partnerje v letu 2020 ni bilo. Poslovne partnerje smo razveselili s preprostim darilom, ki
smo ga dostavili osebna ali po pošti.
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CENTER ZA DRUŽINE NA SPLETNI STRANI MIRENSKI GRAD
SKUPINA OZ. PROGRAM

SPLETNA STRAN Mirenski Grad

VODITELJ

Tjaša Nemec, Andreja Ličen, Erik Ferfolja

SPREMEMBE IN UGOTOVITVE

Grad-miren.si
V letu 2020 smo postavili novo spletno stran, kar je vključevalo veliko dela sodelavca računalničarja Erika Ferfolje in
Andreje Ličen. Zaradi tega, ker so brskalniki (npr. Google) med iskalnimi rezultati pokazali veliko povezav na staro
spletno stran in teh povezav nismo hoteli izgubiti, smo novo stran postavili z drugim imenom: grad-miren.si.
Na novi strani ima pomembno mesto pridiga in komentarji ob njej. V ospredje postavlja možnost duhovnosti na
Gradu in tudi možnost nastanitev, prodajo zelenjave, knjig …
Stran je sodobna in vsebuje veliko fotografij. Postavljena je še v angleščini in italijanščini.
Podatki od postavitve (3 meseci) nam prek programa Application Insights kažejo:
1. Stran je obiskalo povprečno 26,8 uporabnikov na dan. Njihovo število stalno raste.
2. Že po prvem mesecu kaže, da so obiskovalci največ iskali povezave do nedeljske pridige in papeževih
nagovorov.

Stara stran mirenski-grad.si
Med razvrščanjem najbolj gledanih podstrani, je na prvem mestu forum. Prva je podstran »Nedeljski evangeliji in
pridige«, druga pa »nagovori papeža Frančiška«. Ostale podstrani imajo precej manjši delež in so zelo razpršene.
Med iskalnimi besedami, ki so iz Googla vodile na stran v zadnjem mesecu najpogosteje najdemo: Mirenski Grad
ter duhovne vsebine kot so: križev pot, prilika o sejalcu, blagri …

DRUŠTVENA SPLETNA STRAN www.brezdomec.si
VODITELJ

Tilen Prinčič, Tjaša Nemec, Andreja Ličen, Erik Ferfolja

SPREMEMBE IN UGOTOVITVE

70

Brezdomec.si oziroma drustvo-vzd.si
Spletna stran drustvo-vzd.si je od februarja 2019 postavljena na novo.
Za Webalizer – spletni program, ki spremlja število obiskov, smo ugotovili, da indikator iz katerega smo delali
grafe, nerealno prikazuje podatke glede števila uporabnikov.
Od januarja 2021 uporabljamo drugi program za analizo obiska (Application Insights). Rezultate kaže za zadnje 3
mesece.
Google search console kaže odzive na povpraševanje, ki se odvija preko brskalnika Google.
Vsebina na strani
V času koronavirusa objavljamo mnogo gradiva za spodbudo družin in otrok, učno pomoč na daljavo, ... Tudi
prostovoljci lahko na strani dobijo gradivo za učno pomoč.
Pri objavljanju vsebine pazimo, da vsebina ni izključno verska zaradi razpisov. 4-krat letno zamenjamo lepe misli
na spletni strani.
Podatki za zadnje 3 mesece nam kažejo (Application Insights):
· Povprečno 5,65 uporabnikov na dan. V 3 mesecih je bilo na strani 1230 različnih uporabnikov. Obisk z
meseci raste (246 februar, 628 marec).
· Na strani so bila poleg začetne strani, velikokrat klikana povezava na domov ter dodatna vsebina (vsebina
v pasu pod povezavami z dogodka: Naš dom v času koronavirusa).
· Veliko uporabnikov vstopa na gradivo centra za družine. Največ obiskovalcev izstopi kar s prve strani (ali
tam dobijo podatke ali pa ne dobijo kar so želeli)
Med iskalnimi besedami, ki so iz Googla (Google search console) vodile na stran, iskalci v preteklem letu
najpogosteje iščejo:
· povpraševanja povezana z brezdomci: brezdomec, dnevni center za brezdomce, brezdomci, brezdomci
ljubljana. Na najdene povezave na naši strani so iskalci kliknili največkrat: 79-krat (od skupno 444-krat).
· povpraševanja povezana z društvom: vincencijeva zveza dobrote, društvo prostovoljcev vincencijeve zveze
dobrote. Na najdene povezave so iskalci kliknili: 71-krat (od skupno 444-krat).
SPOZNANJA:
-

Pri analizi je problem, da odgovorni niso vložili dovolj truda, da bi se poglobili v analizo spletnih strani že
pred leti. Kot laiki namreč ne poznamo dovolj orodij, da bi opravili poglobljeno analizo strani, zato iščemo
kvalitetne in cenovno primerne ponudnike za opravljanje analize,
Zanimalo bi nas, če obiskovalci na naših straneh dobijo, kar potrebujejo. Koliko časa preživijo na njej in
zakaj jo zapustijo.
Glede na to, da je na strani drustvo-vzd.si zbranega veliko gradiva, bi lahko pogosteje vabili k ogledu tudi
teh podstrani, predvsem preko družbenih omrežij.
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-

Obisk na stran je bil povečan tudi iz tabele refleksij na učni pomoči, kjer so objavljene povezave do
gradiva. Tako je velik obisk »Matematike«, kjer je shranjeno gradivo za matematiko za vse razrede

-

po hitri analizi, podjetje Mediaas za izboljšanje predlaga:
- poenotenje velikosti fotografij (da se stran hitreje naloži na mobilnih napravah) in njihovih imen (da
nas iskalniki hitreje najdejo)
- posodobitve in redno vzdrževanje za zagotovitev zaščite, optimalnega delovanja in višjega
kotiranja v iskalnikih

Akcija prodaje koledarjev
DEJAVNOST

PRODAJA VINCENCIJEVEGA KOLEDAR

ŠTEVILO PRODANIH
KOLEDARJEV V LETU 2020

Ni znano zaradi drugačne logike prodaje koledarjev

TEME IN VSEBINA DEJAVNOSTI
Natisnili smo 9.000 koledarjev.
Dobrodelna akcija Vincencijev koledar je zaradi epidemije letos potekala bistveno drugače, kot prejšnja leta.
Na večino župnij smo letos koledarje dostavili in jih pustili župnikom, da so koledar ponujali sami. Kar nekaj
župnikov in nekaj domačinov se je angažiralo, da so koledarje po maši na 'stojnici' ponujali ljudem.Veliko več
koledarjev je bilo letos tudi poslanih po pošti - med drugim eden celo v ZDA.
Z dobrodelno akcijo smo zbrali 41.356,26 EUR kar je sicer več kot pol manj v primerjavi z letom 2019-2020, a
glede na čas epidemije in glede na porabo naše energije je to super rezultat.
Denar še vedno priteka na TRR tako, da se bo verjetno še kaj nabralo.
Težko pa rečemo, koliko koledarjev je to v številkah - na župnije je bilo razvoženih več kot 7000 koledarjev.
Druge dejavnosti
DRUŽBENO KORISTNA DELA
PROGRAM

VODITELJ

ŠTEVILO VKLJUČENIH
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR V
KORIST DRUŠTVA

Družbeno koristna dela

Andreja Ličen

/

/

VSEBINA
●

V letu 2020 sta v našem društvu dva opravljala družbeno koristna dela. Eden na Mirenskem Gradu (168
ur) in eden v Ljubljani (194 ure).

SPREMEMBE IN UGOTOVITVE
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● Izvajalska organizacija mora po novem napoteni osebi povrniti stroške za prehrano med delom, stroške
prevoza na delo in z dela.
● Maja 2017 je bil sprejet Zakon o probaciji (Ur.l., št. 27/17). Po tem zakonu se je v okviru Ministrstva za
pravosodje kot organ v sestavi ustanovila Uprava RS za probacijo. Ena od probacijskih nalog, ki jih bo
izvrševala uprava, je tudi izvrševanje dela v splošno korist. Organizacijo, nadzorovanje in koordinacijo
tega ukrepa bodo do 31. 3. 2018 izvajali centri za socialno delo, od 1. 4. 2018 dalje pa ta naloga preide
pod pristojnost uprave.
● Ukrep bo potekal po enakem postopku kot do sedaj.
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FINANČNO POROČILO DRUŠTVA PROSTOVOLJCEV VZD ZA LETO 2019
Prihodki društva so v letu 2020 znašali 494.036,54 EUR in so sestavljeni iz naslednjih virov prihodkov:
760010
760110
760300
760400
768000
768010
768020
768100
768110
768111
768120
768130
768140
768150
768200
768210
768230
768260
768280
768281
768290
768300
768310
768320
768330
769200
769400
769410
769420
769430
769450
769460
769470
769510
769600
781000
786000
788000

VRSTA PRIHODKA
PRIHODKI IZ PROD. STORITEV
PRIHODKI OD VARSTVA
PRIHODKI OD PRODAJE KOLEDARJEV
PRIHODKI OD PRISPEVKOV UPORABNIKOV NAM. PODPORE
DOTACIJE IZ FIHO
DOTACIJE IZ FIHO - NALOŽBE
DOTACIJE IZ FIHO-REZERVNA SRED
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MDDSZ sociala
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MDDSZ družina
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MDDSZ družina za OS
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MZ
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MGRT
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MJU
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MKGP
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MOL
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MOL drugo
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MK
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MONG
DOTACIJE IZ PRORAČ. - ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
DOTACIJE IZ PRORAČ. - AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA
DOTACIJE IZ PRORAČ. - POMOČ RS PRISPEVKE PIZ IN ZZ
DOTACIJE IZ PRORAČ. - INVALIDSKI SKLAD
DOTACIJE IZ PRORAČ. - RS SUBVENCIJA PLAČE INVALIDOM
DOTACIJE IZ PRORAČ. - DRŽAVNA PODPORA COVID 19
DOTACIJE IZ PRORAČ. - NADOMESTILA ZZZS
DONACIJE CENTRU ZA DRUŽINE
DONACIJE PRAVNIH IN FIZ. OSEB
DONACIJE - ROMANJE IN DHV V HRIBIH
DONACIJE - MISIJONSKA DRUŽBA
DONACIJE - koledarji
DONACIJE IZ DELA DOHODNINE
DONACIJE PODARJENIH OS
DONACIJE - MARIJINE SESTRE
DONACIJE - PRISPEVKI UPORABNIKOV RB
DONACIJE ZA NFD
IZTERJANE ODPISANE TERJATVE
PREJETE ODŠKODNINE
IZRAVNAVE

Prihodki društva v letu 2020 so za 8,4 % nižji od planiranih prihodkov (539.500,00 EUR).
Prihodki v letu 2020 so v primerjavi s prihodki v letu 2019 višji za 1,2 %.
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ZNESEK
0,00
25.039,00
1.400,00
23.186,12
50.111,54
1.517,18
684,44
123.450,00
39.600,00
2.365,31
36.960,69
1.805,54
0,00
1.603,61
47.000,00
1.662,38
2.096,30
2.482,41
2.771,91
5.292,91

9.582,38
3.698,86
11.875,00
36.926,95
1.629,95
20.000,00
30.439,26
5.984,63
4.440,60
193,00
227,94

8,83
494.036,54

V letu 2020 je imelo društvo 514.223,34 EUR stroškov oz. odhodkov.
Evidentirani so bili ločeno, po programih. Razčlenitev je vidna v spodnji tabeli:
VIRI PRIHODKOV, IZ
KATERIH SO POKRITI
STROŠKI
PROGRAMOV

STROŠKI V EUR

PLANIRANI

REALIZIRANI

REALIZIRANI

IME PROGRAMA ZA LETO 2020 V LETU 2020 V LETU 2019
(primerjava)

Dnevni center za
brezdomce v
Ljubljani

Zavetišče za
brezdomce VZD

113.000,00

33.000,00

98.849,37

29.863,14

VIR

MDDSZ (strošek dela)
MDDSZ (posredni
stroški)
MZ
MOL
FIHO
ZRSZ in MOL (JD)
COVID 19
DONACIJE
ODŠKODNINA ZA
102.686,36 STROJELOM
PRISPEVKI
UPORABNIKOV
ZRSZ
REZERVNA
SREDSTVA
ZZZS
MKGP
KOLEDARJI
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE

32.693,81

MDDSZ (strošek dela)
MOL
FIHO
ZRSZ in MOL (JD)
PRISPEVKI
UPORABNIKOV
DONACIJE
ZZZS
REZEVNA SREDSTVA
AMORTIZACIJA
PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE
COVID 19

PLANIRANI ZA
LETO 2020

REALIZIRANI
V LETU 2020

40.875,00

42.768,91

850
11.664,03
26.500,00
8.000,00
4.750,00
10.860,97
1.000,00
3.300,00

85,94
208,00
704,39
1.078,18
145,16
215,33

5.200,00

3.706,11

113.000,00
11.875,00
12.290,00
2.530,00
1.150,00

98.849,37
8.023,13
13.599,37
2.691,19
1.034,73

800
4.355,00
1001,12
54,27
1256,1
1211,2
33.000,00
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9.139,28
22.813,21
10.449,62
3.710,33
2.671,58
1.153,33

992,03
29.863,14

Namestitev za
brezdomne
ženske

Terensko delo v
Ljubljani

Razdeljevanje
hrane v NG

Namestitvena
podpora
brezdomcev MG

MDDSZ (strošek dela)
MOL
FIHO
ZRSZ in MOL (JD)
PRISPEVKI
UPORABNIKOV
REZERVNA
SREDSTVA
DONACIJE

471,76

20.000,00

16.500,00

85.000,00

18.352,35

19.216,33

93.887,48

18.239,42

15.035,52

72.117,44

76

MDDSZ (strošek dela)
FIHO
DONACIJE
COVID 19
MDDSZ (posredni
stroški)
MZ
MONG
MKGP
OBČINA MIREN
KOSTANJEVICA
MISIJONSKA DRUŽBA
PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE
FIHO
DONACIJE
REZERVNA
SREDSTVA
COVID 19
MDDSZ (strošek dela)
MDDSZ (posredni
stroški)
FIHO
MISIJONSKA DRUŽBA
OBČINA MIREN
KOSTANJEVICA
PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE
COVID 19
DONACIJE
PRISPEVKI
UPORABNIKOV
MKGP

267,27
162,35

20.000,00

42,14
471,76
16.834,25
346,08
548,67
623,32
18.352,32

5.300,00

4.702,60

2.296,82
2.500,00

4.465,34
3.352,41
479,38

1.000,00

858,96

18.000,00
300
1.700,00

1717,6
55,8
3.300,00
2.103,18

3.300,00
69,25
25,81

16.500,00
37.250,00

189,18
19.216,33
40.313,32

9.300,00

9.525,05

7.401,91
24.000,00

7.628,55
18.235,94
1.100,00

3.048,09

4.340,00

4.000,00

2.742,50
1.486,74
6.370,78
2.077,65
47,32

REZERVACIJE IZ
PRETEKLIH LET

Namestitvena
podpora
brezdomcev

Namestitvena
podpora ljudem v
stiski

Center za družine
Mirenski Grad

5.000,00

17.000,00

160.000,00

4.533,76

15.171,00

180.080,45

2.782,66

15.309,93

PRISPEVKI
UPORABNIKOV
MOL
PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE
REZERVNA
SREDSTVA
PRISPEVKI
UPORABNIKOV
MDDSZ stroški dela
MDDSZ posredni
stroški
FIHO
MOL
PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE
ZZZS
REZERVNA
SREDSTVA
DONACIJE
COVID 19
AMORTIZACIJA

MDDSZ
DOTACIJE MDDSZ
družina za OS
MZ
FIHO
OBČINA MIREN
KOSTANJEVICA
DONACIJE CENTRU
ZA DRUŽINE
144.895,17
PRISPEVKI
UPORABNIKOV
(prihodki od varstva)
DRŽAVNE PODPORE
ZA ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV
MARIJINE SESTRE
DOTACIJE LAS
DONACIJE - namenske

77

19,63
85.000,00

93.887,48

2.400,00

778,9
2.213,86

2.400,00

1.506,80

200
34,2
5.000,00

4.533,76

4.000,00

3.220,33
1.243,81
39,24

8.200,00
2.300,00

8.241,58
1.186,77

2.500,00

109,84
497,68
312,08
123,35
166,58
29,74

17.000,00

15.171,00

39.600,00

39.600,00

2.386,51
22.999,83
6.018,65

22.519,87
7.215,62

3.200,00

1.899,05

24.000,00

50.552,04

30.000,00

37.337,59

2.100,00
8.000,00
5.271,57
1.500,00

3.773,12

DONACIJE
PREJETE
ODŠKODNINE
MISIJONSKA DRUŽBA
ZRSZ JAVNA DELA
ZZZS
REZERVNA
SREDSTVA
PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE
AMORTIZACIJA
COVID 19

Šola
prostovoljstva

55.000,00

2.664,04

54.387,60

FIHO
PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE
MJU
DONCIJE
COVID 19

9.423,44
500
1963,77
4142,8
2.328,58
2.555,67

160.000,00
2.264,61

2.595,66
3.596,68
180.080,45
2.265,49

15.000,00

18,4

12.735,39

93,01
287,14
2.664,04

30.000,00

Delovanje društva

35.000,00

45.219,52

30.524,47

MDDSZ
FIHO
MZ
MOL
DRŽAVNE PODPORE
ZA ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV
PRISPEVKI ZA
KOLEDARJE
DONACIJE
POKRIVANJE
AMORTIZACIJE
COVID 19
MISIJNONSKA
DRUŽBA
OBČINA MIREN
KOSTANJEVICA
MARIJINE SESTRE
ZRSZ
REZERVNA
SREDSTVA

5.910,00

932,67
12.410,42
836
7.186,79

8.051,91

13.582,02

5.870,30

5.478,96

700

522,09

13.967,79

189,18
170
572,05
266,88
2.915,00
157,46
32.000,00

Drugi stroški oz.
odhodki
SKUPAJ

7.457,07
539.500,00

515.766,27

45.219,52

2.610,87 DONACIJE
491.283,25
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515.766,24

V nekaterih programih se stroški razlikujejo v primerjavi s planiranimi.
V programu Dnevni center za brezdomce so nižji stroški prehrane za brezdomne, saj smo večje količine hrane
dobili od donatorjev.
V programu Razdeljevanje hrane v Novi Gorici so višji stroški toplih obrokov.
V programu Namestitvena podpora brezdomcev MG je na Gradu v času epidemije bivalo več brezdomcev in so
zato višji stroški nočitev.
V programu Center za družine Mirenski Grad so višji stroški najema prostorov, bivanja študentov, stroški toplih
obrokov in stroški dela.
V programu Šola prostovoljstva so nižji stroški zaposlitev, ki jih na tem programu ni bilo, ker program ni bil
sofinanciran, program pa se je kljub temu nemoteno izvajal in je bil v celoti pokrit s prostovoljskim delom
strokovnega kadra.
V stroških delovanja društva so višji stroški dela.
Stroški so v primerjavi s planiranimi nižji za 6,2 % (539.500,00 EUR).
Stroški v letu 2020 so v primerjavi s stroški v letu 2019 višji za 4,7 %.
Presežka prihodkov nad odhodki v letu 2020 ni.
Iz prihodkov od donacij v letu 2019 se je oblikovalo 18.000,00 EUR rezervacij za pokrivanje stroškov programov v
prihodnjih letih v primeru izgube katerega od planiranih virov prihodkov, da bi lahko programe izpeljali po planu. V
letu 2020 smo vse rezervacije porabili.
Pridobitni prihodki društva so v letu 2020 znašali 49.625,12 in do v primerjavi z letom 2019 višji za 8,2 %. Pridobitni
odhodki so izračunani na podlagi sorazmerja med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki društva in znašajo
51.652,85 EUR. V letu 2020 društvo nima obveznosti za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb.
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Ad 8.
Predstavitev in sprejetje delovnega programa društva za leto 2021 in 2022

Vsebinski načrti za leto 2021 in 2022
Dnevni center za brezdomce
NAČRTI
● Vzpostaviti bomo skušali stabilen kader zaposlenih, ki bo odgovoren, delaven in željan novih
izobraževanj in usposabljanj.
● V delo bomo uvaljali prostovoljce, ki si želijo prevzemati več odgovornosti.
● Še naprej bomo vztrajali pri vzdrževanju reda in spodbujanju uporabnikov k dostojanstvu in
odgovornosti.
● V primeru nadaljevanja epidemije bomo iskali nove načine za pomoč brezdomnim. V primeru
sproščanja ukrepov pa bomo skušali vključevati v nadaljnje delo dobre prakse, ki smo jih spoznali v
času epidemije.
● Še naprej bomo pozorni na potrebe brezdomcev in reševanje njihovih stisk.
● Angažirali se bomo za to, da brezdomce čim bolj vključujemo v namestitvene programe in iskali načine
vključevanja.
● Z morebitnim viškom donacij bomo pomagali še drugim organizacijam, s katerimi sodelujemo.
● V načrtu je prenova tušev, ureditev hodnika, namestitev varnostne kamere na vhod v dnevni center.
PROJEKTI IN DOGODKI
NAČRTI
● V primeru sproščanja ukrepov zaradi epidemije bomo zopet obudili ustvarjalne delavnice, dogodke in
projekte glede na spoznanja, ki smo jih dobili v času epidemije.
● Dogodkom bomo še naprej dajali vsebino s postnimi in Miklavževimi akcijami (npr. pogovorne
delavnice, z ustvarjanjem prostora glede na dogodek in letni čas). Skušali bomo poiskati teme, ki bi jim
bile čim bolj blizu in s katerimi so bodo lahko izrazili.
● V pripravo srečanj in dogodkov bomo čim bolj vključevali prostovoljce.
● Pri pripravi silvestrovanja bomo upoštevali, da jim več kot obilica zaporednih aktivnosti pomeni to, da
smo v miru z njimi.
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OSEBNI POGOVORI
NAČRTI
● Še naprej bomo pozorni na potrebe brezdomcev in reševanje njihovih stisk ter jih skušali reševati čim
bolj poglobljeno in celostno.
● Zaposleni bomo po kadrovskih zmožnostih imeli na razpolago več časa in bolj organiziran urnik dela za
individualno spremljanje. IS bomo naredili za vse uporabnike, ki redno prihajajo v dnevni center, čeprav
ne izražajo potreb.
● Še naprej bomo sodelovali z drugimi organizacijami in iskali odgovore na njihove potrebe. Za to bo
potrebno več izobraževanja zaposlenih in sledenja aktualni zakonodaji.
● Sproti bomo urejali osebne mape brezdomcev.
TERENSKO DELO VZD
NAČRTI
Bolj bomo pozorni na informacije, kje in kdo potrebuje pomoč.
Pozorni bomo na konkretne stiske in zagotavljali kontinuiteto pri spremljanju in obiskovanju
uporabnikov.
Ponuditi pomoč na domu uporabnikom, ki redno prihajajo v dnevni center in imajo stanovanja.
Sodelovali bomo z drugimi organizacijami in institucijami. Skušali se bomo dogovoriti za obisk Probono
ambulante.
Glede na potrebe bomo izpopolnjevali koordinacijo terenskega dela in vnos evidenc.
Skušali bomo vključiti prostovoljce iz dnevnega centra.

●
●
●
●
●
●

Celostna pomoč za zdravje na ulici
NAČRTI
● Za zaposlene in prostovoljce bomo zagotavljali izobraževanje in dodatno strokovno usposabljanje na
tem področju.
● S terenskim delom in v dnevnem centru bomo še naprej pozorni in dovzetni za stiske in bolezni in se
nanje odzivali.
● Skušali bomo pridobiti usposobljene prostovoljce, ki bi redno skrbeli za zdravstveno nego uporabnikov.
● Iskali bomo trajne rešitve za posthospitalno oskrbo brezdomnih.
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RAZDELJEVANJE HRANE BREZDOMCEM V NOVI GORICI
NAČRTI
● Nadaljevali bomo z zapisovanjem pogovorov s prostovoljci in brezdomci.
● Brezdomce bomo še naprej spodbujali, da pridejo na delovne akcije na Mirenski Grad.
● Iskali bomo prostor za deljenje hrane.

Namestitvena podpora
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE VZD
NAČRTI

●
●
●
●
●

Pozorni bomo na konkretne potrebe uporabnikov in redno spremljali njihovo psihosocialno problematiko.
Še naprej jih bomo vzgajali k redu, skrbi za zdravje in ohranjanje dostojanstva.
Uporabnike bomo čim bolj vključevali v dejavnosti dnevnega centra in v namestitvene programe.
Iskali bomo primerne prostore za brezdomce, ki so ostareli/bolni in potrebujejo specifično oskrbo.
Bolje bomo sistematizirali urnik skrbi zaposlenih in prostovoljcev za urejenost zavetišča.

RESETTLEMENT - NAMESTITEV IN PONOVNO VKLJUČEVANJE BREZDOMNIH V DRUŽBO - MIRENSKI
GRAD
NAČRTI
● Imeli bomo več osebnih pogovorov in bolj poglobljeno načrtovali njihovo življenje - IS z načrtom dela
(točno določeni koraki in mesečno preverjanje).
● Načrtovali bomo aktivnosti in strukturo dela na Gradu.
● Vključevanje drugih uporabnikov.
● Vključevanje v aktivnosti društva.
RESETTLEMENT -DELOVNE AKCIJE
NAČRTI
● Vzpostavitev nove ekipe takoj, ko bodo dopuščale razmere. đ
● Vprašanje pomanjkanja kadra - kdo naj jih spremlja?
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RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA BREZDOMNIM - fantje
NAČRTI
● Sproti bomo reševali konkretne probleme.
● Vključevanje drugih uporabnikov.
● Vključevanje v aktivnosti društva.

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA LJUDEM V STISKI – družina
NAČRTI
Izselitev družine, uporaba stanovanja za druge uporabnike - npr. iz zavetišča ipd..

RESETTLEMENT – NAMESTITVENA PODPORA ZA BREZDOMNE ŽENSKE
NAČRTI
● Program bomo postavili bolj konkretno (osebni pogovori, urnik, socialna rehabilitacija itd.)
● Nadaljevali bomo z opremljanjem stanovanja.
● Še naprej bomo delali na promociji novega namestitvenega programa za ženske in sodelovali z drugimi
institucijami in organizacijami.

Šola prostovoljstva
PROSTOVOLJSKO DELO V LJUBLJANI
NAČRTI
●
●
●
●
●
●

Prostovoljce bomo vzgajali k temu, da delajo za svojo osebno rast in ne za našo korist.
Prostovoljce bomo še bolj vključevali v različne aktivnosti v centru in v ulično terensko delo.
Pozorni bomo na druga različna prostovoljska dela, ki jih izvajamo v društvu.
Več poudarka bomo dali vsebini na refleksijah.
Pozorni bomo do prostovoljcev, ki potrebujejo pomoč.
Še naprej bomo sodelovali s srednjimi šolami – alternativno vzgojni ukrep in s fakultetami - praksa.
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PROSTOVOLJSKO DELO NA MIRENSKEM GRADU
NAČRTI
● Skušali bomo oblikovati koncept podajanja vsebin za prostovoljce: zbrane vsebine, ki smo jih
obravnavali s prostovoljci, bomo skušali urediti v smiselno celoto ter zastaviti koncept podajanja
vsebin, da nas bodo od teoretičnih znanj in reševanja tehničnih težav vodile k osebni rasti.
● Ko se ukrepi sprostijo in dejavnosti spet stečejo v živo, bo potrebno razmišljati o tem, kako vključiti
prostovoljce, ki so se nam pridružili v času epidemije in bodo zaradi oddaljenosti težko prihajali v živo.
● Ko bodo ukrepi to dopuščali bomo pripravili srečanje za prostovoljce v živo.
PROSTOVOLJCI PRI BREZDOMCIH V NOVI GORICI
NAČRTI
Delati na tem, da bi lahko vedno šla po dva prostovoljca k brezdomcem.
Nadaljevali bomo s skupnimi srečanji.
V marcu 2021 smo začeli večerje razdeljevati na pokriti tržnici v Novi Gorici. Dovoljenja z občine sicer še vedno
nimamo in ni nikakršnega glasu s strani občine. Za enkrat nas nihče ne preganja, zato ostajamo tam. Še naprej
bomo iskali primerne prostore za delo z brezdomnimi v Novi Gorici.
SKUPINA ZA VZGOJO – SKUPINA ZA INDIVIDUALNO SPREMLJANJE
NAČRTI

- Program in teme srečanj bomo še naprej oblikovali glede na potrebe in želje uporabnikov.
- Udeleženci bodo živeli za bližnje, iz skupine pa črpali moč in oporo za tako življenje.

POGOVORNE SKUPINE ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH IN DRUGIH VZGOJNIH SITUACIJ – DNEVI
PROSTOVOLJCEV
NAČRTI
● Takoj ko bo mogoče, bomo organizirali srečanje za prostovoljce v živo, sicer bomo s srečanji nadaljevali na
daljavo.
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KOMUNIKACIJSKI VIKEND ZA REŠEVANJE KONFLIKTNIH IN DRUGIH VZGOJNIH SITUACIJ
NAČRTI
● Komunikacijski vikend bomo organizirali na ustaljeni način, v kolikor bodo to dopuščale epidemiološke
razmere.

ANIMATORSTVO NA ORATORIJU (POPOLDANSKI PROGRAM)
NAČRTI
● Vsebinsko je pomembno, da delo vnaprej načrtujemo in zastavimo. Tako ostane več časa, da se posvetimo
animatorjem ter da je tudi več časa za njihovo skupno druženje.
● Še naprej bomo animatorje (študente) vključevali tako, da bodo prevzemali naloge in s tem razvijali
odgovornost in kreativnost.

CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI GRAD - NAČRTI
Programi za otroke
DNEVNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
Dopoldansko varstvo predšolskih otrok
Razvijati program, v katerem bi se otroci čim bolj razvijali.
Pomagati družinam, da bodo ustvarjale varna in ljubeča okolja za otroke.
Izpopolniti opazovanje in spremljanje otrok.
Poskrbeti, da bodo zaposlene redno izpopolnjevale svoje strokovno znanje.
Nadaljnje delo na strokovni avtonomnosti varstva.
Določiti smiseln rok za odprtje vrtca - postaviti časovni okvir.
Glede na predviden vpis otrok pripraviti pregled finančnega stanja varstva ter razmislili o dodatnih
zaposlitvah.
● Oceniti, ali prispevki, ki jih prejmemo od staršev za plačilo, ustrezajo potrebam programa. Glede na to po
popotrebi zvišati prispevek.
●
●
●
●
●
●
●

Neformalno druženje - varstvo otrok v popoldanskem času
● Popoldanskega varstva v sklopu neformalnega druženja ne bomo izvajali.
● Prostor bomo nudili samo za neformalno druženje.
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Učna pomoč
● Učno pomoč bomo začeli izvajati v živo, ko bo to omogočala epidemiološka situacija.
● Določene elementa učenja na daljavo bomo ohranili, v kolikor jih bomo prepoznali kot koristne (npr. otroci ali
prostovoljci iz oddaljenih krajev …).
● Na mailu imamo veliko učnega gradiva, ki so nam ga poslali starši in otroci. Ko bo čas, ga bomo uredili in
tako dopolnili našo bazo ter bazo gradiv na spletni strani.
● Še naprej se bomo povezovali s šolami in učitelji.
● Rizične učence bomo skušali bolj poglobljeno in sistematično spremljati.
● Pripravili smo program za skupino Učenje učenja, kamor se bodo lahko vključili mladinci iz učne pomoči z
namenom, da pridobijo na samostojnosti pri učenju, razvijejo delovne navade in učne metode. Skupina bo
pričela delovati predvidoma jeseni.
● Udeležili se bomo izobraževanj na področju specifičnih učnih težav, metod učenja in dela z tujejezičnimi
otroki.
● Razmišljamo o krepitvi kadra za izvajanje učne pomoči.
Učenje za življenje
● S programom bomo nadaljevali po utečenem redu, ko bodo to omogočala epidemiološke razmere.
Učenje glasbe in razredni nastopi
Zavzemati strokovno držo do staršev in otrok.
Z delom nadaljevati v enaki smeri.
Ohranjati red in delovno vzdušje pri učnih urah.
Krepiti in spodbujati povezanost prostovoljcev: spodbujati prostovoljce k nadaljnjemu tedenskemu skupnemu
načrtovanju dela, delitvi dobrih praks, materialov ipd.; spodbujati k skupnemu oblikovanju nastopov.
● Ohraniti in izpopolniti učne prostore in učno gradivo (pesmarice, učne načrte). Dokončati učni načrt za flavto
in teorijo 3.
● Otroke in prostovoljce spodbujati, da se na nastope dobro pripravijo.
● Za nastope še naprej pripravljati točke, v katerih združeni igrajo različni instrumenti.
●
●
●
●

VARSTVO OTROK MED KOMUNIKACIJSKIMI VIKENDI
Komunikacijski vikendi za družine
Komunikacijski vikend za reševanje konfliktnih in drugih vzgojnih situacij
● Komunikacijski vikend bomo izpeljali po ustaljenem redu, v kolikor bodo to dopuščale epidemiološke
razmere.
POČITNIŠKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE
Počitniško varstvo – zimsko, poletno, jesensko
●
●
●
●
●

Ohraniti strukturo in urnik počitniškega varstva.
Osebno vabiti otroke in starše.
Spodbujati starše, da v poletnem varstvu otroke prijavijo pravočasno.
Angažirati mladince k sodelovanju pri izvajanju počitniškega varstva.
Ohraniti vlogo “MINI ANIMATORJEV” za starejše otroke.
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● Vodenje poletnega počitniškega varstva študentov skupaj z zaposlenimi.

Oratorij
● Upamo, da se bo glede na razmere v povezavi z korona virusom izvedel.

Programi za mlade
Mladinsko - študentska skupina
● Mlade vzgajati k odločitvi, da bo pripadal skupini in v njej vztrajal ali pa ne bo del skupine.
● Mladi potrebujejo prisotnost voditeljev, saj se zaradi osebnega odnosa pogosteje in redno udeležujejo
srečanj.
● Intenzivneje spremljati mlade, jim slediti in jim stati ob strani.
● Vzgajati mlade za odgovorne odločitve za življenje. Vabiti jih bomo k rednemu prostovoljstvu.
● Še naprej delati na povezanosti in zaupanju v skupini.
● Prilagajati teme v skupini glede na njihove potrebe in želje.
● Vzgoja študentov glede odgovornosti in skrbi do mladincev.
● Še naprej aktivno sodelovati pri pripravah Miklavževanja, Prešernovanja in drugih dejavnostih.
Študentska skupina ŠDV
●
●
●
●
●

Ustvarjati skupnost, tudi s skupnim delom in bivanjem.
Graditi na povezanosti skupine.
Krepiti udeležbo na skupini sami in na neformalnih srečanjih.
Doseči, da novi člani postanejo del jedra skupine, drugače odpadejo.
Spodbujati in doseči, da so člani skupine aktivni tudi na drugih področjih (v drugih skupinah v
študentskem domu, pri prostovoljstvu v sklopu Društva, da prihajajo na Mirenski Grad ...) in tako vabijo
tudi druge k širši udeležbi.

Nova študentska skupina ŠDV
●
●
●
●

Spodbujati študente k osebni rasti.
Graditi prijateljstva in pripadnost skupini.
Vabiti nove člane iz študentskega doma in preko skupine graditi povezanost v domu.
Spodbujati k prostovoljnemu delu v društvu.

Klepetalnica
● Delati na stalnosti skupine in odločitvi vsakega posameznika, da bo pripadal skupini in v njej vztrajal
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Komunikacijski vikendi za mlade
● Mlade vzgajati k odločitvi, da bo pripadal skupini in v njej vztrajal ali pa ne bo del skupine. Glede na to
bodo tudi organizirani komunikacijski vikendi za mlade.
Komunikacijski vikendi za mlade
● Graditi na povezanosti skupine in večji vključenosti v ostale dejavnosti v društvu tudi preko
komunikacijskih vikendov na Mirenskem Gradu in “v hribih”.

Skupina za glasbeno ustvarjanje mladih
●
●
●
●
●

Navduševati mlade za skupno druženje in ustvarjanje v glasbi.
Spodbujanje k odgovornosti za skupnost in za drugega.
Posodobitev pesmarice s popevkami.
Nadgradnja znanja igranja inštrumentov ter učenje novih.
Vabiti nove člane h Kitarski žlahti.

Ustvarjalna srečanja za mlade (dopoldnevi na pripravah na tabor, Priprava kratkočasnic, Iskanja okt-dec)
● Dopoldnevi na pripravah na tabor: V prihodnje bi lahko razmišljali o možnosti, da tabor ponovimo, mogoče
v krajši ali drugačni obliki, vseekakor pa se nam zdi pozitivno, da se ohrani logika letošnjih priprav, ko so
mladi razmišljali, soustvarjali in pripravljali svoje “počitnice”.
● Priprava kratkočasnic: Kratkočasnice so se razvile v tečaje (kuhanja, kaligrafije). Počakati na odziv na
tečaje ter glede na to načrtovati naprej.
● Iskanja: Nadaljujemo po ustaljenem redu.

Delovni tabor za mlade
● Morda bomo izvedli podoben tabor tudi v prihodnje. Mladi so izrazili željo, a vedno je vprašanje njihovega
odziva.

Študentje - študentski dnevi
Razvijali bomo delo z študenti in strukturirali program.
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Programi za zakonce in starše
Skupine za zakonske pare oz. srečanja za starše
● Počakati na interes in željo po rasti s strani zakoncev. Organizirati dejavnost le na njihovo pobudo.

Osebni svetovalni pogovori
● Nadaljevati na enak način.

Komunikacijski vikendi za družine
● Organizirali bomo vikend, če bodo zakonci izrazili interes in željo in če bodo dopuščale
epidemiološke razmere.
Programi za družine

NEFORMALNA SREČANJA ZA DRUŽINE
Družinski večeri
● Zaenkrat bomo nadaljevali s tedenskimi srečanji družin na daljavo. V kolikor bodo to dopuščale
epidemiološke razmere, se bomo srečali tudi v živo.
● Sledili bomo osnovnemu namenu skupine, to je medsebojna podpora pri osebni rasti posameznikov in
zakonskega para ter višja kvaliteta družinskega življenja.
● Med letom bomo večkrat izpostavljali vprašanje konkretnih sprememb, ki jih (če jih) srečanja prinašajo; pri
tem nam bosta v oporo vodja družinskega centra (Maja Prinčič) in predsednik društva (g. Peter Žakelj), ki
sta zakonskim parom na razpolago za osebni pogovor in spremljanje.
● Več poudarka na molitvi in božji besedi kot temelju družinskega življenja.
Vokalna skupina
●
●
●
●
●

Po sprostitvi ukrepov za zajezitev epidemije bo skupina nadaljevala s srečanji.
Ohranili bomo strukturo pevskih vaj.
Vzdrževali bomo kvaliteto glasbenega ustvarjanja in jo nadgrajevali.
Člane bomo spodbujali k soodgovornosti za kvaliteto druženja.
Pretehtali bomo možnost izpeljave pevskega vikenda.
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Ustvarjalne delavnice za otroke in družine
Ohraniti:
● preproste delavnice,
● povabiti mlade, prostovoljce k oblikovanju in pripravi delavnic.
Priprava in izdelava jaslic
● Domisliti idejo o postavitvi jaslic in jo sistematično načrtovati.
● Z družinami in mladimi izdelati manjkajoče figure.
● Pri izvedbi vključiti uporabnike z jasnim usmerjanjem vodje.
DUHOVNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
Romanje
Romanje je do nadaljnega odpovedano.
V načrtu je romanje v severno Italijo po poteh sv. Janeza XXIII., sv. Ambroža in sv. Avguština. Obiskali bi Bergamo,
Sotto il Monte, Milano, Pavio in Ravenno.
Delovni (Vincencijev) tabor
● Razvijali bomo program, v katerem bodo lahko cele družine rasle in se bogatile.
● Pomagati družinam pri vzpostavljanju strukture in ljubečega okolja za otroke.
● Na taboru spoznati in se učiti novih veščin za življenje (kuhanje, šivanje, vlaganje, peka, varjenje, zidanje,
vrtnarjenje …)
Komunikacijski vikend v hribih
● V kolikor bodo udeleženci v prihodnje tudi kuhali sami, bomo ohranili sistem vnaprej pripravljenih jedilnikov
in razporeditve po skupinah. Potrebno pa se bo pozanimati o kapacitetah v kuhinji, saj pečica ni delovala.
● Potrebno je določiti in rezervirati prenočišče za leto 2021.
PRIREDITVE ZA DRUŽINE
Srečanja za družine
Prešernovanje
Prirejati preproste prireditve.
Privabiti še več otrok k sodelovanju in povečati obisk prireditev.
Dan družine
Zaradi bližine Prešernovanja ohraniti Dan družine v obliki razrednega nastopa otrok učenja glasbe, učne pomoči in
varstva (Otroci za otroke).
Miklavžev razredni nastop
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● Poskrbeti za kvalitetne nastope otrok.
● Bomo prilagodljivi in se sproti dogovarjali, ali ostane to razredni nastop ali velika prireditev.
● Ohraniti skupna darila tudi v prihodnje (plakate, stojala - kar potrebujejo otroci pri Učenju glasbe)..
Kvatrnica
● Kvatrnico bomo oblikovali kot molitev za duhovno prenovo Cerkve na Slovenskem - na enak način, kot
smo jo v letu 2020.
● K sodelovanju, molitvi in praznovanju bomo povabili tudi druge katoliške skupine.
● V kolikor bodo dopuščale razmere, bomo pripravili kiparsko, likovno in fotografsko razstavo del
udeležencev ustvarjalnih ‘taborov’, ki bodo potekali v sklopu operacije Približajmo Mirenski Grad ljudem, ki
je sofinancirana v sklopu razpisa LAS v objemu sonca.
● Z zgodovinarjem dr. Vojkom Pavlinom smo še vedno v kontaktu in upamo na njegove nove ugotovitve v
povezavi z zgodovino Mirenskega Grada.
● V sklopu operacije Stičišče generacij Mirenski Grad je nastal tudi kratek filmček o zgodovini Grada, ki ga
bomo predstavili na kvatrnici.
ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE
Rekreativne dejavnosti za družine

● Se dogovoriti glede načina izvajanja športnih uric za družine.
Izleti in pohodi za družine

● Spodbujati družine, ki se srečujejo na Mirenskem Gradu, k udeležbi izletov.
● Načrtovati vsaj štiri izlete v pastoralnem letu in pet v koledarskem letu: predlagani termini so mesec
oktober, mesec november (nabiranje mahu), 2.1. (ogled jaslic), velikonočni ponedeljek in mesec maj.

Promocija
SPLOŠNO O PROMOCIJI
Splošno o promociji
Spletne strani
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- Sprotno urejanje spletnih strani, da so živa.
- Ažurirati besedila na društveni spletni strani.
Fotografije
- Urejanje fotografij na skupni mapi po sistemu, ki smo ga dorekli.
Facebook in Instangram
- Ažurno objavljanje
- Aktivno razmišljanje kaj lahko v povezavi z medmrežji še naredimo.
- Skupina Iskanja dela naprej v smeri, ki si jo je zastavila.
Vincencijev koledar
- Sklicati srečanje na katerem bomo pregledali narejene fotografije in zastaviti smer za naprej.
Objave v medijih
- Dilema kako naprej se pojavljati v javnosti oz. medijih.

Akcija prodaje koledarjev
-

Izvajalcem plačilnega prometa (bankam, Petrolu…) se da pobudo za umestitev DP VZD med
humanitarne organizacije tako, da pri nakazilih donacij in drugih plačil s kodo namena CHAR ne bo
potrebno plačevati provizije.
V letu 2021 bomo zaradi dobrodelno akcijo verjetno izvajali na enak način kot v letu 2020: koledarje
bomo razvozili po župnijah.

Druge dejavnosti
DRUŽBENO KORISTNA DELA
Družbeno koristna dela bomo izvajali tudi v prihodnje.
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Finančni plan za leto 2021
Društvo planira v letu 2021 prihodke v višini 522.012,19 EUR in so sestavljeni iz naslednjih virov prihodkov:
VRSTA PRIHODKA
760110
760300
760400
768000
768010
768020
768100
768110
768111
768120
768150
768200
768210
768230
768260
768150
768281
769200
769400
769420
769430
769450
769470
769510
769480

PRIHODKI OD VARSTVA
PRIHODKI OD PRODAJE KOLEDARJEV
PRIHODKI OD PRISPEVKOV UPORABNIKOV NAM. PODPORE
DOTACIJE IZ FIHO
DOTACIJE IZ FIHO - NALOŽBE
DOTACIJE IZ FIHO-REZERVNA SRED
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MDDSZ sociala
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MDDSZ družina
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MDDSZ družina za OS
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MZ
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MKGP
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MOL
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MOL drugo
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MK
DOTACIJE IZ PRORAČ. - MONG
DOTACIJE LAS - MGRT
DOTACIJE IZ PRORAČ. - AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA
DONACIJE CENTRU ZA DRUŽINE
DONACIJE PRAVNIH IN FIZ. OSEB
DONACIJE - MISIJONSKA DRUŽBA
DONACIJE - koledarji
DONACIJE IZ DELA DOHODNINE
DONACIJE - MARIJINE SESTRE
DONACIJE - PRISPEVKI UPORABNIKOV RB
DONACIJE USMILJENKE

VREDNOST V
EUR 2021
35.000,00
1.500,00
15.000,00
46.300,00
1.700,00
613,00
123.450,00
50.000,00
22.000,00
28.000,00
2.700,00
52.000,00
1.500,00
2.500,00
3.215,15
6.680,04
5.154,00
20.000,00
25.000,00
20.000,00
35.000,00
12.000,00
6.000,00
3.700,00
3.000,00
522.012,19

Društvo planira v letu 2021 stroške v višini 517.020,28 EUR.
Evidentirani so ločeno, po programih. Razčlenitev je vidna v spodnji tabeli:

PROGRAM
Dnevni center za
brezdomce v
Ljubljani

STROŠKI
PROGRAMA
V LETU 2021

VIRI PRIHODKOV IZ KATEREGA
BODO POKRTI STROŠKI

MDDSZ (strošek dela)
MDDSZ (posredni stroški)
113.000,00
MZ (strošek dela)
MZ (posredni stroški)
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VREDNOST V
EUR
40.875,00
850,00
27.400,00
600,00

MOL
FIHO

25.500,00
8.000,00

donacije
odškodnina za strojelom
prispevki uporabnikov
pokrivanje amortizacije

Zavetišče za
brezdomce VZD

30.000,00

MDDSZ (strošek dela)
MOL
FIHO
prispevki uporabnikov
donacije

275,00
1.000,00
3.300,00
5.200,00
113.000,00

14.500,00
12.290,00
2.900,00
310,00
30.000,00

Terensko delo v
Ljubljani

19.000,00

MDDSZ (strošek dela)
FIHO
MOL

MDDSZ (posredni stroški)
Razdeljevanje hrane
v NG

MZ
18.000,00 MONG
Občina Miren Kostanjevica
FIHO
donacije

MDDSZ (strošek dela)
MDDSZ (posredni stroški)
FIHO
Namestitvena
MISIJONSKA DRUŽBA
podpora brezdomcev 85.000,00 MZ
MG
MARIJINE SESTRE
prispevki za koledarje
Donacije
pokrivanje amortizacije

16.700,00
1.300,00
1.000,00
19.000,00
5.300,00
2.000,00
2.400,00
900,00
3.290,00
4.110,00
18.000,00
32.000,00
9.300,00
14.967,19
13.732,81
1.546,00

13.454,00
85.000,00
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Namestitvena
podpora brezdomcev

5.000,00

prispevki uporabnikov
MISIJONSKA DRUŽBA
prispevki za koledarje
pokrivanje amortizacije

2.500,00
2.500,00

5.000,00

Namestitvena
podpora ljudem v
stiski

prispevki uporabnikov
FIHO
15.000,00 MOL
prispevki za koledarje
MDDSZ strošek dela

2.300,00
2.000,00
3.210,00
6.190,00
1.300,00
15.000,00

Namestitvena
podpora za
brezdomne ženske

prispevki uporabnikov
FIHO
15.000,00
MOL
donacije

4.000,00
2.000,00
5.000,00
4.000,00
15.000,00
50.000,00
12.000,00

Center za družine
Mirenski Grad

MDDSZ
DOTACIJE -MDDSZ družina za OS
MZ
FIHO
Občina Miren Kostanjevica
donacije Centru za družine
Prihodki od varstva
Občina Šempeter Vrtojba
160.000,00 Marijine sestre
LAS
URSZM
pokrivanje amortizacije
donacije za romanje in DHV v hribih
donacije
MISIJONSKA DRUŽBA
PRISPEVKI ZA KOLEDARJE
ZRSZ Javna dela

6.000,00
3.000,00
17.000,00
35.000,00
500,00
6.000,00

4.800,00
500,00
2.866,46
12.000,00
10.333,54
160.000,00
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Šola prostovoljstva

3.000,00

FIHO
prispevki za koledarje
MISIJONSKA DRUŽBA
URSZM
MJU oz. DUGA JAVNA SREDSTVA
donacije

2.215,99
784,01

3.000,00

Delovanje društva

MDDSZ
FIHO
MZ
MOL
45.000,00
ZRSZ
prispevki za koledarje
donacije
pokrivanje amortizacije

Mirenski Grad med
Krasom in Vipavo

9.020,28

LAS - MGRT
DONACIJE

3.000,00
18.000,00
5.000,00
5.300,00
7.500,00
8.700,00
500,00
45.000,00
6.680,04
2.340,24
9.020,28

Drugi stroški oz.
odhodki
SKUPAJ

0,00 donacije
517.020,28

517.020,28

Ad 9.
Sprejetje novih pravilnikov društva
Občnemu zboru predstavljamo naslednje pravilnike, navodila in druge akte:
- Pravilnik Resettlement – Namestitvena podpora za brezdomne ženske
- Pogodba Resettlement - Namestitvena podpora za brezdomne ženske
- Hišni red Resettlement - Namestitvena podpora za brezdomne ženske
- Dogovor o vključitvi v socialno rehabilitacijo
- Prošnja za sprejem v program Resettlement - Namestitvena podpora za brezdomne ženske
- Pravilnik o javnem naročanju
Ad 10.
Sprejetje novega statuta društva
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Izvršni odbor je na 10. sestanku, dne 8. 3. 2021 sprejel sklep, da zaradi različnih potreb dela z brezdomci in širitve
različnih programov v Centru za družine Mirenski Grad Društva prostovoljcev VZD na rednem občnem zboru sprejme
sklep o dopolnitvi statuta v 8. členu z naslednjimi dodatnimi šiframi dejavnosti:
49.39 Drug kopenski potniški promet
49.4 Cestni tovorni promet in selitvena dejavnost
49.410 Cestni tovorni promet
85.500 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
86.900 Druge dejavnosti za zdravje
90.000 Kulturne in razvedrilne dejavnosti

Ad 11.
Imenovanje notranjega nadzornika za leto 2021
Predlagana je Milena Hostnik.
Ad 12.
Razno
Delovno gradivo uredila Andreja Ličen s sodelavci
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