Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje
Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 30 43 Fax: 01 544 30 42
Botrstvo: 08/2052-693
IBAN: SI56 0201 2002 0297 991
www.zpmmoste.net
www.boter.si

Datum: 23.1.2013
Številka: 10-A-2013

ZAPISNIK
Sestanka Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekal v sredo,
23.1.2013, s pričetkom ob 18.00 uri na sedežu ZPM Lj. Moste-Polje, Proletarska 1/III.
Prisotni: Milena Štular, Jana Vidic, Suzana Bagari, Boštjan Žerdin, May Doušak,
Jana Kotar, Anita Ogulin
Opravičeno odsotna: Andreja Anžur
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje z dne 27.09.2012
2. Poročilo o delovanju botrstva (vsebinsko, finančno)
3. Predlogi in pobude za izboljšanje projekta
4. Razno
K/1
Pregled zapisnika zadnje redne seje je podala Anita. Povedala je, da je s 1.1.2013 po
sklepu NO Botrstva in NO in UO ZPM Lj. Moste-Polje redno zaposlena univerzitena
diplomirana socialna delavka – prej prostovoljka ZPM Lj. Moste-Polje, Jana Kotar.
Zaposlena je za določen čas obdobja enega leta.
Hkrati je bilo podano poročilo, da se za projekt Botrstvo in ZPM Lj.Moste Polje pridobivajo
novi poslovni prostori, s skladiščem za materialno oskrbo družin. Prostori bodo v pritličju
Proletarske 1.
Mestna občina Ljubljana, župan gospod Zoran Jankovič je s podporo VALa 202 omogočil
brezplačni najem. ZPM bo dolžna plačevati zgolj obratovalne stroške.
Pripomb k poročilu ni bilo.
SKLEP:
Potrdi se zapisnik sestanka NO Botrstva z dne 27.9.2012

K/2
Poročala sta Jana Kotar in May Dušak:
Statistični podatki o botrih in varovancih na dan 23.1.2013:
PODATKI O BOTRIH:




Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci ...................................................... 1847
Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem ............................................... 110
Število botrov, ki so prenehali z botrovanjem ........................................................ 174

PODATKI O VAROVANCIH




Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra ........................................................ 1745
Število varovancev, ki imajo dvojno botrstvo ......................................................... 294
Število otrok, ki so zaključili z botrovanjem ............................................................. 14

Čas povezovanja botrov z otroki – od sedem do štirinajst dni.
FINANČNI POKAZATELJI:
PRILIVI
Prilivi botrov ......................................................................................... 240.447,48
Nakazila varovancem (razlika-enkratni letni znesek) ........................... 212.888,00
Sredstva sklada ................................................................................... 140.860,13
ODLIVI
Sredstva, ki smo jih založili iz sklada za prenos otrokom kjer so botri predčasno
ali nenapovedano prekinili botrovanje ................................................... 83.791,95
Plačilo davka za podarjeno stanovanje družini v stiski (donator iz projekta
Botrstvo podaril stanovanje, po sklepu NO je sklad botrstvo poravnavnal davek
na nepremičnino) ..................................................................................... 1.200,00
DRUGI STROŠKI PROJEKTA: ............................................................................. 42.183,75

Razprava:
 Jana Kotar je povedala, da smo po sklepu NO Botrstva v začetku decembra pričeli
z izvajanjem dvojnega botrstva za vse srednješolce, ki so zaradi nove zakonodaje –
in ukinitve štipendij, najbolj ogroženi.
Z dvojnim botrovanjem pomagamo tudi otrokom, ki imajo izjemno težke družinske
razmere.


V razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni se je izoblikovalo tudi mnenje, da je
potrebno mesečno preverjati vplačila botrov, saj izpadi plačil za leto 2012
predstavljajo izjemen znesek.



Stroški projekta, ki se v celoti krijejo iz namenskih sredstev sklada, predstavljajo 10
odstotkov vseh prihodkov. Je pa sam projekt postal nepredstavljivo obsežen in
kompleksen. Tudi zaradi materialne in dodatnih finančnih podpor družinam
varovancev. Pa hkrati povezav med botri in skrbniki ali družinami, dodatne opreme
otrokom in druge potrebne logistike.



Stroški projekta so prvič obračunani šele za leto 2012. Vse stroške delovanja
projekta do lanskega leta je pokrivala ZPM Ljubljana Moste-Polje.



S spremenjeno zakonodajo se pojavlja problem trajnikov plačil botrstva za novo
vključene botre. Trajniki naj bi po navodilih iz decembra 2012, bremenili sklad
Botrstva, saj banka nalaga strošek izvajalcu projekta.

SKLEP:
1. Nujno se vzpostavi mesečna kontrola prilivov botrov za njihove varovance.
V kolikor botri ne plačujejo ali prekinjajo obveznosti plačila botrstva za otroka, se
otroka po mesecu dni poveže z novim botrom.
2. Soglasno se potrdi vsebinsko in finančno poročilo botrstva za leto 2012.
3. Glede na dodatne stroške, ki bi bremenili sklad botrstva za odprtja in vodenje
trajnikov za botre – pa se počaka do konca februarja 2013.
Po zagotovilih bank bodo tedaj znani novi pogoji odprtja trajnikov.
V vsakem primeru pa se skuša z banko doseči čim nižjo obremenitev za ZPM.
K/3
Agencija Pristop je izdelala novo celostno podobo Botrstva, ki jo je potrebno prenesti na
spletno stran Botrstva in spletno stran ZPM Lj. Moste-Polje.
SKLEP:
Takoj se povežejo izvajalci Pristop-a in May Dušak za izdelavo izpopolnjene spletne
strani Botrstva z novo celostno podobo.
Jana Vidic je povedala, da maskota Botrstva - Sapramiška uresničuje projekt potovanja po
Sloveniji in iskanja prijateljev Botrstva. Potovala bo po različnih krajih, različnih
dobrodelnih dogodkih in njen namen je povezovati prijatelje projektu – tako otroke kot
odrasle.

SKLEP:
1. Svetlano Makarovič Anita povabi, da napiše popotnico Sapramiški in podpiše
certifikat, ki ga bo prejela vsaka gostiteljica Sapramiške. V povezave se aktivno
vključi tudi ZPM Moste-Polje. Vso logistiko akcije pelje VAL 202, vse materialne
stroške projekta Sapramiške pokriva ZPM Lj Moste-Polje.
2. Anita je povedala, da je več ponudnikov, ki želijo sooblikovati delovanje projekta.
SKLEP:
O konkretnih ponudnikih za konkretno podporo projektu bo odločal Nadzorni
odobor projekta Botrstvo.
K/4
Razprave ni bilo.
Sestanek zaključen ob 21,00 uri.
Zapisala: A.Oglin

Predsednica NO Botrstvo: Milena Štular

