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Tel: 01 544 30 43 Fax: 01 544 30 42
Botrstvo: 08/2052-693
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Datum: 23.10.2013
ZAPISNIK

sestanka Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekal 23.10.2013, s
pričetkom ob 17.00 uri v prostorih ZPM Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1.
Prisotni: Milena Štular, Anita Ogulin, Suzana Bagari, Boštjan Žerdin, Andreja Anžur
Černič, May Doušak in Simon Ogulin.
Opravičeno odsotni: Jana Vidic in Jana Kotar.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje z dne 18.6.2013
2. Poročilo o delovanju botrstva od junija do danes (vsebinsko, finančno)
3. Predlogi in pobude
4. Razno
K/1
Predsednica NO je predstavila zapisnik korespondenčne seje z dne 18.6.2013. Soglasno
je bil sprejet.
Sklep:
Potrdi se zapisnik korespondenčne seje NO projekta Botrstvo v Sloveniji z dne 18.6.2013.
K/2
Simon Ogulin je podal vsebinsko in finančno poročilo, ki sta ga pripravila z Jano Kotar.
Statistični podatki o botrih in varovancih na dan 23.10.2013:
PODATKI O BOTRIH:
-

Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci……………..2804
Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem……….226
Število botrov, ki so prenehali z botrovanjem......................571
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PODATKI O VAROVANCIH
-

Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra ………………2876
Število varovancev, ki imajo dvojno botrstvo…………........162
Število otrok, ki so zaključili z botrovanjem……………......149

Finančni podatki na dan 22.10.2013 (zneski predstavljeni v EUR):
-

Skupni prilivi v sklad………………………………………….386.751,39
Skupni prilivi botrov za varovance……………………….....1.049.452,66
Skupno nakazil varovancem*…………………………….....877.770,44
Stroški projekta**……………………………………………...92.988,26
Stanje projekta…………………………………………….......465.445,35

*V odlive še niso všteta nakazila varovancem za tekoči mesec oktober 2013.
**Stroški predstavljajo skupni znesek od začetka projekta do septembra 2013. Vključujejo
delo, pošto, telefon, bančno provizijo, pisarniški material, prevoze, računalniško podporo in
drugo logistiko. Stroški so kriti izključno iz sklada projekta in predstavljajo manj kot 10
odstotkov vseh prilivov.
Na poročilo je predsednica, gospa Milena Štular vodila obsežno razpravo, v kateri so
sodelovali vsi prisotni. Soglasno so bili oblikovanji sledeči
SKLEPI:









Botrovanje varovancem poteka do zaključka srednješolskega izobraževanja in v
izjemnih primerih na osnovi dokazila, tudi za čas študija (bolezen, invalidnost,
posebne razmere).
Skladno s potrebami ponovno uvajamo dvojno botrstvo in sicer otrokom z
zdravstvenimi težavami, sirotam in srednješolcem ter otrokom v izjemno težkih
materialnih situacijah skladno s pravilnikom projekta. O dodelitvi dvojnega botrstva
posameznemu otroku oziroma mladostniku odloča Komisija za humanitarna
vprašanja.
Otrokom, ki jim botri prenehajo finančno pomagati, a se stanje v družini ni
spremenilo na bolje, v mnogih primerih je še slabše, še naprej dodelimo nove botre
za ohranjanje pomoči.
Ob novem letu posebno pozornost namenimo vsem botrom, ki so del projekta in
smo jim za sodelovanje hvaležni ter smo nanje ponosni. Ob praznikih jim, ne glede
na povečan obseg dela, posredujemo čestitke in pismo zahvale za sodelovanje.
Tistim, ki jih ne bi dosegli, poprosimo Val 202, da posreduje te čestitke in zahvale
slehernemu botru.
Z IT nadgradnjo projekta naj se posameznikom in pravnim osebam ponudi možnost
doniranja projektu namesto daril in drugih dogodkov.
Do trajanja akcije Botrstva na Valu 202, se za določen čas takoj zaposli dodatno
osebo. Matjaž Jenko je že dosedaj kot študent pomagal na projektu, zato se ga
povebi k sodelovanju za določen čas. Za občasno pomoč se ob večjih akcijah
povabi prostovoljce k študentskemu delu.
Predsednica NO: Milena Štular
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