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Datum: 18.6.2013
ZAPISNIK

Sestanka Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekal v juniju 2013
preko dopisne seje.
Prisotni: Milena Štular, Anita Ogulin, Jana Vidic, Suzana Bagari, Boštjan Žerdin, Andreja
Anžur, May Doušak, Simon Ogulin in Jana Kotar.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje z dne 23.1.2013
2. Poročilo o delovanju botrstva (vsebinsko, finančno)
3. Predlogi in pobude za izboljšanje projekta
4. Razno
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Sklep:
Potrdi se zapisnik sestanka NO projekta Botrstvo v Sloveniji z dne 23.1.2013.
K/2
Vsebinsko poročilo sta pripravila Simon Ogulin in Jana Kotar.
Statistični podatki o botrih in varovancih na dan 18.6.2013:
PODATKI O BOTRIH:
-

Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci…………..2422
Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem…….179
Število botrov, ki so prenehali z botrovanjem...................377

PODATKI O VAROVANCIH
-

Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra ……………2340
Število varovancev, ki imajo dvojno botrstvo…………....186
Število otrok, ki so zaključili z botrovanjem……………...46
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Finančni podatki vključno s 17.6.2013:
PRILIVI

-

Skupni prilivi v sklad………………………………………..291.658,99 €
Skupni prilivi botrov za varovance………………………...661.889,36 €

ODLIVI

-

Skupno nakazil varovancem*……………………………....554.632,73 €
Stroški projekta**…………………………………………..….85.827,77 €

* V odlive še niso všteta nakazila varovancem za tekoči mesec junij 2013.
**Stroški predstavljajo skupni znesek od začetka projekta do 1. junija 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.
K/3
SKLEPI:


Že vključeni varovanci imajo možost podaljšanja botrstva, ki se obravnava
prednostno pred vključevanjem otrok in mladostnikov, ki še niso vključeni v projekt.



Dvojno botrstvo, ki je bilo vzpostavljeno v decembru 2012, se s prenehanjem
botrovanja enega od botrov postopoma ukinja in prehaja na osnovno botrstvo. V
primerih rednega botrovanja obeh botrov, se ohranja in izvaja.



Seznanili smo se z donacijo Banke Slovenije, ki bo prevzela botrovanje petdesetim
otrokom in mladostnikom za prihodnji dve leti.



Za morebitno dodatno IT podporo poiščemo podjetje, ki bi sponzorsko pomagalo pri
nadgradnji sistema.



Pogovor o dodatnih ali višjih nakazilih botrov za njihove varovance, ki gredo v celoti
izbranim otrokom in mladostnikom. Botri naj nas o višji ali dodatni donaciji obvestijo.

K/4
Razprave ni bilo.

Zapisala:
Jana Kotar
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