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         Datum: 10. 12. 2014 
 

ZAPISNIK 
 

Sestanka Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekal 10. 12. 2014, s 
pričetkom ob 16.00 uri v prostorih ZPM Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1. 
 
Prisotni: Milena Štular, Anita Ogulin, Nataša Sorko, Nataša Zanuttini, Samo Kupljen, Suzana 
Bagari, Jana Kotar in Maruša Kaučič. 
 
Opravičeni odsotna: Nina Zidar Klemenčič 
 
Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje Nadzornega odbora z dne 20. 5. 2014 
2. Finančno in vsebinsko poročilo delovanja projekta od zadnje redne seje do danes z 

brezplačno pravno pomočjo 
3. Razvoj projekta Botrstvo v Sloveniji v letu 2015 
4. Razno 

 
 
K/1 
Predsednica NO Milena Štular na predstavi točke iz zapisnika zadnje redne seje z dne 20. 5. 
2014. Zapisnik je bil soglasno sprejet.  
 
Sklep:  
Potrdi se zapisnik seje NO projekta Botrstvo v Sloveniji z dne 20. 5. 2014. 
 
 
K/2 
Jana Kotar poda finančno in vsebinsko poročilo:  
 
Statistični podatki o botrih in varovancih na dan 10. 12. 2014: 
 
Podatki o botrih: 

 Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci…………….. 3802 

 Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem……. 347 

 Število botrov, ki so prenehali z botrovanjem…………….. 1122 
 
Podatki o varovancih: 

 Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra……………… 4125 

 Število varovancev, ki imajo dvojno botrstvo……………… 257 

 Število otrok, ki so zaključili z botrovanjem………………… 590 
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Finančno poročilo (v EUR) 
 

 Na dan 1.1.2013 Na dan 1.1.2014 

Začetno stanje projekta 119.993,86 546.949,48 

   

Obdobje: 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.10.2014 

   

Prilivi   

Skupno prilivi 1.414.368,70 1.454.522,49 

   

Odlivi   

Skupni odlivi varovancem 892.544,89 1.216.601,48 

Stroški 94.868,19 93.054,02 

   

Skupno odlivi 987.413,08 1.309.655,5 

   

Dodatno:   

 2013 2014 

Skupno prilivi za družine iz Vala 202: 145.759,49 97.320,62 

Skupno prilivi za družine 2012-2014  339.353,9 

Skupno zbranih sredstev za Počitnice:  24.596,84 

Skupno zbranih sredstev za Dejavnosti:  10.220,33 

   

Skupno zbranih sredstev v projektu od 
začetka do 31.10.2014 = 3.687.359,37. 
 
Stroški predstavljajo 7 % vseh prilivov.   

 
Vsebinsko poročilo: 
 
V obdobju od maja do konca avgusta je bilo zelo malo prijav novih botrov, vlog za vključitev 
novih otrok in mladostnikov, pa veliko. S potrditvijo novih kriterijev za vključitev otrok in 
mladostnikov, ki smo jih začeli takoj uporabljati, smo zaostrili pogoje vključitve in tudi pogoje 
nadaljnje vključenosti. 
 
Z začetkom šolskega leta so se vse aktivnosti ponovno povečale. Prejem predlogov za novo in 
nadaljnjo vključenost se je izdatno povečal, kar je tudi posledica visokega števila vključenih 
otrok in mladostnikov v projekt. Tedensko tako prejmemo tudi sto in več vlog. V mesecih 
novembru in decembru se je izdatno povečala komunikacija z botri, donatorji, uporabniki in 
strokovnimi službami, ki predstavlja največji del projekta. Zelo veliko je tudi materialnih 
donacij (darila, pisma, paketi, prehrana) med botri in varovanci, ki jih izvaja ekipa Botrstva. 
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Projekt Brezplačna pravna pomoč se še naprej izvaja v sodelovanju z Odvetniško pisarno Nine 
Zidar Klemenčič. Izvajalka pomoči je s 1.7.2014 dobila tudi kadrovsko pomoč. Novo sodelavko 
je zaposlila ZPM Ljubljana Moste-Polje preko javnih del. Z oktobrom jo je zamenjala druga 
sodelavka, zaposlena na enak način. 
 
Sklep:  
Še naprej se upoštevajo določeni kriteriji za vključitev v Botrstvo. 
 
Ostale aktivnosti: 
 
IT podpora: 
 

- V poletnem času izveden natančen pregled in popis obstoječe programske podpore 
ter potreb in zahtev v prihodnje in jeseni dogovorjeno sodelovanje s ponudnikom. 

- Začetek izvedbe razvoja aplikacije v novembru, ki bo tudi osrednja aktivnost prvega 
polletja 2015. 

 
Letovanja in tabori v okviru botrstva s sodelovanjem Vala 202: 
 

- Posebna akcija namenjena zbiranju sredstev za omogočanje udeležbe letovanj in 
taborov za otroke in mladostnike od 16.6.-31.8.2014 s pomočjo SMS-ov, štirih dražb in 
drugih donacij. 

- Zbranih 24.596,84 evrov, kar je omogočilo 65-im otrokom udeležbo na letovanjih in 
taborih. 

 
Dejavnosti in Val 202: 
 

- Izvedba posebne akcije v sodelovanju z Valom 202 v septembru in oktobru z 
namenom zbiranja sredstev za celoletno plačilo obšolskih dejavnosti. 

- Zbranih 10.220,33 evrov iz katerih mesečno plačujemo dejavnosti za 25 otrok. 
 
Novinarska konferenca: 
 

- Izvedba redne konference, 5.11.2014, s poudarkom na manifestu Nine Zidar 
Klemenčič. 

 
Projekti za pridobivanje sredstev in širjenje prepoznavnosti botrstva: 
 

- Pisala botrstva v sklopu akcije »Pišem lepše zgodbe«  
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K/3 
Predstavitev pomembnih ciljev za leto 2015 in načinov financiranja in razširitve projekta. 
Predlagajo se nove možnosti sodelovanja z mediji. Potrdijo se aktivnosti na področju 
izboljšanja IT podpore. Nadaljuje se pogovor o možnostih zmanjšanja bančnih provizij, ki 
nastajajo ob izvajanju projekta. 
 
Sklepi:  

- Člani NO se z bankami skušajo dogovoriti za dosledno izvajanje odprave provizij, ki 
bremenijo humanitarna sredstva. 

- Vsebinsko se dopolni in prenovi spletna stran projekta. Nadaljujejo se aktivnosti na 
socialnih omrežjih in zasnujejo komunikacijske smernice ob posameznih stopnjah 
razvoja projekta. 

- Zaradi širitve projekta se izvedejo kadrovske spremembe in po potrebi zaposlitve 
dodatne osebe. 

- Nadaljujejo se aktivnosti iskanja dodatne finančne podpore. 
 
 
 
 

Zapisali: Maruša Kaučič in Jana Kotar 
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