7. marec 2018

ZAPISNIK
seje Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekala 6. marca 2018.
Prisotni: Milena Štular, Nataša Zanuttini, Nataša Sorko, Suzana Bagari, Melita Joželj po
pooblastilu Nine Zidar Klemenčič, Tanja Petek, Anita Ogulin, Maruša Kaučič Condé in Sabina
Gašparič.
Opravičeno odsotni: Nina Zidar Klemenčič, Samo Kupljen

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Finančno in vsebinsko poročilo o delu v letu 2017
Botrstvo – brezplačna pravna pomoč
Botrstvo v letu 2018; predstavitev aktivnosti
Razno

K/1
Predsednica NO Milena Štular predstavi točke iz zapisnika redne seje z dne 20. februarja 2017.
Sklep:
Potrdi se zapisnik seje NO Botrstvo v Sloveniji z dne 20. februarja 2017.

K/2
Sabina Gašparič in Maruša Kaučič Condé podata vsebinsko in finančno poročilo projekta
Botrstvo v Sloveniji za leto 2017.
Statistični podatki na dan 24. 1. 2018
BOTRI
Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci
Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem
Število botrov, ki so prenehali z botrovanjem

4481
461
2738

VAROVANCI
Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra
Število varovancev, ki imajo dvojno botrstvo

5006
469
1

Število otrok, ki so zaključili z botrovanjem

2716

Letna primerjava:
31.12.2016

31.12.2017

BOTRI
Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci
Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem
Število botrov, ki so prenehali z botrovanjem

4337
454
2284

4456
454
2696

VAROVANCI
Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra
Število varovancev, ki imajo dvojno botrstvo
Število otrok, ki so zaključili z botrovanjem

5056
504
1921

4971
470
2672

FINANČNO POROČILO (V EUR):

Začetno stanje projekta

Na dan 1.1.2016
979.602,64

Na dan 1.1.2017
1.363.899,11 €

Obdobje:

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2017

Prilivi
Skupno prilivi

2.469.468,52

2.383.794,89 €

Odlivi
Skupni odlivi varovancem
Stroški

1.910.078,38
133.567,64

1.985.326,76 €
141.200,95 €

Skupno odlivi

2.043.646,02

2.126.527,71 €

Skupno zbranih sredstev v projektu od začetka do
31.12.2017:
Botri in sklad
Akcije in projekti

10.724.421,79
1.062.813,17

Skupaj:

11.787.234,96

Delež stroškov v prilivih v letu 2017 = 5,92 %

Sklad projekta Botrstvo v Sloveniji je namenjen kritju stroškov delovanja projekta ter
zagotavljanju kritja mesečnega botrovanja v znesku 30 evrov tistim otrokom, katerih botri so
v dogovorjenem letu prekinili z nakazili. V skladu s sklepi Nadzornega odbora bo del sredstev
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namenjen dijakom in kritju stroškov bivanja v dijaških domovih, izvajanju organiziranih
počitnic za otroke ter zagotavljanju dodatnih sredstev za plačila dejavnosti.

Kadrovske zadeve:
V letu 2017 so bile za polni delovni čas redno zaposlene 4 osebe, od tega je ena oseba na
porodniškem dopustu, 3 osebe pa so opravljale občasno študentsko delo, predvsem v
predprazničnem obdobju ob povečanem obsegu dela.

Vsebinsko poročilo:
V letu 2017 smo se še naprej osredotočali na zagotavljanje enakovrednih možnosti za rast in
razvoj otrok in mladostnikov. Nadaljevali smo s kritjem stroškov bivanja v dijaških domovih
mladostnikom iz družin v stiski z vse Slovenije, otrokom omogočali vključevanje v prostočasne
dejavnosti in vzpostavili štipendijski sklad za nadarjene športnike. Otrokom in mladostnikom
pod okriljem projekta Botrstvo v Sloveniji smo omogočili zimske vikende v Kranjski Gori, peljali
pa smo jih tudi na izlet po Istri.
Na Valu 202 sta bili v letu 2017 izvedeni dve dražbi. Izkupiček dražbe lokov dua 2Cellos smo
namenili za razvoj glasbenih talentov otrok iz družin v stiski, izkupiček dražbe športnih copat
Luke Dončića pa za štipendije izjemno nadarjenih mladih športnikov.
Zmanjšali smo obseg akcije Trije zimski botri, ki je prešla v roke društva Trije zimski botri.
Vzpostavili smo akcijo Čarobna zima, preko katere smo otrokom pod okriljem projekta
Botrstvo omogočali praznična doživetja v krogu družine. Vzpostavili smo spletno stran
Čarobne zime in zbirali donacije, ki smo jih namenili za plačilo vstopnic za različne gledališke
in lutkovne predstave, kino, drsanje in sankanje, izlete in druge dogodke, ki so se jih lahko
družine udeležile skupaj in tako doživele praznično vzdušje.
Nadaljevali so se procesi prenove IT podpornih sistemov skladno s trenutnimi potrebami ter
posodobitve spletne strani www.boter.si.
Aktivno smo delovali tudi na področju oblikovanja predlogov sistemskih sprememb ter
problematiko revščine v Sloveniji predstavili tudi komisarju EU za človekove pravice.
Sklep:
Potrdijo se vsa predstavljena poročila. Aktivnosti se nadaljujejo v predvidenem obsegu ter
nagrajujejo glede na aktualne potrebe.

K/3
Predstavljeni so dosežki projekta Botrstvo – brezplačna pravna pomoč. Od pričetka projekta v
letu 2013 do konca leta 2017 so v Odvetniški pisarni Zidar Klemenčič pomagali 1015 klicateljem
in nudili konkretno pravno pomoč 771 posameznikom. Skupaj so do sedaj pomagali 1786
posameznikom.
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Sklep:
Projekt Botrstvo – brezplačna pravna pomoč se nadaljuje tudi v letu 2018.

K/4
Ekipa projekta predstavi načrte za leto 2018. Predlaga ohranjanje fokusa na glavnem namenu
Botrstva, ki je zagotavljanje enakih možnosti otrokom iz družin v stiski v primerjavi z vrstniki.
Sredstva botrov se še naprej namenjajo neposredno otrokom, poleg tega pa predlaga
razširitev štipendijskega sklada, ki bi vključeval nadarjene športnike, glasbenike in druge
talente, ki na svojem področju že dosegajo vrhunske rezultate in prihajajo iz socialno šibkih
družin, ter učno nadarjene dijake iz socialno šibkih družin. Predlaga pa tudi nadaljevanje
aktivnosti v sklopu dijaškega sklada, sklada dejavnosti, sklada za počitnice in tabore ter sklada
Čarobne zime. V letu 2018 bo potekala tudi prenova spletne strani projekta Botrstvo v
Sloveniji, ki bo omogočila dodatne funkcionalnosti.
Sklep:
V letu 2018 nadaljujemo z aktivnostmi in še naprej se zagotavlja transparentno in učinkovito
delovanje.
Sklad projekta Botrstvo v Sloveniji je še naprej namenjen za kritje izpadov plačil botrov,
izvajanje potrjenih organiziranih aktivnosti za otroke in mladostnike, kritju stroškov bivanja v
dijaških domovih , omogočanju štipendij ter zagotavljanju dodatnih sredstev za kritje stroškov
vključevanja v različne dejavnosti.
Zapisala: Maruša Kaučič Condé
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