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Zapisnik
Redne seje Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekal v ponedeljek, 14.11. ob
17.00 uri v prostorih ZPM Ljubljana Moste Polje, Proletarska 1/III.
Prisotni:
Opravičeno odsoten:

predsednica Milena Štular, člani: Suzana Bagari, May Doušak, Andreja
Černič, Anita Ogulin
Boštjan Žerdin

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Razprava na poročilo o delovanju botrstva od novembra 2010 do novembra 2011
Načrtovane aktivnosti za delovanje in širitev projekta
Kritje materialnih stroškov projekta
Razno

K/1: Poročilo o poteku botrstva v času od meseca novembra 2010 do novembra
2011
•
•
•
•
•
•

Pričetek projekta: 8.10.2010
Nabor: 300 otrok, čakajočih na botre
Konec leta 2010: 18 botrov-18 otrok, ostale otroke smo vključili v druge oblike pomoči.
Stanje 14.11.2011: 111 botrstev 111 otrokom, od tega 6 nerednih plačnikov
Sredstva za otroke „nerednih plačnikov” krijemo iz sredstev sklada
Mesečni znesek, ki ga prispevajo botri, je 30 EUR in gre v celoti v sklad otroka

Do 14.11.2011. dne je bil pretok sredstev v višini
Pretok sklada pa

13.850,00 € za botrski prenos
1.100,00 € za kritje botrstev,ko botri ne nakazujejo
redno

Sredstva se posredno ali neposredno otrokom nakazujejo strogo namensko. Nakazujejo se na TRR šol
in so bila namenjena za šole v naravi, redni izleti, strokovne ekskurzije, redno šolsko in dietno
prehrano otrok in na naslove Društev, ko gre za dodatne dejavnosti otrok, (jezikovne, glasbene šole,
redna športna udejstvovanja). Sredstev se nakazujejo tudi staršem v primerih, ko gre za plačilo
zdravil ali plačljive zdravniške obiske za otroke z motnjami razvoja in drugih resnih bolezni.
Zaradi racionalnosti poslovanja sredstva nakazujemo na tri mesece, kjer je to mogoče. V primerih,
ko gre za nakup zdravil, plačilo zdravstvenih storitev in drugo, plačujemo mesečno.

Stroški botrstva
Doslej niso obračunani-nastajajo pa in se krijejo s sredstvi ZPM MP in delom prostovoljcev :
•
•
•

Bančni stroški.......................280,00 €
Telefon, fax, PTT, papir.........580,00 €
Delo.....................................~ 600 ur

Razprava: Ugotavlja se, da je cilj za prvo leto dosežen – v prvem letu delovanja projekta 100 otrokom
– 100 botrov. Stroške projekta nosi izvajalec projekta s svojimi prostovoljci – ZPM Ljubljana Moste
Polje. Namembnost botrstva deloma odstopa od načrtovane, saj več kot tretjina sredstev botrstva
pokriva eksistenčne in zdravstvene potrebe otrok po Sloveniji.
Poročilo o porabi sredstev za posamičnega otroka, botri lahko prejmejo na ZPM, sicer poročil
posamičnim botrom, ki te želje ne izrazijo, ne pošiljamo, ker celostno skrbimo za namensko porabo. V
projekt so vključeni otroci celotne Slovenije in ni nobenih krajevnih prioritet. Vse otroke, vključene v
projekt, potrdi Komisija za humanitarna vprašanja ZPMS.
Sklep
•
•
•

soglasno se potrdi poročilo o delovanju projekta Botrstvo v Sloveniji
ugotavlja se, da je preglednost in transparentnost projekta več kot zadovoljiva
cilj prvega leta delovanja projekta je v celoti dosežen

K/2 Glede na razvoj projekta, se načrtuje
•
•
•
•

Širitev projekta na 300 otrok do konca leta 2012.
Povečati sredstva sredstva sklada, zaradi morebitnega izpada plačil posamičnih botrov
Projekt vse bolj umeščati v lokalne in druge medije, v smislu ozaveščanja družbene
odgovornosti do vse več otrok in mladih z manj priložnostmi.
Ohraniti osnovni namen projekta: preprečevanje socialne izključenosti in ustvarjanje pogojev
enakih možnosti, kar pomeni plačila letovanja, zimovanja, taborov, šol v naravi, strokovnih
ekskurzij, razvoj talentov in drugih interesnih dejavnosti otrok, ki jim starši ali skrbniki tega ne
morejo omogočiti.

Sklep: soglasno se potrdi načrtovan razvoj projekta v točkah razprave od 1-4.
K/3
Za kritje stroškov projekta v letu 2012 se prizadeva pridobiti dodatna sredstva za kritje operativnih
stroškov ter povračila stroškov dela – 1 ura na otroka na mesec.
K/4
Razprave ni bilo.

Zapisala: A Ogulin

Predsednica: Milena Štular

