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ZAPISNIK
Rednega sestanka Nadzornega odbora Botrstvo v Sloveniji, ki je potekal v sredo,
22.2.2012, v prostorih ZPM Ljubljana Moste Polje, Proletarska 1, 1000 Ljubljana.
Prisotni: Milena Štular, May Dušak, Suzana Bagari, Andreja Černič-Anžur, Simon Ogulin,
Anita Ogulin
Odsoten : Boštjan Žerdin
Dnevni red :
1. Poročilo o delovanju projekta od začetka (november 2010 do januarja 2012)
2. Aktivnosti za dvig prepoznavnosti projekta v 2012
Ad 1 :
Na dan 22.2. 2012 smo imeli v projekt botrstva vključenih 211 otrok ter 242 botrov, vključno
s tistimi, ki so v enkratnem znesku prispevali v sklad botrstva.
V vsem obdobju je bil pretok botrskih sredstev 30.064,56 EUR, v skladu pa se je nabralo
1.700,00 EUR.
Sredstva botrov se, glede na posamične dogovore, nakazujejo direktno otrokom ali
predlagateljem, ki so praviloma CSD in šolski svetovalni delavci.
Sredstva botrstva se uporabljajo v večini primerov namensko (plačilo dejavnosti v OŠ ali SŠ,
invalidski pripomočki, zdravila, terapije, izvenšolske dejavnosti otrok, počitnice). Zaostrene
ekonomske razmere so pripeljale do tega, da nekaterim otrokom s sredstvi botra plačujemo
stvari potrebne za osnovno preživetje-prehrana, oblačila, šolske potrebščine itd.
Vse vključene otroke potrjuje Komisija za humanitarna vprašanja ZPMS.
Od novembra naprej smo imeli aktivno kampanjo obveščanja javnosti o delovanju projekta.
Imeli smo več objav v medijih in prav te so povzročile porast števila botrov.
NO projekta Botrstvo v Sloveniji je soglasno potrdil poročilo in pregled dosedanjih
aktivnosti botrstva.

Ad 2 :
1. Za transparentno spremljanje projekta, predvsem vseh finačnih transakcij, se pripravlja
nova računalniška podpora.
2. Iz sklada botrstva bomo pokrivali stroške administrativnega vodenja projekta.
Dogovorili smo se, da se stroški bančnih nakazil, poštni stroški in stroški vodenja
spremljajo in o njih poroča na naslednjem NO.
3. Za kritje bančnih stroškov prosimo NLB, kjer imamo račun sklada.
4. PR aktivnosti bomo nadaljevali z Valom 202 ( celoletna akcija ) in v jesenskem
obdobju.
5. Pravno se dodelajo Pravila delovanja sklada.
6. Osvežimo in dopolnimo našo internetno stran ww.botrstvo.si.
Zapisali: Milena Štular, Anita Ogulin

