9. maj 2019

ZAPISNIK
seje Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekala 6. maja 2019.
Prisotni: Milena Štular, Nataša Zanuttini, Nataša Sorko, Suzana Bagari, Nina Zidar Klemenčič,
Tanja Petek, Anita Ogulin, Maruša Kaučič Condé, Sabina Gašparič in Doris Rojo.
Opravičeno odsotni: Samo Kupljen

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

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Finančno in vsebinsko poročilo o delu v letu 2018
Predlog razporeditve sredstev sklada
Botrstvo v letu 2019; predstavitev aktivnosti
Razno

K/1
Predsednica NO Milena Štular predstavi točke iz zapisnika redne seje z dne 6. marca 2018.
Sklep:
Potrdi se zapisnik seje NO Botrstvo v Sloveniji z dne 6. marca 2018. Vsi sklepi so bili uresničeni.

K/2
Sabina Gašparič in Maruša Kaučič Condé podata vsebinsko in finančno poročilo projekta
Botrstvo v Sloveniji za leto 2018.

Statistični podatki na dan 24. 1. 2019

24.1.2019
BOTRI
Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci
Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem

4564
486

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

5235
442

Letna primerjava:
31.12.2017

31.12.2018

BOTRI
Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci
Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem

4456
454

4567
487

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

4971
470

5230
443

FINANČNO POROČILO (V EUR):

Obdobje:

1.1.-31.12.2017

1.1.-31.12.2018

Prilivi
Skupno prilivi

2.383.794,89 €

2.479.751,88 €

Odlivi
Skupni odlivi varovancem
Stroški

1.985.326,76 €
141.200,95 €

2.066.329,12 €
189.068,40 €

Skupno odlivi

2.126.527,71 €

2.255.397,52 €

Skupno zbranih sredstev v projektu od začetka do
31.12.2018:
Botri in sklad
Akcije in projekti

13.204.173,67
1.362.314,49

Skupaj:

14.566.488,16

Delež stroškov v prilivih v letu 2018 = 7,62 %
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
namenjen dijakom in kritju stroškov bivanja v dijaških domovih, izvajanju organiziranih
počitnic za otroke ter zagotavljanju dodatnih sredstev za plačila dejavnosti.

VSEBINSKO POROČILO:
V letu 2018 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 nadaljevali s štipendiranjem nadarjenih športnikov. Otrokom in mladostnikom
pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji smo omogočili zimske vikende v Kranjski Gori,
peljali pa smo jih tudi na izlet po Istri in na poletne počitnice.
Na Valu 202 je bila v letu 2018 izvedena dražba dresa Luke Dončiča Dallas Mavericks. Izkupiček
je bil namenjen za štipendije izjemno nadarjenih mladih športnikov.
Nadaljevali smo z uspešno akcijo Čarobna zima, preko katere smo otrokom pod okriljem
projekta Botrstvo omogočali praznična doživetja v krogu družine. Zbrane donacije smo
namenili za plačilo vstopnic za različne gledališke in lutkovne predstave, kino, 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 tudi v letu 2018 opozarjali na sistemska neskladja. Na Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v decembru posredovali Manifest, s katerim
smo želeli poudariti, da je pomembno sistemsko reševanje revščine. V letu 2018 je potekala
tudi brezplačna pravna pomoč za družine v stiski, ki so se znašle pred birokratskimi ovirami.
Sklep:
Potrdijo se vsa predstavljena poročila. Aktivnosti se nadaljujejo v predvidenem obsegu ter
nagrajujejo glede na aktualne potrebe.
Zaradi razširitve dejavnosti in projektov v sklopu programa Botrstvo v Sloveniji ter povečane
komunikacije z botri je delež stroškov v prilivih v letu 2018 znašal 7,62 %, kar je malenkost višje
kot v preteklih letih. Nadzorni odbor ocenjuje, da so povišani stroški upravičeni.
K/3
Razpoložljiva sredstva sklada programa Botrstvo v Sloveniji se porabljajo namensko in
transparentno za plačilo taborov in počitnic otrokom, vključenih v Botrstvo, za kritje stroškov
bivanja v dijaških domovih, za Čarobno zimo in za aktivacijo spletne trgovine.
Sklep:
Sklad programa 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, zagotavljanju dodatnih sredstev za kritje stroškov
vključevanja v različne dejavnosti. Del sredstev se nameni tudi kot podpora pri aktivaciji
spletne trgovine.
K/4

Ekipa predstavi načrte za leto 2019. 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, predlaga pa tudi nadaljevanje aktivnosti
v sklopu dijaškega sklada, sklada dejavnosti, sklada za počitnice in tabore ter sklada Čarobne
zime. Nadaljuje se obveščanje botrov o aktivnostih otrok. V letu 2019 pa predlagajo tudi
vzpostavitev spletne trgovine Botrstva.
Sklep:
V letu 2019 se nadaljujejo aktivnosti in se še naprej zagotavlja transparentno in učinkovito
delovanje. Nadzorni odbor potrjuje izvedbo spletne trgovine programa Botrstvo v Sloveniji.
K/5
Ob pomoči Odvetniške pisarne Zidar Klemenčič in projekta Botrstvo – brezplačna pravna
pomoč, smo decembra 2018 na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti ter ostale pristojne institucije smo poslali Manifest, ki opozarja na sistemske
pomanjkljivosti za reševanje revščine. V začetku leta 2019 se je projekt Botrstvo – brezplačna
pravna pomoč preoblikoval v Enotno pravno točko, ki deluje tako v sklopu projekta Botrstvo v
Sloveniji kot tudi v sklopu projekta Veriga dobrih ljudi. Skozi Enotno pravno točko pomagamo
socialno šibkim družinam pri uveljavljanju določenih pravic. Poleg tega smo s pomočjo Enotne
pravne točke v letu 2019 opozorili na vsebinske pomanjkljivosti pri pripravi nove zakonodaje
s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ter Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti opozorili na neskladja, ki gredo v škodo najranljivejših v družbi.
Sklep:
Enotna pravna točka, ki deluje pod okriljem Botrstva v Sloveniji in Verige dobrih ljudi, se še
naprej posveča pomoči pri uveljavljanju pravic iz naslova javnih sredstev in reševanju
stanovanjske problematike socialno najšibkejših, hkrati pa se aktivno angažira tudi pri
opozarjanju na sistemske pomanjkljivosti.

Zapisnik pripravila: Doris Rojo

