10. junij 2020

ZAPISNIK
seje Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekala 12. februarja
2020.
Prisotni: Milena Štular, Nataša Zanuttini, Nataša Sorko, Suzana Bagari, Tanja Petek,
Anita Ogulin, Sabina Gašparič in Doris Rojo.
Opravičeno odsotni: Samo Kupljen, Suzana Bagari, Nina Zidar Klemenčič.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Finančno in vsebinsko poročilo o delu v letu 2019
Predlog razporeditve sredstev sklada
10. obletnica programa Botrstvo v Sloveniji in predlogi aktivnosti za leto
2020
5. Pobude in predlogi

K/1
Predsednica NO Milena Štular predstavi točke iz zapisnika redne seje z dne 6. maja
2019.
Sklep:
Potrdi se zapisnik seje NO Botrstvo v Sloveniji z dne 6. maja 2019. Vsi sklepi so bili
uresničeni, le projekt spletne trgovine se ni izvedel.

K/2
Sabina Gašparič, Doris Rojo in Tanja Petek podajo vsebinsko in finančno poročilo
projekta Botrstvo v Sloveniji za leto 2019.
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Letna primerjava:
BOTRI
Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci
Število aktivnih botrov z več kot enim
varovancem
Število vseh botrov do 31.12.2019
VAROVANCI
Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra
Število otrok, ki imajo dvojno botrstvo
Število vseh vključenih otrok do 31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

4567
487

4554
512
7550

5230
443

5379
363
9495

PRILIVI
SKUPA J PRILIVI

2.585.838,08 €

2.684.819,47 €

ODLIVI
Skupni odlivi varovancem
Stroški
Skupni odlivi za projekte

2.066.329,12 €
189.068,40 €
291.077,67 €

2.245.072,42 €
224.659,32 €
371.166,55 €

SKUPA J ODLIVI

2.546.475,19 €

2.840.898,29 €

Skupno zbranih sredstev v projektu od začetka do
31.12.2019:
Botri in sklad
Akcije in projekti

15.743.262,00
1.676.655,02

Skupaj:

17.419.917,02

Delež stroškov v prilivih v letu 2019 = 8,37 %
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 2019 smo se še naprej osredotočali na zagotavljanje enakovrednih možnosti
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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. Nadaljevali smo z uspešno akcijo Čarobna zima.
Projekt spletne trgovine, ki je bil načrtovan za september 2019, ni bil izveden.
Namesto tega je bila v novembru in decembru izvedena akcijo Darilo, ki bo sled
pustilo v sodelovanju z Ika trgovino, kjer so se prodajali izdelki v fizični trgovini ter
v njihovi spletni trgovini.
Enotna pravna točka se je tudi v letu 2019 posvečala uporabnikom pri uveljavljanju
pravic iz naslova javnih sredstev in reševanju stanovanjske problematike socialno
najšibkejših, hkrati pa je čez vse leto opozarjala tudi na sistemske pomanjkljivosti:
- April 2019: na MDDSZEM poslan poziv za neupoštevanje botrskih štipendij
med družinske dohodke
- Maj 2019: s pomočjo medijev smo opozorili na nujno izločitev otroškega
dodatka iz socialnih prejemkov in umestitev v družinske prejemke,
MDDSZEM je odreagiralo s sestankom, kjer je bil predstavljen predlog za
univerzalni otroški dodatek
- September 2019: na MDDSZEM in na MIZŠ poslan poziv k ureditvi bivanja
v dijaških domovih za dijake iz najbolj socialno šibkih družin
Sklep 1: Potrdijo se vsa predstavljena poročila. Zaradi razširitve dejavnosti in
projektov v sklopu programa Botrstvo v Sloveniji ter povečane komunikacije z botri
je delež stroškov v prilivih v letu 2019 znašal 8,37%, kar je malenkost višje kot v
preteklih letih. NO ugotavlja, da je zaradi naraščajočih stroškov potrebna
racionalizacija delovnih procesov.
Sklep 2: NO se je seznanil s poročilom revizorja. Mnenje revizorja je, da so
računovodski izkazi resničen in pošten prikaz finančnega stanja ZPM Ljubljana
Moste-Polje in da je vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila v skladu z
računovodskim standardom za društva
Sklep 3: Procesi dela se racionalizirajo in optimizirajo, koordinatorica programa
Sabina Gašparič NO posreduje poročilo in načrt optimizacije.
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.
Sklep:
Sklad programa Botrstvo v Sloveniji je še naprej namenjen za kritje izpadov plačil
botrov. Ohrani se izvajanje dijaškega sklada, štipendije za socialno ogrožene dijake
se izplačuje do meseca avgusta 2020.
K/4
Ekipa predstavi načrte za leto 2020. Predlaga ohranjanje fokusa na glavnem
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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. Predlaga se nov
način obveščanja botrov o napredku njihovega varovanca in vzpostavitev
sodelovanja s podjetjem Hofer trgovina pri projektu doniranja prehranskih
paketov preko spletne strani.
Sklep:
V letu 2020 se nadaljujejo aktivnosti in se še naprej zagotavlja transparentno in
učinkovito delovanje. Velik poudarek bo v letu 2020 tudi praznovanje 10. obletnice
delovanja programa Botrstvo v Sloveniji.
NO potrdi sodelovanje s podjetjem Hofer trgovina za namen vzpostavitve projekta
doniranja prehranskih paketov preko spletne strani.
K/5
V sklopu optimizacije procesov dela ekipa predlaga, da se spremenijo pravila
vključevanja v Botrstvo. Ekipa pripravi nova pravila urejanja podaljševanja.
Sklep: Spremenijo se pravila vključevanja otrok v Botrstvo. Podaljševanje
upravičenosti do prejemanja sredstev botrstva se ureja glede na družinsko
situacijo. V primerih brez posebnosti se podaljševanje upravičenosti ureja na dve
leti in ne več vsako leto.
Zapisnik pripravila: Doris Rojo
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