IZBRANI PROGRAMI NA JAVNEM RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE
REDNE DEJAVNOSTI DRUŠTEV, USTANOV IN ZASEBNIH ZAVODOV TER
RAZVOJNIH PROGRAMOV NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ NA PODRO JU
VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA V LETIH 2009/10
(URADNI LIST RS, ŠT. 28/09)
Komisija je ugotovila, da se je na javni razpis prijavilo 151 vlagateljev. Nepravo asno prispelih je bilo
5 vlog, ki so bile vrnjene vlagateljem. 1 vloga je prispela v nepravilno ozna eni kuverti in je bila tudi
vrnjena vlagatelju. Veljavnih (pravo asno prispelih in pravilno ozna enih) je bilo 145 vlog. 79
vlagateljev je vložilo popolne vloge, 66 vlagateljev je bilo pozvanih za dopolnitev svoje vloge.
Komisija je zavrgla 1 vlogo, ki ni bila ustrezno dopolnjena; 2 vlogi, katerih dopolnitve so prispele
prepozno; ter 2 vlogi, katere vlagatelja nista dopolnila.
Komisija je tako ocenjevala 140 programov. V postopku ocenjevanja je na podlagi pogojev in meril, ki
so bili navedeni v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ugotovila, da 15 programov ni
izpolnjevalo splošnih pogojev razpisa, 71 vlog pa ni bilo uvrš enih med najbolje ocenjene po
to kovnem vrstnem redu.
Za sofinanciranje pa je bilo izbranih 54 programov:
- 37 pod predmetom javnega razpisa - A (Redna dejavnost društev, ustanov in zasebnih zavodov,
na podro ju varovanja in krepitve zdravja s poudarkom na zdravem življenjskem slogu)
- 17 pod predmetom javnega razpisa - B (Razvojni programi, ki v slovenski prostor uvajajo nove
pristope in bistvena izboljšanja na podro ju varovanja in krepitve zdravja).
Tabela 1: Izbrani programi po zaporedju prispelih vlog pod predmetom javnega razpisa A Redna dejavnost (skupaj 37 programov)

Št.
vloge

Vlagatelj

Naslov
vlagatelja

Pošta

Naziv programa

Odobrena
sredstva

57 Fundacija Z glavo na zabavo

Koseška cesta
Redna dejavnost fundacije ZGNZ v
1118 Ljubljana
8
letih 2009/10

29400

Slovenska zveza za toba no
kontrolo

25550

20650

28

Slovensko združenje za
prepre evanje samomora10
enota Center za psihološko
svetovanje Posvet

Kopitarjeva 2

2000 Maribor

Redna dejavnost Slovenske zveze
za toba no kontrolo na podro ju
varovanja in krepitve zdravja, s
poudarkom na zdravem
življenjskem slogu v letih 20092010

Novi trg 2

1000 Ljubljana

Svetovanje posameznikom in
družinam v stiski

Izobraževalno raziskovalni
130
inštitut Ozara Ljubljana

8 Društvo ŠKUC

138 Zveza potrošnikov Slovenije

Kolodvorska
ulica 7

Neprofitna založniška in
promocijska, preventivna
1000 Ljubljana
dejavnost z namenom varovanja in
krepitve duševnega zdravja

19250

Stari trg 21

1000 Ljubljana Geji v boju s HIV-om

18000

Frankopanska
5

Podro je varovanja in krepitve
zdravja, s poudarkom na zdravem
1000 Ljubljana
življenjskem slogu in trajnostni
potrošnji

17500

Društvo za zmanjševanje škode Štihova ulica
zaradi drog Stigma
12

1000 Ljubljana

Program zmanjševanja škode
zaradi drog

17150

62

Društvo informacijski center
Legebitra

Trubarjeva
cesta 76a

1000 Ljubljana

Svetovalno preventivni program
HIV/AIDS preventive

16100

123

DIH - društvo za integracijo
homoseksualnosti

Slomškova 11

1000 Ljubljana Pamet v roke, kondom na glavo!

16100

146

Mladinsko združenje Brez
izgovora

Trnovski
pristan 8

1000 Ljubljana O2 za vsakega 2009/10

15750

Nacionalni program društva za
zdravje srca in ožilja Slovenije na
1000 Ljubljana podro ju varovanja in krepitve
zdravja z zdravim življenjskim
slogom

15400

113

14

Društvo za zdravje srca in ožilja
Dunajska 65
Slovenije

VARNA POT, Zavod za pomo
žrtvam prometnih nesre ,
143
preventivo, vzgojo in
izobraževanje
12 Društvo za preventivno delo
Slovensko združenje za
116 zmanjševanje škodljivih
posledic drog- DrogArt

30

1315 Velike
Male Laš e 30
Laš e

Tržaška cesta
2

1000 Ljubljana Mladinske delavnice

Kardeljeva
ploš ad 16

1000 Ljubljana

Zveza društev na podro ju drog
Tabor 9
Slovenije

19 Društvo zdrava pot

Pedagoške delavnice za mlade 5X
STOP je COOL in Svetovni dan
spomina na žrtve prometnih
nesre

Krekova 12 a

Zmanjševanje škodljivih posledic
drog in alkohola med mladimi

Mreženje organizacij in programov
1000 Ljubljana NVO s podro ja problematike drog
v Sloveniji ter EU povezovanje
2000 Maribor

Prepre evanje škode zaradi
uporabe drog (Harm reduction)

15120

15050

14890

14350

14000

27

EUROPA DONNA Slovensko
združenje za boj proti raku dojk

Zaloška cesta
5

Redna dejavnost združenja
EUROPA DONNA na podro ju
1000 Ljubljana varovanja in krepitve zdravja, s
poudarkom na zdravem
življenjskem slogu

14000

13650

12954

95

Šent-Slovensko združenje za
duševno zdravje

Cigaletova 5

Redna dejavnost društva ŠentSlovenskega združenja za
1000 Ljubljana duševno zdravje na podro ju
spodbujanja zdravega
življenjskega sloga

61

Zveza društev bolnikov z
osteoporozo

Potr eva 16

1000 Ljubljana Stoj pokon no- redna dejavnost

115

Zavod za razvoj družinske
medicine

Poljanski nasip
Sporo ilo v steklenici (5. del 1000 Ljubljana
58
dopolnitev, prenova)

15

Zveza slovenskih društev za boj
Zaloška 2
proti raku

Naravni za etki, Združenje za
informiranje, svobodno izbiro in
72 podporo na podro ju
nose nosti, poroda in
starševstva
Združenje za boj proti raku
20 debelega revesa in danke
EUROPACOLON Slovenija

3

Zveza društev diabetikov
Slovenije

Mednarodni inštitut za
140
potrošniške raziskave

44 Slovensko društvo za celiakijo

12500

PreHOD Varovanje in krepitev
zdravja žensk in družin v
obporodnem obdobju

11900

Redna dejavnost združenja za boj
proti raku debelega revesa in
1000 Ljubljana danke Europacolon Slovenija na
podro ju varovanja in krepitve
zdravja

Kamniška ulica
Redna dejavnost Zveze društev
1000 Ljubljana
25
diabetikov Slovenije
Frankopanska
5

Društvo za pomo in
Kardeljeva
86 samopomo brezdomcev "Kralji
ploš ad 16
ulice"

Inštitut Antona Trstenjaka za
127 gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje

1000 Ljubljana Slovenija proti raku 2000-2010

Kranjska cesta
4208 Šen ur
2

Povšetova
ulica 37

12884

Primerjalno testiranje in
ocenjevanje živil glede
1000 Ljubljana
zdravstvene ustreznosti in varnosti
potrošnikov
Krepitev zdravja, znižanje
neenakosti in podpora pri
1000 Ljubljana dostopnosti brezdomnih in drugih
socialno izklju enih do
zdravstvenega varstva

10500

10500

10500

10150

Resljeva 7

Prepre evanje kroni nih
1000 Ljubljana nenalezljivih bolezni in krepitev
duševnega zdravja

9800

Ljubljanska
ulica 5

2000 Maribor

Kdo ima Celiakijo? Slogan 4.
mednarodnega dneva celiakije

7700

Društvo Sožitje - društvo za
98 pomo osebam z motnjami v
duševnem razvoju Ajdovš ina

100 Gerontološko društvo Slovenije

7 Društvo Unicef Slovenija

39

Društvo za kroni no vnetno
revesno bolezen

134 Zavod Med over net

50

101

Društvo žarek upanja - pomo
pri odvisnostih in zasvojenostih

Društvo za promocijo in vzgojo
za zdravje Slovenije

Društvo za pomo osebam z
53 depresijo in anksioznimi
motnjami

63

Inkont-Humanitarna
organizacija Maribor

Cesta IX.
Korpusa 1

5270
Ajdovš ina

Teslova 17

Redna dejavnost gerontološkega
društva Slovenije na podro ju
1000 Ljubljana
varovanja, krepitve in izboljševanja
zdravja starejših ljudi v Sloveniji

7200

Pavši eva
ulica 1

Spodbujanje dojenja v
novorojencem prijaznih
1000 Ljubljana
porodnišnicah in dojenju prijaznih
zdravstvenih ustanovah v Sloveniji

7200

Ljubljanska
ulica 5

2000 Maribor

Neodvisno življenje oseb s
kroni no vnetno revesno
boleznijo

7040

Glinek 22

1291 Škofljica

Krepitev zdravja z zdravo in
uravnoteženo prehrano ter telesno
dejavnostjo za zdravje

6860

Stopimo skupaj

Letališka cesta
1000 Ljubljana Življenje brez…
33
Krepitev zdravja in prepre evanje
kadilskih rakov od lokalne do
globalne skupnosti Program: Tek
hoja za življenje bolnikov z rakom
in zdravih

Hmeljarska 3

3310 Žalec

Ilirska 22

Premagovanje in zmanjševanje
posledic depresije in anksioznih
motenj s pomo jo spletne pomo i
1000 Ljubljana in psihoedukacija uporabnikov ter
ozaveš anje javnosti o pomenu
zdravega na ina življenja za dobro
duševno zdravje

Cesta XIV.
Divizije 3,

2000 Maribor

Z inkontinenco zaživimo
polnovredno življenje z ostalo
populacijo ljudi

7700

6314

5556

5010

2990

Tabela 9: Izbrani programi po zaporedju prispelih vlog pod predmetom javnega razpisa B Razvojni
programi (skupaj 17 programov)

Št.
vloge

Vlagatelj

Naslov
vlagatelja

Pošta

Naziv programa

Odobrena
sredstva

Zdravstveni dom Ljubljana,
Enota preventive CINDI

Metelkova 9

Razvoj modela integriranega
prepre evanja in celostne oskrbe
kroni nih bolnikov odrasle
populacije na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti;
1000 Ljubljana Preventivni center/center za
krepitev zdravja nova kakovost in
dodana vrednost zdravstvenega
doma ter klju ni integralni del
celostne oskrbe kroni nih bolnikov
na lokalni ravni

119

Univerza v Ljubljani Fakulteta
za družbene vede

Kardeljeva
ploš ad 5

1000 Ljubljana

MOSA: mobilizacijska skupnost za
odgovornejši odnos do alkohola

29736

91

Zavod za zdravstveno varstvo
Celje

Ipav eva 18

3000 Celje

Svetovalnica: "Tu smo zate"
pomo osebam v duševni stiski

29050

Prepre evanje zasvojenosti in
1001 Ljubljana škodljivih posledic kokaina med
mladimi

24376

83

117

DrogART - slovensko združenje Kardeljeva
zaradi škodljivih posledic drog
ploš ad 17

55 Fundacija Z glavo na zabavo

65

Inštitut za raziskave in razvoj
"Utrip"

74 Inštitut Jožef Stefan

106 Fakulteta za socialno delo

75

Pomursko društvo za boj proti
raku

Univerza na Primorskem,
Znanstveno raziskovalno
22
središ e Koper, Inštitut za
kineziološke raziskave
Zavod za zdravstveno varstvo
89
Celje

30450

Koseška cesta
Preventivni medijski projekt ZGNZ1118 Ljubljana
8
Big Father/2

22050

Trubarjeva
cesta 13

21700

Jamova 39

Topniška 31
Arhitekta
Novaka 2b

1290 Grosuplje

"Club health " - bolj zdrava in
varnejša zabava mladih

Mobilna aplikacija za informiranje
1000 Ljubljana potrošnikov o vsebnosti hranil v
živilih
Z vrstniki varnejši na cesti:
program zmanjševanja škode
1000 Ljubljana
zaradi rabe alkohola in
prepovedanih drog med mladimi
9000 Murska
Sobota

20222

17132

Inovativni pristop krepitve zdravja v
romski skupnosti-Roma

15112

Garibaldijeva 1 6000 Koper

Kakovostna športna vadba za
krepitev zdravja (KVAK)

14143

Ipav eva 19

3000 Celje

Preventivni zdravstveno vzgojni
program za predšolske otroke,
šolarje in srednješolce "Varno s
soncem"

11900

66

Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice

Spodnji Plavž
3

4270 Jesenice

Medgeneracijsko sodelovanje v
promociji zdravja

11700

77

Inštitut za razvijanje osebne
kakovosti Ljubljana

Dunajska 51

1000 Ljubljana

Razvijanje samovrednotenja
ranljivih otrok

11550

Strokovna in raziskovalna podpora
za visokopražne NVO (in njihove
mreže) s podro ja drog

47

Inštitut za zasvojenosti,
EXODUS-Z

Škocjan 46a

6000 Koper

54

Zavod za zdravstveno varstvo
Ravne

Ob Suhi 5b

2390 Ravne na Kakovost, pogoj za uspešno
Koroškem
preventivo

102 Inštitut RS za rehabilitacijo

Linhartova 51

133 Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška 2

Krepitev mo i zaposlenih v
1000 Ljubljana Inštitutu RS za rehabilitacijo za
ohranjanje delovne zmožnosti
Delavnice za prehrano in telesno
aktivnost bolnikov z rakom med
1000 Ljubljana zdravljenjem in po kon anem
zdravljenju in priprava priporo il za
telesno vadbo za bolnike z rakom

10500

10414

10408

7350

