PROGRAM DELA
za leto

2015

DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN
SLOVENIJE LJUBLJANA
Malenškova 1, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 01 / 52 11 088
Fax.: +386 01 / 52 11 087
E-mail: dciv-slovenije@guest.arnes.si
http://www.dcivs-drustvo.si

Predsednica: Angela A. Zadnikar
Program dela pripravila: Petra Kapš – tajnica Društva
Ljubljana, januar 2015

DELOVNI PROGRAM
ZA LETO 2015
I. STATUS DRUŠTVA
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije Ljubljana je bilo ustanovljeno pred 44 leti.
Društvo je prostovoljna invalidska organizacija, v katero je na začetku leta včlanjenih 243
civilnih invalidov vojn (CIV), 6 invalidov žrtev vojnega nasilja, 11 mirnodobnih in vojaških
vojnih invalidov, 1 vojaški vojni invalid, 37 izrednih članov - družinskih članov po umrlih
civilnih invalidih vojn in 44 podpornih članov. Skupaj 342 članov.
Društvo ima sedež na Malenškovi 1, v Ljubljani in združuje člane predvsem v občinah
osrednje Slovenije in Zasavja: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, DobrovaPolhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica,
Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Logatec, Loška dolina, Loški Potok,
Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri
Litiji, Trzin, Trbovlje, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi.
Zaradi položaja, možnosti in informiranosti Društva v smislu določil Zakona o invalidskih
organizacijah bo Društvo nudilo pomoč tudi drugim civilnim invalidom vojn in vojnim
invalidom v Sloveniji.
Društvo je ustanovni član Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije, ki ima podeljen
status posebnega javnega interesa z odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
št. 21504-3/2007, z dne 24. 4. 2007.
Društvo ima priznan status invalidske organizacije z odločbo Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve št. 116-02-005/03-006, z dne 16. 10. 2003.
Člani bodo uresničevali svoje interese, pravice in dolžnosti v organih Društva, ki jih
sestavljajo: Zbor članov, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Častno razsodišče in preko stalnih
komisij Društva za: socialno-zdravstvena vprašanja, statutarno - pravna vprašanja,
gospodarsko - finančna vprašanja, rekreacijo in šport in društveno dejavnost.
Naše delovanje bo izhajalo:
 iz invalida - posameznika, vrednotenja njegove osebnosti in socialne vloge; invalid ni
deljiv po resorjih in strokah, v proces "obravnave in pomoči" vstopa kot enakovreden
partner in kot celovita osebnost;
 iz dejstva, da je politika invalidskega varstva enakovreden in nepogrešljiv element
splošne politike in ima številne stične točke z drugimi področji;
 iz dejstva, da smo bili izenačeni z vojaškimi invalidi šele leta 1993 in da civilnim
invalidom vojne še ni bila popravljena krivica, ki izhaja iz nepriznavanja invalidnosti in
posledično ne-izplačevanja po stopnjah invalidnosti pripadajočih invalidnin.
Invalidi in drugi zainteresirani, ki se vključujejo v naše Društvo ali se z nami povezujejo, bodo
upoštevali deklaracijo in konvencijo o standardnih pravilih OZN, po katerih ima društvo
pravico in dolžnost predstavljati svoje člane v vseh zadevah, ki so povezane z življenjem
invalidov.
Društvo si bo prizadevalo:
 da bodo pristojni organi in organizacije Republike Slovenije vzpostavili sodoben evropski
sistem varstva vojnih invalidov in da bodo imeli skupaj z organi in organizacijami na ravni
občin tako ponudbo oz. obravnavo, ki bo temeljila na sodobnih spoznanjih;









da bi bila tudi civilnim invalidom vojne izplačana vsa vojna odškodnina;
da bo redno spremljalo in proučevalo zdravstveni in socialni položaj svojih članov tudi
tako, da bo opravljalo obiske na domovih najbolj prizadetih članov in vzdrževalo stike z
zdravstvenimi, socialnimi in varstvenimi organi in organizacijami, zlasti na lokalni ravni;
da bo obveščalo svoje člane o vseh pomembnih predpisih in ukrepih ter obsegu pravic,
ki jim pripadajo;
da bo sodelovalo pri načrtovanju in izvajanju programov organov in organizacij s
področja zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja, zaposlovanja, kulture, športa in
rekreacije zaradi vključevanja in uresničevanja programa društva;
da bo preko svoje Zveze pristojnim organom in organizacijam predlagalo sprejem
predpisov s področja zdravstvenega in socialnega varstva vojnih invalidov; sodelovalo
bo pri njihovem oblikovanju in jih podrobno obveščalo o splošni in posebni problematiki
invalidov vojn;
da bo dobil član glede na svoj individualni življenjski položaj tako pomoč, ki ga bo
usposobila za svoboden razvoj na osebnem in družbenem področju in mu omogočila
neodvisno življenje.

II. P R O G R A M I
A. STATUSNO - PRAVNA DEJAVNOST
Potekala bo predvsem na naslednjih področjih:







spremljali bomo zakonodajo, ki se nanaša na varstvo in pravice CIV;
sprožili bomo postopke za uveljavitev davčnih olajšav invalidom sorazmerno s stopnjo
njihove invalidnosti;
prizadevali si bomo urediti pravičnejše izplačevanje invalidnin glede na odstotek
invalidnosti;
prizadevali si bomo, da država civilnim invalidom vojn prizna odškodnino za obdobje po
vojni, ko nam ni priznala statusa in pravic civilnega invalida vojn;
prizadevali si bomo, da se organiziranost društev civilnih invalidov vojn v smislu določil
Zakona o invalidskih organizacijah na republiški ravni preoblikuje v učinkovito pravno in
organizacijsko urejeno organizacijo;
obveščali bomo javnost o položaju in odprtih vprašanjih varstva vojnih invalidov.

B. POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI

1. OHRANJEVANJE ZDRAVJA:
NAMEN IN CILJI PROGRAMA:
Namen programa je zdravstvena preventiva, ohranjevanje vitalnosti, gibalnih sposobnosti
invalidov in njihovo boljšo vključenost v okolje. Namen programa je tudi izboljšanje
psihofizične kondicije invalidov in preprečevanje nastajanja novih obolenj, ki so posledica
tako invalidnosti kot staranja. Namen tega programa je tudi v tem, da se člani seznanijo s
pravicami s področja zdravstva in sociale, ki jih lahko koristijo in so jim v pomoč pri
premagovanju njihovih težav.
Osnovni cilj programa je ohranjevanje zdravja z namenom izboljšanja oziroma vsaj
vzdrževanja zadovoljivega zdravstvenega stanja, ki invalidu zagotavlja tudi kvalitetnejše
življenje. Ob tem se jim nudi vsa potrebna podpora: informiranje, načrtovanje rešitev in
pomoč pri uveljavljanju pravic (spremstvo na institucije, kjer se njihov problem rešuje,
povezovanje z ustreznimi institucijami ipd.) Ne nazadnje je cilj programa tudi omogočiti
članom, da dobe vse storitve, ki jih zakonodaja omogoča in do katerih so upravičeni.

UPRAVIČENOST PROGRAMA:
Za civilne invalide vojn tovrstnega programa in na tak način ne izvaja nobena druga vladna
ali nevladna organizacija. Društvo je vez med raznimi institucijami in potrebami invalidov, ki
uveljavljajo svoje pravice. Program povečuje zdravstveno in socialno varnost posameznikov
v vsakdanjem življenju in s tem ohranja njihovo psiho-socialno in zdravstveno stanje, kar
posledično pomeni zmanjšanje potreb po podpornih službah na državni in lokalni ravni. Zato
menimo, da je program upravičen.
VSEBINA:
S starostjo se splošno zdravstveno stanje in invalidnost naših uporabnikov slabšata. Da bi to
preprečili oz. vsaj omilili bomo v letu 2015 spodbujali člane za koriščenje naslednjih
aktivnosti programa ohranjevanje zdravja:











Spodbujali jih bomo, da v čim večji meri koristijo počitniške kapacitete, ki jih imamo na
morju in v zdraviliščih. Z njimi upravlja Zveza CIV.
Uporabnikom bomo sofinancirali ortopedske pripomočke.
Organizirali bomo meritve na temo zdravja – merjenje krvnega tlaka, doppler test,
meritev žilja ali merjenje pljučne funkcije ipd.
Organizirali bomo skupinsko vodeno vadbo v bazenih v Termah Snovik - v zimskem
času.
Uporabnikom bomo omogočili individualno kopanje z vodeno vadbo v Termah Snovik
– okvirno 50x.
V poletnem času bomo organizirali skupinsko kopanje v Fiesi.
Sofinancirali bomo terapije v višini razpoložljivih sredstev (Terme krka, Borisov d.o.o.,
Barbara Karner Špragar - fizioterapevtka).
Organizirali bomo predavanja na temo zdravja. Teme bomo izbirali glede na
zanimanja uporabnikov, saj želimo, da imajo predavanja kar se da dober učinek.
Spremljali bomo zdravstveno stanje invalidov, ter jih obveščali o pravicah,
spremembah zakonodaje, možnostih koriščenja naše ponudbe.
Po potrebi bomo organizirali prevoze in spremstvo, ki bo članom omogočalo
koriščenje aktivnosti v tem sklopu.

Aktivnosti, ki bodo spremljale izvajanje programa zajemajo organizacijo, sklepanje
dogovorov, kontaktiranje, evalvacijo, obveščanje uporabnikov o predvidenih aktivnostih po
pošti, elektronski pošti, preko telefona ter spodbujanje uporabnikov k uporabi programa.
KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA
Do koriščenja programa so upravičeni vsi invalidi s priznanim statusom civilni invalid vojn. Na
osnovi njihovega zdravstvenega stanja, katerega dokazujejo z ustrezno zdravniško
dokumentacijo, stopnje invalidnosti, priporočil osebnih zdravnikov in po potrebi centrov za
socialno delo, jim dodelimo termin za koriščenje zdravljenja. Kriterij za sofinanciranje
programa pa je socialna ogroženost prosilca programa pri čemer se upošteva finančni
cenzus. Invalidi pa se za ta program odločajo prostovoljno.
PREDVIDEN NAČIN OCENJEVANJA UČINKOV IZVEDENIH SOCIALNIH PROGRAMOV
ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA UPORABNIKOV
Evalvacija poteka na dveh nivojih. Neposredni izvajalci, aktivisti kontinuirano zbirajo in
ocenjujejo informacije o izvedbi in aktivnostih z neposrednimi pogovori ter anketnimi listi.
Njihova naloga je, da prikazujejo dogajanja, težave, prekinitve ter odstope od planiranega
izvajanja. Strokovni vodja programa evalvira informacije ter nakaže vzroke morebitnega
problema ali uspešnosti. Osnovne metode evalvacije so: evalvacija tokov-procesov,
interakcija med cilji, metodami in vsebino in evalvacija doseganja planiranega cilja. Objekti
ocene so: izvedene aktivnosti, učinkovitost in ekonomičnost programa v odnosu do
predvidenega cilja ter število uporabnikov.

PREDVIDENI STROŠKI V PROGRAMU:
Strošek dela (organizacija, obveščanje, evalvacija, koordinacija, dogovori, delo na programu,
ipd.).
Materialni stroški povezani s programom: pošta - obveščanje, telefon, pisarniške
potrebščine, povračilo potnih stroškov prostovoljcem, gorivo, ogrevanje, čiščenje, komunalne
storitve.
Stroški storitev: ortopedski pripomočki, meritve, skupinska vadba v Snoviku, individualno
kopanje, kopanje v Fiesi, terapije, predavanja na temo.

2. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH IN PSIHIČNIH POSLEDIC
INVALIDNOSTI
NAMEN IN CILJI PROGRAMA:
Namen programa je poiskati ustrezne vsebine in z njimi kolikor je mogoče kompenzirati
invalidnost ter invalidom pomagati k boljši vključenosti v domače in družbeno okolje in s tem
omiliti osamljenost. Namen programa je tudi pomagati civilnim invalidom vojn, da čim dlje
ostajajo aktivni v skladu s svojimi zmožnostmi, kljub svoji invalidnosti in starosti, ter skrbeti
da jih ta čim manj ovira pri vključevanju v samostojno življenje.
Cilj programa je: zagotoviti občasno socialno pomoč materialno ogroženim; nuditi pomoč pri
zagotavljanju nege oz. spremljanju invalida ter po potrebi tolmača za gluhe; zagotavljanje in
redno spremljanje ogroženih članov in ustrezno odzivanje na spremenjeno stanje; poskrbeti
za zdravniške ekspertize za člane, ki vlagajo zahtevo za zvišanje %; izdelava socialne in
zdravstvene slike članstva; izvajati obiske na domu, v domovih starejših občanov in
zdravstvenih ustanovah; organizirati strokovna srečanja in ekskurzije; zagotoviti občasno
pomoč pri raznih opr.
UPRAVIČENOST PROGRAMA :
a civilne invalide vojn je ta program potreben in upravičen s tem, da ga za njih, druge
organizacije ne izvajajo v potrebni meri ali pa sploh ne, člani sami pa se največkrat ne
znajdejo in si ne znajo poiskati ustrezne pomoči. S starostjo postaja njihova invalidnost vse
večja ovira za njihovo samostojno življenje, zato je potrebno poiskati vse obstoječe oblike in
vsebine pomoči, tudi specifične, za kompenzacijo invalidnosti, lajšanje njihovih tegob in
preprečevanje izključenosti. Društvo ima pri tem pomembno vlogo, saj gre za pomoč s strani
oseb, ki zaradi podobnih življenjskih izkušenj ter posledično medsebojne povezanosti, lahko
najbolje prisluhne, razume ter pomaga.
VSEBINA:
Svojim članom bomo na najboljši možen način blažili socialne in psihične posledice
invalidnosti:
 V letu 2015 bomo glede na finančne zmožnosti podelili socialno denarno pomoč za
socialno ogrožene člane invalide (sofinanciranje plačila položnic). Upravičenost do
pomoči obravnava socialno zdravstvena komisija.
 S pomočjo aktivistov Društva bomo obiskali vsaj 30 bolnih oddaljenih ali nemočnih
članov invalidov (na domu ali v domu ostarelih), saj je naš obisk včasih edini stik
invalida z Društvom in nemalokrat tudi z zunanjim svetom nasploh. V takih primerih
se po potrebi povežemo z drugimi institucijami (CSD, z Zavodi, ki nudijo pomoč na
domu...) ali jim organiziramo potrebno pomoč in iščemo načine, da bi omilili njihovo
oteženo situacijo.
 Po izkušnjah iz preteklih let bomo vsaj 4 x nudili pomoč pri pripravi zdravniške
ekspertize, za vlogo za zvišanje % invalidnosti.
 Nudili bomo pomoč pri svetovanju, pri uveljavitvi posameznih pravic s področja
invalidskega varstva. Po potrebi bomo uporabnikom ponudili tudi pravno pomoč.










Eno glavnih osredotočenj društva je v tem, da skrbimo, da ne bi prihajalo do socialne
izključenosti invalida, zato bomo organizirali in sofinancirali 3 strokovne ekskurzije in
6 srečanj. Vsakič bomo organizirali prevoz članov iz različnih občin (avtobus, 1 – 2 x
kombi).
Za člane invalide, ki sami nimajo te možnosti, bomo priskrbeli spremljevalca oz. jih
bomo spremljali tudi zaposleni in aktivisti Društva (skupno 300 x).
Za člane, ki ne slišijo bomo najeli tolmača znakovnega jezika za gluhe.
V Društvu je praksa, da se poslovimo od preminulih članov, ter pomagamo bližnjim v
težki situaciji. Imamo prostovoljca, ki nosi prapor in govornika, ki se na najlepši
možen način poslovi od preminulega člana. Upamo, da bo teh dogodkov čim manj,
vendar jih moramo predvidevati tudi v tem letu.
Omogočili bomo tudi psihološko pomoč uporabnikom ob smrti bližnjega.
Uporabnikom bomo ponudili pomoč tudi pri vsakdanjih opravilih.

KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA
Skladno s svojimi potrebami, program koristijo vsi civilni invalidi vojn, ki imajo status vojnega
invalida; pomemben kriterij je tudi oddaljenost invalidov od društva oziroma bolezensko
stanje, ki invalidu preprečuje, da bi prišel v društvo in tako je društvo opravlja obiske na
domu; eden izmed kriterijev pa je tudi socialna ogroženost člana, ki jo mora dokazovati z
ustreznimi pisnimi dokumenti.
PREDVIDEN NAČIN OCENJEVANJA UČINKOV IZVEDENIH SOCIALNIH PROGRAMOV
ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA UPORABNIKOV
Prostovoljci oz. aktivisti Društva kontinuirano spremljajo dogovorjeno skupino invalidov in o
svojih opažanjih seznanijo Socialno zdravstveno Komisijo društva, ki potem po potrebi določi
potrebno pomoč. Sicer zbiramo podatke (želje, potrebe) tudi ustno od invalidov samih in na
podlagi le-teh prilagajamo tudi vsebine programa. Občasno izvedemo med uporabniki tudi
anketo. Pridobljene informacije potem pregleda socialno zdravstvena komisija in poda
predlog za aktivnosti v okviru tega programa.
PREDVIDENI STROŠKI V PROGRAMU:
Strošek dela: organizacija, evalvacija, sklepanje dogovorov,
obveščanje, koordinacija, nadzor nad potekom aktivnosti ipd.

oblikovanje

obvestil,

Materialni strošek programa: Povračilo stroškov socialno zdravstveni komisiji, najem
prostorov za sejo SZK, organizacija, povračilo stroškov aktivistov z obiski, povračilo stroškov
prostovoljcem spremljevalcem invalidov, pošta – obveščanje v zvezi s programom in
telefonske storitve ter internet.
Stroški storitev pri programu so naslednji: denarna pomoč, obiski, 3 x ekskurzija s
pogostitvijo, srečanja s pogostitvijo, tolmač znakovnega jezika, cvetje ob pogrebih, pravna
pomoč invalidom.

3. ŠPORT IN REKREACIJA:
NAMEN IN CILJI PROGRAMA:
Namen programa je izboljšati oz. ohranjati psiho-fizično kondicijo naših invalidov, poleg tega
pa tudi preprečevanje socialne izolacije, depresivnega razpoloženja in osamljenosti. Namen
tega programa je tudi, z intenzivnim motiviranjem, vključiti čim več posameznikov v telesno
aktivnost in na ta način posredno utrjevati samozavest vključenih v program.
Cilj pa je organizirati športne in rekreativne aktivnosti, ki so primerne in prilagojene starosti in
invalidnosti in tako dostopne za kar največje število invalidov. Organiziramo tudi
meddruštvena tekmovanja predvsem z namenom preprečevanja socialne izključenosti in
povezovanja z drugimi športniki/rekreativci ter druženja.

UPRAVIČENOST PROGRAMA:
Za civilne invalide vojn takega programa in na tak način ter v takem obsegu, ne izvaja
nobena druga organizacija, ker so, vadba in druga športna rekreacija, ki jo organiziramo,
prilagojena invalidnosti in starosti. Z vključenostjo v program se povečuje zadovoljstvo
posameznikov v vsakdanjem življenju, ohranja se njihovo psiho-somatsko in zdravstveno
stanje, kar posledično pomeni zmanjšanje potreb po podpornih službah državne in lokalne
ravni.
VSEBINA:
Rekreativna dejavnost je v skupinah mnogo bolj učinkovita, ker se člani pogosto vključijo
tudi zaradi druženja.
 V letu 2015 bomo še naprej, redno, skozi celo leto, vadili na športnih objektih na
Malenškovi ulici 1, Ljubljana, v naslednjih panogah: balinanje 40x, kegljanje 40x (v
primeru interesa uporabnikov tudi v Kamniku 40x in Kočevju 40x in streljanje 40x.
 V termah Snovik bomo organizirali rekreativno plavanje 5 x in različne pohode 5x,
katerih težavnost bomo prilagodili uporabnikom.
 Sodelovali bomo v Invalidski ligi mesta Ljubljana, kjer smo tudi do sedaj dosegali
dobre rezultate (30 krogov).
 Civilnim invalidom bomo omogočili vključevanje v vsa medobčinska, regijska in
republiška tekmovanja 7x (preko ZDCIVS) v balinanju, kegljanju, streljanju, pikadu,
hitri hoji, vrtnem kegljanju in šahu.
 Organizirali bomo tudi tekmovanje v panogi, ki jo bo izbrala športna komisija ZDCIVS
1x.
Zaradi starostne strukture bo posredno v program vključenih vse več spremljevalcev, saj
invalidi sami ne zmorejo več samostojne aktivnosti v tem programu. Vzporedne aktivnosti
programa so organizacija in vodenje, obveščanje uporabnikov, koordinacija in spodbujanje
članov k športni aktivnosti.
KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA
Glavni in v bistvu edini kriterij za vključenost v ta program je izražen interes invalida in
njegovo zdravstveno stanje.
PREDVIDEN NAČIN OCENJEVANJA UČINKOV IZVEDENIH SOCIALNIH PROGRAMOV
ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA UPORABNIKOV
Spremljanje zanimanja invalidov za posamezne športne panoge ter šah. Učinkovitost
programa se nedvomno kaže tudi v številu udeležencev in ne nazadnje tudi doseženi
rezultati, ki so razvidni v poročilih tekmovanj. Izvajamo tudi individualne razgovore z
udeleženci in nosilci posameznih nalog na tem področju.
PREDVIDENI STROŠKI V PROGRAMU:
Strošek dela znaša (organizacija, evalvacija, sklepanje dogovorov, oblikovanje obvestil,
spodbujanje članov k aktivnosti, nadzor nad potekom aktivnosti ipd.)
Stroški storitev pri programu so naslednji: Najemnina kegljanje Kamnik, kegljišče Kočevje,
organizacija športnega tekmovanja, najemnina za športne objekte po Ljubljani (Malenškova
1, BŠD Šiška, BŠD Tivoli ipd.), sodnik na tekmovanju, stroški s pogostitvijo, plavanje v
Snoviku.
Materialni stroški povezani s programom: povračilo stroškov prevoza »invalid – invalidu« za
udeležbo na tekmovanjih, povračilo stroškov prevoza šoferjem, pošta v zvezi s programom,
obratovalni stroški.

4. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO INVALIDOV
NAMEN IN CILJA PROGRAMA:
Namen programa je, da invalidom nudimo vsebine, ki jim pomagajo vzdrževati njihove
sposobnosti, psiho-fizično zdravje ter kvaliteto življenja, na čim višjem nivoju, čim dalj časa in
to v okviru svojega doma ali inštitucije, poleg tega pa jih tudi spodbujamo k aktivnemu
sodelovanju v društvu ter na ta način skrbimo, za širitev njihove socialne mreže.
Cilj programa pa je pomagati invalidom do čim bolj neodvisnega življenja in sicer s pomočjo
različnih delavnic, predavanj za osebno rast ter s področja zdravja, samopomoči, prehrane
ipd. S tem krepimo tudi socialno mrežo posameznika, spodbujamo samopomoč in izmenjavo
izkušenj med samimi uporabniki programa, kar je nedvomno pomemben dejavnik pri krepitvi
samozavesti invalida.
UPRAVIČENOST PROGRAMA
Civilni invalidi vojn imajo specifične potrebe v procesu staranja in jih aktivisti v društvu
najbolje prepoznavajo (največkrat tudi zato, ker izhajajo iz lastnih izkušenj). Program je za
populacijo civilnih invalidov vojn potreben, ker ga za njih v taki meri in na tak način, ne
izvajajo druge organizacije. Ne nazadnje z njim tudi znižujemo stroške državnih inštitucij, ki
bi po zakonodaji morale za njih ustrezno poskrbeti (zdravstvo, socialno varstvene institucije).
VSEBINA
Civilni invalidi vojn so zaradi svoje invalidnosti, starosti in spremljajočih bolezni vse bolj
ogroženi s postopnim drsenjem v socialno izolacijo. Da bi ta proces zaustavili ali vsaj omilili,
jih bomo spodbujali k aktivnemu staranju:










V ta namen bomo organizirali razna predavanja in delavnice strokovnjakov iz
zdravstvenega in socialnega področja in poskušali vplivati na zdravo prehrano, na
veselje do gibanja in podobno.
Predavanja in delavnice bomo organizirali vsaj 4x v l. 2015 na temo, ki bo našim
uporabnikom najbližja.
Organizirali bomo tudi regijska srečanja, poleg pogostitve in družabnega dela bomo
organizirali tudi predavanja s preventivnimi vajami. V l. 2014 smo tovrstna srečanja
uvedli, uporabniki so bili zadovoljni. Izrazili so željo, da tovrstna srečanja ponovimo
tudi v prihodnjem letu.
S prostovoljci bomo skušali širiti socialno mrežo in spodbujali invalide k sodelovanju
v raznih programih. Tiste, ki pa obiskov v društvu več ne zmorejo, pa bodo aktivisti
obiskali na njihovih domovih in prenašali v društvo njihove potrebe, ki jih z
organizirano pomočjo lahko zadovoljimo.
Našim članom smo na voljo dnevno, na sedežu Društva ali po telefonu, kjer dajemo
potrebne informacije in nasvete. Velikokrat pa uporabniki pokličejo, ker potrebujejo
toplo besedo, zato se tudi na tak način trudimo preprečiti socialno izolacijo članov
invalidov. Vedno pa se trudimo uporabnike spodbuditi k aktivnem staranju z
vključevanjem v naše aktivnosti.
Dnevno opravimo tudi 20 klicev, ki so namenjeni spodbujanju uporabnikov k uporabi
programa.

KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA
Kriterij za koriščenje programa je, potreba po tovrstni pomoči s strani posameznega invalida
in njegove družine ter njihove prostovoljne odločitev za sodelovanje. Prednost imajo
nedvomno tisti člani, ki se znajdejo v taki ali drugačni stiski.

PREDVIDEN NAČIN OCENJEVANJA UČINKOV IZVEDENIH SOCIALNIH PROGRAMOV
ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA UPORABNIKOV
Na podlagi neposrednih kontaktov in razgovorov z invalidi in njihovimi družinami zberemo
informacije o potrebah. Sodelovanje se meri konkretno s številom sodelujočih uporabnikov.
Rezultate obiskov na domu sporočajo aktivisti, ki so posameznika obiskali in predlagajo
ustrezne ukrepe, po potrebi tudi komisiji za zdravstvo in socialno varstvo. Predavanja in
delavnice ocenjujejo udeleženci z anketnimi vprašalniki. Rezultate ocen analiziramo in jih
vnašamo v naše nadaljnje delo.
PREDVIDENI STROŠKI V PROGRAMU:
Strošek dela (koordinacija, priprave gradiv, organizacija, evalvacija, sklepanje dogovorov,
spodbujanje članov k aktivnosti ipd.)
Materialni stroški povezani s programom: povračilo stroškov spremljevalcem prostovoljcem,
pisarniški material povezan s programom, internet, obveščanje po telefonu, obratovalni
stroški, pošta, povračilo stroškov šoferjem za prevoz invalidov, cvetje za zahvalo
predavateljem, povračilo stroškov aktivistki ki dela na programu, priprava gradiv za praktične
vaje.
Stroški storitev povezani s programom so naslednji: predavanja, regijska srečanja predavanja, regijska srečanja pogostitev, tolmač znakovnega jezika, najem predavalnice,
pogostitve predavanja.
5. KULTURNA DEJAVNOST
NAMEN IN CILJ:
Namen programa je ozaveščanje invalidov, da aktivirajo svoje ustvarjalne potenciale,
medsebojno učenje in izmenjava izkušenj. Ne nazadnje je namen programa tudi
preprečevanje socialne izključenosti in širjenje socialne mreže.
Cilj programa pa je: organizirati kulturne dogodke, prireditve, pomoč pri sofinanciranju knjig,
razstav ipd.,organizacija ogledov gledaliških predstav, koncertov, muzejev, razstav, kulturnih
znamenitosti, spodbujanje ustvarjalnosti – preko ustvarjalnih delavnic, preko nakupa
izdelkov, ki jih invalid potrebuje za svoje izražanje ter ne nazadnje spodbujanje invalidov
umetnikov, da svoje znanje in izkušnje delijo s svojimi so-invalidi.
UPRAVIČENOST PROGRAMA
Program je upravičen, saj ga za to populacijo ne izvaja nobena druga organizacija, saj
zahteva dobro poznavanje in prilagajanje specifičnim potrebam civilnih invalidov vojn.
Vključevanje v program omogoča ohranjanje psiho - somatskega stanja vključenih in s tem
znižuje potrebo po podpornih službah države in lokalnih institucij.
VSEBINA
 Glede na interese članstva bomo organizirali ogled raznih gledaliških predstav v
Ljubljani in okolici, razstav, muzejev ter koncertov.
 Poleg tega bomo organizirali strokovne ekskurzije – vsaj 2, na katerih si bomo
ogledali kulturne zanimivosti posameznih krajev. Pri organizaciji bomo pazili, da bodo
aktivnosti prilagojene tudi najtežjim invalidom: Slepim bodo spremljevalci videno
opisovali, gluhim bomo po potrebi organizirali tolmača za gibalno ovirane pa bomo
poiskali prostovoljce, ki jim bodo pomagali pri premagovanju ovir.
 S proslavami bomo obeležili dan žena, materinski dan, dan mladosti, ter organizirali
proslavo za Miklavža.
 Udeležili se bomo izbranega koncerta, se odpravili v Mestno gledališče, Gledališče
Studenec in Opero.



Ustvarjalnost članov bomo spodbujali tudi s sofinanciranjem njihovih razstav, pri izdaji
knjige ipd.

Aktivnosti, ki spremljajo program so organiziranje, koordinacija, spodbujanje članov k uporabi
programa.
KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA
Program koristijo v skladu s svojimi potrebami in interesi potrebami vsi civilni invalidi vojn z
območja našega društva, ki imajo status civilnega invalida vojn.
PREDVIDEN NAČIN OCENJEVANJA UČINKOV IZVEDENIH SOCIALNIH PROGRAMOV
ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA UPORABNIKOV
Evalvacijo programa izvajajmo predvsem z individualnimi razgovori s koristniku programa.
Ocena učinkov programa oziroma pokazatelj upravičenosti programa pa je predvsem velik
interes invalidov za vsebine tega programa, kar nam daje motiv za naše nadaljnje delo.
PREDVIDENI STROŠKI V PROGRAMU:
Strošek dela znaša (koordinacija, organizacija, evalvacija, sklepanje dogovorov, spodbujanje
članov k uporabi programa itd.)
Materialni stroški povezani s programom so naslednji: obveščanje po telefonu in internetu,
pošta, povračilo stroškov spremljevalcem, povračilo stroškov aktivistki, ki dela na programu,
obratovalni stroški, prevozi invalid invalidu.
Stroški storitev na programu so naslednji: vstopnine – ogledi, tolmač, sofinanciranje razstav
oz. drugih izdelkov uporabnikov, organizacija proslav, najem prostorov, cvetje na proslavah.
6. USPOSABLJANJE INVALIDOV ZA SAMOPOMOČ
PROSTOVOLJCEV ZA ŽIVLJENJE IN DELO Z INVALIDI

TER

SVOJCEV

IN

NAMEN IN CILJ:
Namen programa je usposobiti/tekoče izobraževati invalide - prostovoljce, družinske člane in
druge prostovoljce z namenom, da bi invalidom omogočali čim bolj samostojno življenje, po
potrebi s pomočjo prostovoljcev oz. v družinskem krogu ob pomoči svojcev.
Cilj programa pa je izvesti predavanja in delavnice za prostovoljce za delo z invalidi,
problematiko staranja, demence, skrbi za zdravje ipd. Ne nazadnje je cilj programa tudi
izobraževanje delavcev društva za bolj kvalitetno pomoč in podporo invalidom.
UPRAVIČENOST PROGRAMA
Civilni invalidi vojn imajo specifične potrebe v procesu staranja in jih aktivisti v društvu
najbolje prepoznavajo. Javne službe tudi ne izvajajo tovrstnih izobraževanj za prostovoljce in
svojce. Poleg tega s tem programom tudi spodbujamo razne oblike pomoči drug drugemu in
samopomoči.
VSEBINA
Program zajema predvsem usposabljanje invalidov samih za samopomoč in usposabljanje
delavcev/invalidov volunterjev društev za nudenje bolj kvalitetne pomoči in podpore
soinvalidom (predvsem s področja svetovanja, koordinacije ipd.).
Del programa pa se nanaša tudi na izobraževanje oz. usposabljanje prostovoljcev in svojcev
za nudenje ustrezne pomoči invalidom, da bi le ti lahko, z občasno pomočjo drugih, čim dalj
časa, čim bolj samostojno in kvalitetno živeli v domačem okolju. Občasno in po potrebi v
program vključimo tudi strokovnjake, da izvajalci programa dobijo neposredno izkušnjo in
specifična znanja za delo s starejšimi invalidi.

V letu 2015 bomo organizirali vsaj 2 usposabljanja prostovoljcev, okrogle mize, kjer bodo
prostovoljci izmenjavali izkušnje in prenašali znanje. Vključili bomo tudi uporabnike, ki se
bodo pripravljeni usposabljati za pomoč soinvalidu in uporabnike, ki se bodo usposabljali za
samopomoč.
Organizirali bomo regijska srečanja, kjer bomo najeli zunanjega strokovnjaka, ki bo invalidom
svetoval, kako odpraviti ovire v vsakdanjem življenju.
KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA
Kriterij za koriščenje programa je ali bi tovrstna oblika pomoči, svetovanja, usposabljanja
pripomogla h kvalitetnejšemu življenju invalida, ki tako pomoč potrebuje in predvsem h
kvalitetnejšemu samemu delu prostovoljcev z invalidi. Nedvomno je kriterij ugotovljena
potreba, da je potrebno prostovoljce in svojce dodatno usposobiti za še bolj kvalitetno delo z
invalidi.
PREDVIDEN NAČIN OCENJEVANJA UČINKOV IZVEDENIH SOCIALNIH PROGRAMOV
ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA UPORABNIKOV
Učinke se meri konkretno s številom sodelujočih invalidov – prostovoljcev ter svojcev in
drugih prostovoljcev ter učinkovitostjo samopomoči ter uspešnosti pomoči družinskih članov,
prostovoljcev ter samih delavcev društva, ki so vključeni v ta program. Učinke občasno
merimo tudi z vprašalniki sicer pa z razgovori z invalidi, ki prejemajo pomoč in lahko najbolj
objektivno ocenijo ali so raznovrstna usposabljanja učinkovita v sami praksi (kar se kaže v
izboljšanem odnosu do invalida, večja usposobljenost dajanja razne pomoči, svetovanja….)
PREDVIDENI STROŠKI V PROGRAMU:
Strošek dela znaša (koordiniranje, rezervacije, organizacija, obveščanje, priprava gradiv,
evalvacija, sklepanje dogovorov ipd.)
Strošek materiala povezani s programom: Svetovanje in obveščanje po telefonu, povračila
stroškov prostovoljcem aktivistom, internet, pošta, pisarniški material za pripravo gradiv, vabil
in toner, obratovalni stroški.
Stroški storitev programa so naslednji: usposabljanje prostovoljcev invalidov na predavanjih,
regijska srečanja invalidov s pogostitvijo, okrogle mize prostovoljcev, cvetje za predavatelje
in najem prostorov.
7. PREVOZI INVALIDOV
NAMEN IN CILJ:
Namen programa je olajšati življenje težje mobilnim članom, ki sami ne zmorejo več voziti ali
uporabljati javnega prevoza. Namen je zagotoviti kvalitetno življenje invalida, tako, da se mu
omogoči vključenost v aktivnosti, ki se jih drugače ne bi mogel udeležiti in s tem
preprečujemo socialno izključenost in osamljenost invalida. Poleg tega mu olajšamo dostop
do njemu potrebnih zdravstvenih oz. socialnih služb in s tem skrbimo za njegovo socialno zdravstveno oskrbo.
Cilj programa je: zagotoviti organizirani prevoz invalidom ali z lastnim/društvenim vozilom
sicer pa z najetim vozilom, ko gre za skupinske prevoze. Za posamezne primere pa po
potrebi zagotavljamo prevoz »član članu« s tem, da so-invalidu oziroma spremljevalcu
sofinanciramo strošek prevoza invalida (individualni prevozi invalida k zdravniku, v
zdravilišče, druge javne institucije…).
UPRAVIČENOST PROGRAMA
Program je upravičen, ker je vse več invalidov, ki sami, zaradi gibalne oviranosti, ne zmorejo
več sami priti v društvo, se udeleževati društvenih aktivnosti ali potrebujejo prevoz na
določeno lokacijo in jim ga svojci ne morejo zagotoviti. V primeru, ko gre za skupinske
aktivnosti pa so organizirane skupinske vožnje tudi najbolj racionalne/najcenejše.

VSEBINA
V Društvu imamo svoj kombi, s katerim usposobljeni vozniki - prostovoljci vozijo člane na
lokacije, ki so izbrane za določene dogodke (srečanja, samopomočne skupine, programi
dnevnega centra, obiski članov na domu, obisk kulturnih ustanov) ali dogajanja (ohranjevanje
zdravja v Snoviku, na morju). S tem programom omogočamo članom vključitev v ostale
programe, ki jih Društvo nudi. Program uporabljajo tudi slepi in gibalno ovirani, ki nimajo
pomoči svojcev.
Po potrebi s kombijem pripeljemo posameznega člana v društvo, k zdravniku in po drugih
določenih poteh. Če gre za večjo skupino si Društvo še en kombi sposodi pri Društvu slepih
in slabovidnih Ljubljana, Zvezi za šport invalidov Slovenije ali gasilcih iz Zaloga.
V letu 2015 bomo glede na izkušnje iz preteklih let:
 s kombijem prevozili okoli 500 članov; z avtobusom okoli 600;
 organizirali bomo prevoz 100x – preko šoferjev, preko drugih izvajalcev 15x;
 kombijem bomo prevozili okoli 10.000 km;
 Prevoz invalidov bomo organizirali pri različnih aktivnostih: ohranjevanje zdravja
(Fiesa, solne terapije, Strunjan, Valdoltra - prevoz invalida k zdravniku itn.; skupine za
samopomoč (po Sloveniji); pogrebi; obiski članov; kultura; šport ipd.
 Z organiziranimi prevozi bomo olajšali vključevanje manj mobilnih članov v aktivnosti
Društva. Določene individualne prevoze pa opravljamo s pomočjo invalidov ("invalid
invalidu") in drugih prostovoljcev, z njihovimi prevoznimi sredstvi.
KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA
V skladu s potrebami program koristijo vsi gibalno ovirani invalidi in tudi tisti, ki nimajo druge
možnosti, da bi si organizirali prevoz in ki imajo status civilnega invalida vojn in seveda
izrazijo prošnjo/interes po tovrstni pomoči.
PREDVIDEN NAČIN OCENJEVANJA UČINKOV IZVEDENIH SOCIALNIH PROGRAMOV
ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA UPORABNIKOV
Učinke programa merimo s sprotnim spraševanjem uporabnikov ter ob občasnem
namenskem anketiranjem uporabnikov ob obiskih aktivistov – prostovoljcev s ciljem
preverjanja njihovih potreb in zadovoljstva s programom. Učinke programa merimo tudi s tem
koliko članov se določenih programov društva udeleži ravno zaradi omogočenega
organiziranega prevoza in bi jim bilo to brez tega programa onemogočeno.
PREDVIDENI STROŠKI V PROGRAMU:
Strošek dela (koordinacija, obveščanje, dogovori ipd.)
Materialni stroški programa: gorivo, servis kombija, obveščanje (internet, pošta, telefon),
povračila stroškov šoferjem.
Stroški storitev: avtobusni prevozi.
8. DNEVNI CENTRI IN KLUBI
NAMEN IN CILJ
Namen programa je izvajati socialno varstveno dejavnost društva, za nudenje kvalitetne,
organizirane pomoči svojemu članstvu, ki je zaradi invalidnosti, osamljenosti in/ali slabšega
materialnega stanja prikrajšano za zadovoljitev nekaterih življenjskih potreb. S tem
programom članom omogočamo kvalitetno, aktivno, zanimivo preživljanje prostega časa,
sprotno reševanje problemov, preprečujemo socialno izključenost ter krepimo
medgeneracijsko povezanost. Namen programa je organizirati skrb za starostnike tako, da
čim dalj ohranjajo neodvisnost, samoizpolnitev, samospoštovanje, vpletenost v socialno
mrežo, po potrebi pa jim tudi zagotovimo ustrezno oskrbo in pomoč.

Cilji programa so: Zagotoviti skupine za samopomoč. Sodelovanje z drugimi humanitarnimi in
invalidskimi ustanovami npr. z UNICEF - varna točka. Krepitev medgeneracijskega
sodelovanja. Organizirati delavnice npr. urjenje spomina. Organizirati tedensko telovadbo za
člane
UPRAVIČENOST PROGRAMA
Za navedeno skupino invalidov takega programa ne izvaja nobena druga organizacija.
Program je še posebej pomemben, ker omogoča druženje in samopomoč med sebi enakimi
ljudmi. Program s svojima dejavnostima Dnevni center in skupine za samopomoč zvišuje
zadovoljstvo vključenim, jim omogoča lažje reševanje problemov, s tem pa se ohranja ali
izboljšuje njihovo psiho-somatsko stanje.
VSEBINA
Dnevni center bo organiziran na Grablovičevi ulici 28, v prostorih ČS Vodmat. Po dogovoru z
njimi bomo vabili tja vse meščane iz tega okolja. Tam bomo organizirali predavanja,
delavnice urjenja spomina in dnevno vadbo prilagojeno invalidom, ki ga bo vodila članica
invalidka.
V DC bomo organizirali Miklavžev koncert in Materinski dan, sodelovali bomo z UNICEF- om
organizirano imamo tudi varno točko. V okviru Dnevnega centra delujeta tudi dve
samopomočni skupini. Namen druženja v skupinah je olajšati in olepšati življenje ogroženim
skupinam starejših in osamljenih članov društva, pri katerih je socialno-varstvena
problematika izrazito pereča. V posamezno skupino bo vključenih 10 – 12 starejših oseb z
različnimi težavami, iz mesta Ljubljane in okolice. Skupine se bodo srečevale dvakrat
mesečno v prostorih KS na Grablovičevi 28, ali pa se bodo z društvenim kombijem odpeljale
na izbrano lokacijo v naravo. Pri srečanju skupin je poudarek na vodenem delu, ki je
namenjen izbrani vsebini. Teme, ob katerih se bomo srečevali pa bomo prilagodili željam in
potrebam uporabnikov, letnem času, aktualnim razmeram ipd. Člani se po izkušnjah iz
preteklih let aktivno odzivajo na teme in z navdušenjem predajajo mnenje, stališča in
izkušnje na dogovorjene teme. Krepili bomo tudi medgeneracijsko sodelovanje in na
proslave povabili otroke iz OŠ Vodmat.
KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA
Program, v skladu s potrebami, koristijo vsi CIV s področja društva, ki imajo status vojnega
invalida, oziroma civilnega invalida vojn in so sprejeli našo ponudbo.
PREDVIDEN NAČIN OCENJEVANJA UČINKOV IZVEDENIH SOCIALNIH PROGRAMOV
ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA UPORABNIKOV
Evalvacija poteka na dveh nivojih. Aktivisti zbirajo informacije o potrebah invalidov s tega
področja. Strokovni vodja izvaja evalvacijo v ožjem smislu, nakaže vzroke uspehov ali
problemov in skupno poskušamo najti ustrezne poti pri reševanju problemov.
PREDVIDENI STROŠKI V PROGRAMU:
Strošek dela (organizacija, sklepanje dogovorov, priprave gradiv, spodbujanje uporabnikov k
koriščenju programa ipd.)
Strošek materiala na programu je naslednji: pisarniški material (priprava gradiv, tonerji, papir,
svinčniki, kar se uporablja na delavnicah), obveščanje (internet, pošta, telefon), obratovalni
stroški , povračilo stroškov aktivistom, povračilo stroškov prostovoljki, ki na programu dela
redno skozi celo leto 600 eur, povračilo stroškov šoferjem kombija.
Stroški storitev: organizacija proslav, urjenje spomina predavatelj.
9. INFORMATIVNA DEJAVNOST
NAMEN IN CILJ:
Namen programa je stalna in sprotna informiranost CIV o vseh dejavnostih, ki se izvajajo v
društvu z namenom, da se ohranja njihova čim večja aktivnost, saj to prispeva k njihovemu

boljšemu tako psihičnemu kakor tudi fizičnemu zdravju in sploh skrbi za neodvisno življenje.
Zelo pomembno je, da se jih spomnimo ob njihovih osebnih praznikih, saj jim to veliko
pomeni in vedo, da društvo misli na njih ter da jih spomnimo, da smo tu za njih kadar bodo
potrebovali pomoč.
Cilj programa je: zagotavljati obveščenost invalidov, o aktivnostih društva in tudi vseh
spremembah na področju invalidskega varstva kar izvajamo pisno in telefonsko, ter z
razgovori, ko pridejo člani v društvo ali ko jih obiščemo na domu; cilj je tudi zagotoviti
internetno obveščanje.
UPRAVIČENOST PROGRAMA
Program je potreben, ker invalidi živijo v najrazličnejših predelih cele Slovenije in jim
drugače ni mogoče zagotoviti obveščenosti o dogajanju v društvu ter o vseh spremembah, ki
se dogajajo na področju zakonodaje. Takega oziroma podobnega programa ne izvaja
nobena javna služba, tako ima ta program še toliko večjo težo.
VSEBINA
Članom Društva bomo skozi celo leto pošiljali programe in aktivnosti v katerih bomo
determinirali posamezne vsebine, čas ter lokacijo dogajanja. V zadnjem času se trudimo
obvestila oblikovati kar se da zanimiva, da pritegnemo pozornost uporabnikov, saj ne želimo,
da uporabniki obvestila zavržejo in se posledično ne vključujejo v programe.









Obvestila pošiljamo tudi preko interneta vsem članom, ki le tega koristijo.
Posameznike še dodatno obveščamo dnevno preko telefona in jih opozorimo na
obvestilo, ki so ga prejeli. S klicem jih še dodatno spodbudimo k uporabi aktivnosti.
V letu 2015 bomo dopolnili in preoblikovali našo spletno stran, kar nam bo povzročilo
še dodatne stroške v programu. Uporabnike obveščamo tudi preko glasila Naše Vezi
(preko ZDCIVS), objavljamo načrtovane dejavnosti, obveščamo o preteklih dogodkih
in aktivnostih, spodbujamo člane invalide, da pripravijo tudi svoj prispevek, ki ga nato
z veseljem prebirajo v glasilu.
Zelo pomembno je, da se jih spomnimo tudi ob osebnih praznikih, saj jim to veliko
pomeni. S tem pokažemo da mislimo na njih in vzpostavljamo bolj topel in prijateljski
odnos, kar ima za posledico večjo odzivnost in vključevanje v aktivnosti. Tudi v l.
2015 bomo s tem nadaljevali. Čestitke so ročno delo, izdelujemo jih na Društvu, pri
tem pa nam pomagajo uporabniki in aktivisti.
V letu 2015 bomo po izkušnjah iz preteklih let opravili vsak dan od 15 – 50 telefonskih
klicev, skupaj okoli 4000 klicev letno.
Obvestila bomo poslali vsaj 6 x, torej okoli 1.800 pisem in povprečno 5 čestitk na
teden.

KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA
V program so avtomatično vključeni vsi člani/invalidi, ki imajo status civilnega invalida vojn.
Način obveščanja pa skušamo kar v največji meri prilagodimo invalidu samemu.
PREDVIDEN NAČIN OCENJEVANJA UČINKOV IZVEDENIH SOCIALNIH PROGRAMOV
ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA UPORABNIKOV
Učinkovitost programa ugotavljamo predvsem preko odzivnosti članstva in s tem
vključenostjo invalidov v aktivnosti in programe društva. Ta je še vedno relativno visoka, v
javnosti pa še vedno opažamo nizko stopnjo interesa in zato tudi nizko stopnjo poznavanja
kategorije civilnih invalidov vojne.
PREDVIDENI STROŠKI V PROGRAMU:
Strošek dela znaša (priprava obvestil, dogovori, organizacija, spodbujanje članov, telefonsko
obveščanje ipd.)

Materialni stroški programa so naslednji: potrošni material za izdelavo čestitk, pošta, tonerji
za fotokopirni stroj in printer, papir, kuverte, povračilo stroškov aktivistom, internet, telefon,
obratovalni stroški.
Stroški storitev: obnovitev in urejanje spletne strani.
B3. CILJNE SKUPINE UPORABNIKOV, KI JIM JE PROGRAM NAMENJEN IN POGOJI
ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:
Ciljna skupina uporabnikov:
Uporabniki programa so:
 civilni invalidi vojn, ki imajo z odločbo priznan status,
 civilne žrtve vojne, ki zaradi pomanjkljive zakonodaje do leta 1993 ali zaradi vrste drugih
vzrokov, še niso uspele uveljavili statusa,
 invalidi žrtve vojnega nasilja,
 drugi vojni invalidi,
 družinski člani umrlih civilnih invalidov vojn.
Pogoji za vključitev v program:
 Program je namenjen civilnim invalidom vojn in drugim zainteresiranim vojnim invalidom
ter izjemoma njihovim ožjim družinskim članom, ko gre za ostarele zakonske pare ali
ožje družinske člane, kjer je družina v stanju socialnega tveganja,
 Pri ustanavljanju skupin oziroma pri organizaciji skupine smo upoštevali kriterije potreb
ter interesov članov društva, psihofizičnega stanja posameznika ter osebne mobilnosti
in oddaljenosti od sedeža društva,
 Pri vsebinski opredelitvi programa dela smo nadalje upoštevali kriterije spolne
pripadnosti, družinskega stanja in zmožnosti,
 Slabše materialno stanje, ki jim onemogoča aktivnejšo udeležbo pri socialnih aktivnostih,
 Ovdovelost in samotno življenje oziroma življenje z ostarelim zakoncem v okolju, ki ne
omogoča zadostne izbire ustreznih socialnih stikov.
C. PROSTOR, KJER SE IZVAJA PROGRAM
Društvo Civilnih invalidov vojn Slovenije ima prostore na Malenškovi 1 v Ljubljani.
Društvo je dejanski solastnik dela kompleksa stavbenih objektov na istem naslovu.
(Zemljiško-knjižni vpis urejamo).
S prostori upravlja Društvo vojnih invalidov Ljubljana, ki zaračunava obratovalne stroške
za vzdrževanje prostorov.
V dogovoru z MOL - Četrtno skupnostjo Center, program dnevnega centra in
samopomočnih skupin starejših izvajamo v prostorih na Grablovičevi 28 v Ljubljani.
Prostore za ostale programe najamemo.
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