ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91

Podljubelj 56, 4290 Tržič, tel:. 040 13 18 91
http://www.zdruzenje91.si, e-naslov:info@zdruzenje91.si

POSLOVNO POROČILO O DELU ZA LETO 2015
1. SPLOŠNI DEL
a) Predstavitev Združenja 91
Združenje vojnih invalidov 91 (Združenje 91) je bilo ustanovljeno leta 2007 v Kranju. Na
podlagi odločb MDDSZEM imamo priznan status invalidske organizacije, ki deluje na državni
ravni in v javnem interesu. Združenje 91 ima svoj Temeljni akt v katerem so opredeljene vse
naloge in način dela, vodi ga predsednik, pomembne sklepe pa sprejema sedem članski
Upravni odbor. Administrativno finančne zadeve je vodil predsednik Jože Romšak. Za
strokovno delo pri izvajanju posebnih socialnih programov skrbi dipl.soc. delavka Helena
Govekar, višja svetovalka. Sedež Združenja 91 je v Tržiču, naslov za prejemanje pošte pa je
Združenje 91, Podljubelj 56, 4290 Tržič. Združenje nima svojih prostorov za delovanje.
V Združenje 91 so vključeni vsi vojaški vojni invalidi in civilni invalidi vojne, ter svojci padlih ali
umrlih v osamosvojitveni vojni leta 1991. Vse žrtve agresije 91 živijo na celotnem območju
Republike Slovenije. Struktura upravičencev na dan 31.12.2015:
Vojaški vojni invalidi

Civilni invalidi vojn

Svojci umrlih

Drugi člani

Skupaj

92

5

59

11

167

Imamo svojo spletno stran www.zdruzenje91.si, preko katere redno informiramo svoje člane
in zainteresirano javnost.
b) Finančno in materialno poslovanje
Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje:
 iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO;
 iz javnih sredstev občin;
 s članarino;
 s prispevki donatorjev;
Vse knjigovodske in finančne evidence vodi tajnik združenja, enkrat letno nam poročilo za
Ajpes izdela Računovodski servis iz Tržiča.
c) Nadzor poslovanja
Nadzor nad poslovanjem v združenju izvaja tričlanski Nadzorni odbor. Predsednik Nadzornega
odbora Boris Fras je redno vabljen in navzoč na vseh sejah Upravnega odbora, kjer se
sprejemajo pomembni sklepi.
2. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV
V letu 2015 je Združenju 91 izvajalo posebne socialne programe, ki vojnim invalidom
omogočajo bolj aktivno in neodvisno življenje in sicer:

a) Pomoč vojnim invalidom 91 v socialni ali psihični stiski in ohranjanje socialnih
stikov:
S tem programom smo socialno ogroženim članom, ki so zaprosili za pomoč, pomagali z
namenskim sofinanciranjem naslednjih pomoči:
-

sofinanciranje nakupa zdravstvenih tehničnih pripomočkov – 5 x ( 4 x vojnim invalidom in
1 x svojcu umrlega
posebna finančna pomoč – 2 x ( 1 x vojnemu invalidu in 1 x svojcu umrlega)
v enem primeru že odobrena pomoč za nakup tehničnega pripomočka ni bila realizirana in
se bo zaključila v začetku leta 2016
v dveh primerih posebna pomoč ni bila odobrena zaradi neizpolnjevanja pogojev,

Skupaj smo pomagali 5 vojnim invalidom in 2 svojcema. Opravljeno je bilo skupaj 49
prostovoljnih ur dela.
b) Integracija vojnih invalidov 91 v kulturno in družbeno življenje
s ciljem druženja, integriranja ter ohranjanja socialnih stikov, smo našim članom omogočili
udeležbo na naslednjih prireditvah:
-

tradicionalno srečanje članov Združenja 91 je bilo v Kranju, z ogledom protokolarnega
objekta Brdo in spominskega obeležja padlega Petra Petriča na Letališču Ljubljana,
svečanost na Osankarici na Pohorju,
proslava v Dražgošah,
svečanosti prve žrtve 1991 v Pekrah,
sodelovali smo na mednarodnem simpoziju pod naslovom Politika memorije in pozabe v
Tržiškem muzeju,
pripravili smo odmevno razstavo ob 70. obletnici osamosvojitve Koncentracijskega
taborišča Mauthausen na Ljubelju,
proslave ob dnevu državnosti, več lokacij po Sloveniji,
proslave in sprejemi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti,
svečanost ob dnevu združenja Sever v Zrečah,
slovesnost ob Dnevu suverenosti v Novem mestu,
odkritje spominskega obeležja padlim za domovino 91 v Šmartnem,
konferenca »Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov, Brdo pri
Kranju,
svečana akademija ob 25 obletnici ustanovitve manevrske strukture narodne zaščite v
Celju,
sprejemu pri predsedniku Vlade RS ob svetovnem dnevu invalidov v Ljubljani,
sprejemu pri predsedniku Vlade RS za ranjene in svojce žrtev agresije 91 v Ljubljani,
komemoracij ob obeležjih žrtev agresije 91, Žale v Ljubljani in drugih lokacijah po Sloveniji,
novoletno srečanje članov Združenja 91 v Ljubljani,
omogočili smo obiske abonmajev v Mestnem gledališču Maribor.

Skupaj se je vseh srečanj in prireditev udeležilo 124 članov združenja, od tega neponovljivo 45
članov. Opravljeno je bilo skupaj 484 prostovoljnih ur.
c) Individualna rekreacija in športne igre vojnih invalidov 91
-

Individualni planinski pohodi članov Združenja 91 na več lokacij,
enodnevno kolesarjenje po štajerski,
kopanje z vodeno telovadbo v termah, Ptuj, Čatež in Laško,
ribolov pri RD Ptuj,
individualna rekreacija posameznih članov v lokalnem okolju: streljanje in pikado v Tržiču,
badminton v Mariboru, smučanje več lokacij, kegljanje – bowling v Kranju idr.

Skupaj je bilo v ta program vključenih 34 članov združenja. Opravljeno je bilo skupaj 720
prostovoljnih ur.
d) informativna dejavnost in ozaveščanje javnosti
-

izdali smo Bilten 91 št. 5,
izdali smo knjigo Koncentracijsko taborišče Mauthausen Ljubelj – 70 let,
sodelovali smo z referatom na mednarodnem simpoziju v Tržiču na temo Politika memorije
in pozabe, priprava referata in pisnega prispevka,
sodelovali smo z informativnimi prispevki v glasilih Sveta invalidom Maribor, Tržiškega
muzeja idr.
preko spletne strani www.zdruzenje91.si smo tekoče informirali svoje člane in druge
upravičence, ter zainteresirano javnost.

V ta program so bili vključeni vsi upravičenci združenja. Opravljeno je bilo skupaj 395
prostovoljnih ur.
V vse posebne socialne programe je bilo skupaj vključenih 168 članov, neponovljivo je v
programih aktivno sodelovalo 56 članov združenja, Bilten91 pa so prejeli vsi upravičenci in
sorodne veteranske organizacije.
3) DELOVANJE ZDRUŽENJA 91:
Poleg zgoraj navedenih aktivnosti smo v Združenju 91 v letu 2015 izvajali še druge redne
dejavnosti in sicer:
-

Izvedli smo 3 redne in dve dopisni seji UO Združenja 91,
Izvedli smo volilni Zbor članov Združenja 91 v Laškem,
Sami smo vodili finančno-knjigovodsko evidenco društva,
Poslali smo vlogo na javni razpis občine Tržič,
Izvedli smo poizvedovalno anketo med vsemi upravičenci – žrtvami agresije 91 c Sloveniji, s
ciljem ugotoviti nerešena vprašanja glede statusov in pravic posameznih žrtev,
Udeleževali smo se več sestankov in prireditev sorodnih veteranskih organizacij,
Udeležili smo se posveta na FIHO v Ljubljani,
Udeležili smo se posveta NSIOS v Izoli,
Udeležili smo se sej Sveta za invalide pri Vladi RS v Ljubljani, sej Sveta FIHO in sej
parlamentarnih skupin o socialni tematiki na DZ in DS,
Aktivno smo sodelovali s protokolom RS pri organizaciji sprejema žrtev 91,

4. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2015
V Združenju 91 sami vodimo enostavno knjigovodstvo z uporabo kontnega okvirja za društva
in invalidske organizacije (ŠT. 33) ter register osnovnih sredstev. Letno poročilo o bilanci
stanja in izkazu poslovnega izida so nam izdelali v Računovodskem servisu Rožič Andreja s.p.
v Tržiču.
V letu 2015 smo prejeli finančna sredstva iz naslednjih virov:
-

Fundacije FIHO,
Občine Tržič,
Članarine in prostovoljni prispevki članov,
iz lastnih sredstev (prenos sredstev iz 2014).

Tekom leta smo od Fundacije FIHO prejeli dodatna sredstva za delovanje in programe v višini
1.753,21 EUR (dofinanciranje).

Na podlagi naše vloge za dodatna sredstva iz rezervnega sklada FIHO, smo tekom leta prejeli
še dodatno 2.000,00 EUR za izvedbo programa razstave Mauthausen Ljubelj, izdajo knjige in
postavitve razstave Pekrski dogodki v Mariboru, ki pa ni bila realizirana.
5. OCENA USPEŠNOSTI IN EVALVACIJA
Združenje 91 je v svojem programu dela in finančnem načrtu za leto 2015 realno predvidelo
obseg in stroške delovanja in izvajanja posebnih socialnih programov, zato smo v celoti
porabili dobljena finančna sredstva za planirane namene. Evalvacijo smo izvajali na podlagi
razgovorov z uporabniki programov, njihovih mnenj in pripomb. Razmerje namenske porabe
sredstev:
- posebni soc. programi – 74,03 %, delovanje društva – 22,75%, naložbe – 3,22 %.
6. ZAKLJUČEK
Združenje se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Nadzorni odbor Združenja 91 je tekom leta
večkrat sodeloval pri izvajanju programa in pregledu porabe financ, konec leta je pregledal
celotno finančno poslovanje Združenja. Vsa finančna sredstva smo porabili v skladu s predpisi
in navodili financerjev, za kar imamo pokritje v pregledni finančni in knjigovodski evidenci. Vsi
zneski vpisani v preglednicah tega poročila, so realni in se v celoti ujemajo z dokumentacijo o
finančnem poslovanju Združenje 91 in stanjem na našem TRR. Ostanek finančnih sredstev v
višini 2.653,562 EUR smo prenesli v naslednje leto in jih bomo porabili za redno dejavnost
združenja.
Poslovno poročilo Združenje 91 je obravnaval UO in NO ter Zbor članov dne 27.2.2016,
objavljeno pa je bilo tudi v internem glasilu BILTEN 91 št. 5.

