ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91

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

PROGRAM DELA ZA LETO 2016
1. UVOD:
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. Svojega predstavnika imamo v Svetu za invalide Republike
Slovenije in v Svetu Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij - FIHO.
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. V Združenju 91
nimamo zaposlenih oseb, saj vsi delamo prostovoljno.
Sedež Združenja 91 je v Tržiču, naslov za prejemanje pošte pa je Združenje 91, Podljubelj 56,
4290 Tržič. Združenje nima svojih prostorov za delovanje, zato tehnično administrativne posle
opravljata predsednik in tajnica na svojem domu. Združenje 91 združuje skupaj 168
upravičencev po Zakonu o vojnih invalidih iz celotnega območja Republike Slovenije, od tega:
Vojaški vojni invalidi

Civilni invalidi vojn

Svojci umrlih

Drugi člani

Skupaj

93

5

59

11

168

Svoje člane in zainteresirano javnost informiramo preko spletne strani www.zdruzenje91.si in
elektronskega naslova info@zdruzenje91.si, ter preko internega Biltena 91.
2. NAMENI IN CILJI DELOVANJA
Namen Združenja 91 je, da v skladu z možnostmi, članom pomagamo na vseh področjih
življenja kjer nastajajo težave in jih preko rednih institucij države sami ne morejo reševati v
zadostni meri. Dejstvo, da je manjši del vojnih invalidov in družinskih upravičencev včlanjenih
tudi v Društva vojnih invalidov na lokalni ravni, v ničemer ne spremeni potrebe po obravnavi
specifičnih vprašanj, ki zadevajo populacijo iz agresije na Slovenijo leta 1991.
Cilji, ki jih želimo doseči v letu 2016:
-

pomagati socialno ogroženim vojnim invalidom in njihovim družinskim članom,
omogočiti članom ohranjanje zdravja z individualno rekreacijo in terapijami,
omogočiti udeležbo članov na srečanjih, sprejemih, komemoracijah in proslavah,
organizirati tradicionalno srečanje vseh žrtev agresije 91,
obeležitev 25. obletnice osamosvojitve R Slovenije,
izdati interni Bilten 91 in ga poslati vsem članom in drugim upravičencem,
dopolniti evidenco dogodkov in spominskih obeležij padlih in umrlih v vojni 1991,
sodelovati pri reševanju nerešenih vprašanj žrtev glede statusov in pravic,
izboljšati sodelovanje z državnimi organi pri spremembah zakonodaje s področja vojnih
invalidov in drugih žrtev osamosvojitvenih procesov 1991,
izboljšati sodelovanje s sorodnimi invalidskimi in veteranskimi organizacijami v
Sloveniji,
za opravljanje administrativno – zagotoviti pogoje za delo tajnice, ki bo svoje delo
opravljala prostovoljno.

3. POSEBNI SOCILANI PROGRAMI
a) Pomoč vojnim invalidom 91 v socialni ali psihični stiski
Socialno ogroženim vojnim invalidom, predvsem brezposelnim članom, bomo na podlagi
njihovih vlog, poskušali pomagati z nasveti, razgovori s strokovno socialno delavko, ali jim
sofinancirali določene dobrine, ki jim pomenijo eksistenčno preživetje v izredni situaciji. S tem
programom bomo tudi sofinancirali stroške tehničnih pripomočkov za vojne invalide in
določene zdravstvene terapije, ki lajšajo posledice invalidnosti in bogatijo življenje.
b)

Ohranjanje socialnih stikov in integracija vojnih invalidov 91 v kulturno in
družbeno življenje

Integracija vojnih invalidov v kulturno in družabno življenje je pomemben dejavnik pri
ohranjanju socialnih stikov, zlasti pri težjih invalidih in članih, ki živijo sami. Zato bomo
organizirali prevoze na razna srečanja, proslave in sprejeme, ki jih prirejajo državne institucije
ali sorodne invalidske in veteranske organizacije. Še posebej bomo dali poudarek na udeležbo
na prireditvah, ki so vezane na osamosvojitvene procese iz leta 91.
V juniju 2016 bomo organizirali tradicionalno srečanje vseh naših članov, kjer bomo priredili
kulturni program in jih seznanili z aktivnostmi v združenju. Srečanje bo pomembno, saj
obeležujemo 25. obletnico osamosvojitve R Slovenije. Svečanosti ob tem jubileju bomo izvajali
skupaj z veteranskimi organizacijami.
c) Individualna rekreacija vojnih invalidov 91
Rekreacija je pomembna aktivnost posameznika pri premagovanju ovir in utrjevanju psihičnega
stanja vojnih invalidov, saj krepi zdravje in vzdržuje ustrezno kondicijo, kar blagodejno vpliva na
počutje in zdravje. S tem programom bomo zainteresiranim članom omogočili razne vrste
rekreacije, predvsem na individualni ravni v različnih športih, ki so prilagojeni njihovim
zmožnostim in sicer:
-

Organizirali bomo enodnevni planinski pohod, primeren za vse udeležence,
sofinancirali bomo najem prostorov za izvajanje individualne rekreacije vojnih invalidov
91 in se udeležili tekmovanj v posameznih športnih panogah,
Sofinancirali bomo vstopnice za vodeno telovadbo v bazenih Termalnih zdravilišč v bližini
bivališč članov (Laško, Ptuj, Zreče,Čatež),
Spodbujali in sofinancirali bomo individualno rekreacijo kot je kolesarjenje, smučanje,
pohodništvo, streljanje, pikado, kegljanje, badminton, ribolov in drugo.

d) Informativna dejavnost in ozaveščanje javnosti
Vojni invalidi 91 živijo na celotnem območju države, zato izvajamo program informiranja tako,
da vsako leto izdamo interni Biltena 91, v katerem članom posredujemo vse potrebne
informacije o delu združenja, možnostih članov, koledarju aktivnosti preko leta, potrebne
obrazce za vloge in drugo gradivo. Prav tako bomo urejali svojo spletno stran
www.zdruzenje91.si , preko katere posredujemo članom in širši zainteresirani javnosti vse
potrebne aktualne informacije.
S sorodnimi organizaciji sodelujemo pri pripravi raznih razstav in predavanj o dogodkih iz leta
1991. V juniju 2016 bomo sodelovali v aktivnostih za obeležitev 25. obletnice osamosvojitve
Republike Slovenije.
Pripravili bomo razne tematske razstave in predavanja na temo vojaške zgodovine ter
objavljali naše strokovne prispevke v publikacijah občin in muzejev po Sloveniji. Sodelovali
bomo v kontaktnih oddajah TV in radijskih medijev v Sloveniji.

4. DELOVANJE ZDRUŽENJA 91:
V letu 2016 bomo izvajali še naslednje naloge:
- administrativno in knjigovodsko poslovanje, priprava gradiv, sprejem in oddaja pošte, bančno
poslovanje, tiskanje – tajnica Suzana Furek,
- finančno računovodsko poslovanje na nivoju Združenja 91 in 1 x letno preko računovodskega
servisa - oddaja poročila na Ajpes, vodenje arhiva – predsednik Jože Romšak,
- delovanje organov Združenja 91: 1 x Zbor članov, 3 x seja upravnega odbora, dopisne seje,
- sodelovanje zunanje dipl. socialne delavke – višje svetovalke Helene Govekar po potrebi in
dogovoru,
- sodelovanje predstavnikov Združenja 91 v Svetu za Invalide RS, na sejah Državnega zbora in
Državnega sveta, na sejah Sveta FIHO in NSIOS – podpredsednik Drago Koprčina.
6. FINANČNI NAČRT ZA 2015
Združenje 91 se financira iz naslednjih virov:
- Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij - FIHO,
- Javni razpisi občin,
- Članarine, donacije in lastna sredstva.
7. ZAKLJUČEK
Program je bil obravnavan na seji UO in NO dne 20.02.2016 in na Zboru članov Združenja 91
dne 12.03.2016, objavljen pa je bil tudi v internem glasilu BILTEN 91 št. 6.
Sestavni del programa dela je tudi okvirni koledar aktivnosti v letu 2016.

