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POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
I. Izvajalci programov so:
 dobrodelne organizacije kot prostovoljne, neprofitne organizacije, ki jih z namenom
reševanja socialnih stisk občanov ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,
 organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z
zakonom ustanovijo posamezniki, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih
občanov,
 invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe za pomoč invalidom, splošne ali po posameznih funkcionalnih okvarah,
 humanitarne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije na področju
zdravstva in socialnega varstva, ki izvajajo programe za izboljšanje kvalitete življenja,
vključno starejše populacije.
II. Sofinancira se naslednje programe in projekte:
 dejavnost,
 sofinanciranje letovanja in zimovanja socialno ali zdravstveno ogroženih otrok,
 sofinanciranje programov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov
med počitnicami,
 sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih,
 sofinanciranje predavanj za člane in širše okolje,
 sofinanciranje izdaje glasila in biltena,
 sofinanciranje dobrodelnih prireditev,
 sofinanciranje dodatnega izobraževanja, prilagojenega posebnim potrebam invalidov ali
razvidni skupini socialno ogroženega prebivalstva,
 sofinanciranje rehabilitacijskih programov.
III. TOČKOVNO VREDNOTENJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV
1. Merila in kriteriji za vrednotenje programov:
1.1.
1.2.
1.3.

Društvo ali organizacija ima status delovanja v javnem interesu
Društvo ali organizacija brez statusa delovanja v javnem interesu
Društvo s sedežem v Občini Borovnica
Članstvo, točkuje se največ 100 članov: do 50 članov, za vsakega člana
Od 51 do 100 članov

100
50
100
1
0,5

2. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov:
2.1.

Pomoč posamezniku za ohranjanje socialne in zdravstvene varnosti, na
člana oz. osebo, največ za 20 oseb
- pomoč pri nakupu zdravil večje vrednosti oz. zdravljenja
- pomoč pri nakupu tehničnih pripomočkov večje vrednosti
- pomoč v obliki paketov (hrana, oblačila, šolske potrebščine)

5
15
2
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
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- pomoč pri nakupu specifične prehrane, potrebne iz zdravstvenih razlogov
- obiski ob novem letu, jubileju
Letovanje in zimovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok, za največ
20 oseb, na osebo
Zdravljenje zdravstveno ogroženih odraslih v zdraviliščih, za največ 20
oseb, na osebo
Programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov, za
največ 2 programa, na program
Organizacija strokovnega predavanja za člane z zunanjim predavateljem,
do 3 predavanja, na predavanje
Organizacija strokovnega predavanja za širše okolje z zunanjim
predavateljem, do 3 predavanja, na predavanje
Organizacija dobrodelne prireditve: v Občini Borovnica
izven Občine Borovnica
največ tri prireditve, na prireditev
Organizacija strokovnega izleta za člane in občane, za en program letno
Prireditev ob jubileju društva oz. organizacije (10, 20, 30 … letnica)
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2
1
1
1
10
5
10
100
50
20
10

3. Vrednost točke je navzgor omejena in ne more presegati 15 evrov.
4. Za sofinanciranje organizacij, društev, zvez ali združenj s sedežem izven Občine
Borovnica, se programi in projekti, ovrednoteni po tem pravilniku, korigirajo s faktorjem
glede na število članov iz Občine Borovnica, za vsakega člana 1%, vendar največ 20%
obračunanih sredstev po pravilniku.

