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Upravni odbor Društva za razvijanje čuječnosti je na svoji redni seji dne 18. 1. 2019 sprejel naslednji 
 
 
 

P R A V I L N I K  O   

D O B R O D E L N E M  S K L A D U   

Z A  P S I H O S O C I A L N O  P O D P O R O  

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se določajo način vodenja, merila za dodelitev sredstev, postopek dodelitve sredstev ter 
viri sredstev Dobrodelnega sklada za psihosocialno podporo. 
 

2. člen 
 
Dobrodelni sklad za psihosocialno podporo (v nadaljevanju Sklad) je denarni sklad, namenjen financiranju 
oziroma sofinanciranju udeležbe na programih psihosocialne podpore Društva za razvijanje čuječnosti 
osebam iz ranljivih skupin. 
 
 

II. VODENJE IN ODGOVORNOST ZA DELOVANJE SKLADA 
 

3. člen 
 
S Skladom upravlja Upravni odbor Društva za razvijanje čuječnosti, ki ob začetku svojega mandata zanj 
določi odgovorno osebo. Odgovorna oseba poroča o delovanju Sklada na rednih sejah Upravnega odbora. 
Upravni odbor predstavi delovanje Sklada na rednih letnih sejah Zbora članov. 
 

4. člen 
 
Vodenje Sklada omogoča prikaz trenutnega stanja sredstev, ki so na voljo za dodelitev. 
 
Pri vodenju Sklada se beležijo naslednji podatki o denarnem toku v Sklad: 

- znesek vplačila; 
- vir sredstev (vezane donacije, donacije dela dohodnine, donacije zbrane na odmikih, donacije 

zbrane na predavanju itd.); 
- namenskost sredstev (nenamenska ali namenska, v povezavi z določenim programom), s čimer se 

upoštevajo želje donatorja ali financerja. 
 
Pri vodenju Sklada se beležijo naslednji podatki o denarnem toku iz Sklada: 

- znesek izplačila; 
- ime programa, h kateremu so bila sredstva namenjena za posameznega udeleženca (brez imena 

udeleženca); 
- sofinanciranje ali polno financiranje udeležbe na programu. 
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Letno se pripravi statistika o: 
- vsoti zbranih sredstev v Sklad; 
- deležih posameznih virov glede na celoto; 
- vsoti izplačil iz Sklada; 
- deležih izplačil glede na vrsto financiranih programov; 
- število udeležb na programih po subvencionirani ceni; 
- število brezplačnih udeležb na programih; 
- trenutnih sredstvih v Skladu. 

 
 

III. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV 
 

5. člen 
 
Sredstva iz Sklada se lahko porabijo za sofinanciranje ali polno financiranje udeležbe na programih 
psihosocialne podpore Društva za razvijanje čuječnosti za osebe iz naslednjih ranljivih skupin: 

- osebe z zdravljenim ali zazdravljenim rakom; 
- osebe s kroničnimi bolečinami; 
- osebe z duševnimi motnjami; 
- osebe z nizkim dohodkom, še posebej nezaposleni, upokojenci in študenti; 
- osebe na prestajanju kazni zapora. 

 
O izpolnjevanju meril se presoja za vsako osebo posebej. 
 

6. člen 
 
Upravni odbor Društva za razvijanje čuječnosti lahko v izjemnih okoliščinah predlaga Zboru članov, da se 
sredstva iz Sklada prerazporedijo za druge namene, če je resno ogrožen obstoj in delovanje Društva. Zbor 
članov o predlogu odloči z glasovanjem. 
 
 

IV. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
 

7. člen 
 

Društvo za razvijanje čuječnosti informacije o možnostih sofinanciranja ali polnega financiranja udeležbe 
na programih psihosocialne podpore objavi na svoji spletni strani pri ceniku programov. V primeru 
specializiranega programa, namenjenega ranljivim skupinam, ki ponuja brezplačno udeležbo, prav tako 
navede Sklad kot vir sredstev. 

 
8. člen 

 
Katerakoli fizična oseba lahko zaprosi za sofinanciranje ali polno financiranje udeležbe ob prijavi na 
program, za kar navede ustrezni razlog. Društvo lahko prosi za dokazilo, s katerim oseba podpre prošnjo 
za sofinanciranje ali polno financiranje udeležbe. 
 
Za sredstva je možno zaprositi kadarkoli tekom leta.  
 
Dodelitev sredstev poteka celo leto do porabe sredstev. 
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9. člen 
 
Odgovorna oseba Sklada presoja o primernosti dodeljevanja sredstev glede na določila v tem pravilniku za 
vsako osebo posebej. V primeru, da odločitve ni mogoče sprejeti po Pravilniku, o dodelitvi sredstev odloči 
Upravni odbor z glasovanjem. 
 

10. člen 
 
Zoper odločitev odgovorne osebe Sklada, lahko oseba, ki je zaprosila za sredstva, poda pritožbo na Upravni 
odbor. Odločitev Upravnega odbora je dokončna. 
 
 

V. VIRI SREDSTEV 
 

11. člen 
 

V Sklad se stekajo sredstva iz naslednjih virov: 
 

- 90 % od zbranih donacij iz dela dohodnine; 
- 100 % zbranih vezanih donacij (donacije, ki jih posamezniki darujejo ob plačilu udeležbe na 

programih, kar vključuje Uvodne program čuječnosti in Nadaljevalne programe čuječnosti); 
- del kotizacij, zbranih na programih čuječnosti v skladu s Pravilnikom o višini izplačil izvajalcem 

programov; 
- donacije, ki se zbirajo na dobrodelnih in prostovoljno organiziranih dogodkih (npr. filmski večeri, 

odmiki, predavanja), ko znesek zbranih donacij preseže stroške organizacije in izvedbe dogodka; 
- 10 % prejetih članarin; 
- donacije fizičnih in pravnih oseb v skladu z dogovorom; 
- dotacije različnih financerjev v skladu z dogovorom. 

 
 

VI. KONČNE DOLOČBE 
 

12. člen 
 
Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejetja na seji Upravnega odbora dne 18. 1. 2019. 
 
 
 
Predsednik društva: 
Žan Rojc 
 


