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Priloga k Letnemu poročilu za leto 2021 
 
 

Zadeva:   Pojasnila k Poslovnemu poročilu društva za leto 2021 
 
 
Predstavitev društva 
 
Osnovna usmeritev društva je humanitarnost, ciljna dejavnost in poslanstvo pa pomoč in usmeritev k 
socialno šibki populaciji. Društvo deluje v skladu z Zakonom o društvih in temeljnim aktom društva. 
Skladno s tem je društvo vpisano v register društev pri Upravni enoti Ljubljana pod zaporedno številko 
2365. 
Matična številka društva: 1207741 
Sedež društva: Bratovševa ploščad 6, 1000 Ljubljana 
Zakoniti zastopnik društva: Iztok Kosenburger, predsednik 
 
V letu 2021 je bilo v društvu včlanjenih 37 članic in članov. 
 
Kratek pregled dejavnosti 
 
Društvo je izvajalo nepridobitno dejavnost na podlagi Programa dela za leto 2021, kateri je bil sprejet 
na letnem Zboru članstva, dne 26. 3. 2021.  Za lažje izvajanje aktivnosti je društvo organizirano po 
sekcijah, program pa se je izvajal v okviru posameznih projektov, med katerimi izstopajo projekti z 
družbeno humanitarno in socialno vsebino, v okviru katerih je dejavnost usmerjena k ciljni populaciji, 
med katerimi navajamo najpomembnejše:  

• »Obiski na domu« je namenjen ostarelim, bolnim in invalidnim osebam. V projekt je vključena tudi 
ena študentka Fakultete za socialno delo, ki opravljajo obvezno prostovoljno delo kot del 
študijskega programa, ki obiskujeta naše uporabnike na domu. 

• »Živimo zdravo in srečno« se je izvajal skozi celo leto v obliki tedenskih vaj joge, energijskih delavnic 
in drugih delavnic svetovalnih oblik s ciljem razvoja potencialov samopomoči in samozdravljenja;  

• »Folklorna dejavnost« v okviru katere so se člani folklorne skupine srečevali na rednih vajah ter    
organizirali in izvedli več nastopov po domovih za starejše občane in na drugih prireditvah 

• »Čaj ob petih« se je izvajal na dveh lokacijah skozi vse leto in je namenjen vsem starostnim 
skupinam z namenom druženja, izvajanja ustvarjalnih delavnic, družabnim igram in pogovorom s 
poudarkom na medgeneracijskim sodelovanjem. 

 
Društvo je v letu 2021 izvajalo dejavnosti v skladu s sprejetim Programom in Finančnim planom društva 
za leto 2021 in ni izvajalo pridobitne dejavnosti.  
 
Finančna sredstva, prejeta iz proračuna Mestne občine Ljubljana (Četrtna skupnost Center in Četrtna 
skupnost Posavje) je društvo namenilo izvajanju dejavnosti, ki so bile predmet naročilnic, izdanih s 
strani Četrtne skupnosti Center in Četrtne skupnosti Posavje. 
 
Letno poročilo oziroma zaključni račun za leto 2021 je bilo sprejeto na letnem Zboru članstva. 
 
                                                                                                      Predsednik društva 
                                                                                                              Iztok Kosenburger, dipl.upr.org 
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