
M E R I L A 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 

V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2013 
 

1. 
 
Iz sredstev občinskega proračuna za leto 2013 bodo sofinancirani naslednji programi 
socialnega varstva: 
 
a) Programi humanitarnih društev, in sicer: 
- programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v 

duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja; 
- programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom; 
- programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim 

posameznikom in družinam; 
- programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne 

izključenosti. 
b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer: 
- programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, 

svetovanje, urejanje, rehabilitacija); 
- preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja 

ter preprečevanju zasvojenosti. 
c) Preventivni programi, in sicer: 
- programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v 

bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov; 
- preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov; 
- preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah; 
- programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč ogroženim posameznikom in družinam. 
 
Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija 
počitnic, izletov, taborov in letovanj ter programi, ki so predmet drugih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2013.  
 

2. 
 
Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila: 
 
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa: 
- program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 

potreb uporabnikov; 
- uporabniki programa so jasno opredeljeni; 
- metode in način dela v programu so jasno opredeljeni; 
- program ima zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa. 
 
2. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu: 
- program temelji na principu samopomoči uporabnikov; 
- uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa; 
- izvajalci programa so tudi prostovoljci. 
 
3. Finančna konstrukcija programa:  
- program ima pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja 

programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih 
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih 
virov. 

 



4. Dosedanje delo oz. reference: 
- izkušnje oz. reference prijavitelja na področju, za katero se prijavlja. 
 
5. Prednostno bodo sofinancirani: 
- programi z večletnim delovanjem; 
- programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne 

izključenosti; 
- programi, v katerih so izvajalci tudi prostovoljci. 
 

3. 
 
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primerjavi istovrstnih programov in ob 
upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov. 
 
 
 
Koper, 11.1.2013 


