Na podlagi sklepa Upravnega odbora ZPM Idrija, Mestni trg 1, Idrija, 16.12.2013 se sprejemajo

PRAVILA
o delovanju projekta Botrstvo v Idriji, ki deluje v okviru dejavnosti
ZPM Idrija

SPLOŠNA DOLOČBA
Pravila določajo način delovanja in nadzor nad pravilnim delovanjem projekta Botrstvo v Idriji.
Pravila opredeljujejo naslednja področja:
1.
2.
3.
4.
5.

Namen projekta
Struktura, priporočila in nabor otrok
Načini zbiranja sredstev
Sodelovanje botrov
Nadzor delovanja in porabe sredstev

1. NAMEN PROJEKTA BOTRSTVO V IDRIJI

Projekt je zasnovan s ciljem: izboljšati kakovost življenja otrok in mladostnikov v Idrijsko-Cerkljanski
regiji, zaščita in varovanje njihovih pravic, preprečevanje socialne izključenosti in ustvarjanje pogojev
enakih možnosti. Deluje v okviru ZPM Idrija.

2. STRUKTURA, PRIPOROČILA IN NABOR
OTROK IN MLADOSTNIKOV

V projekt so vključeni socialno ogroženi otroci in mladi od rojstva do 18 leta starosti, izjemoma tudi
starejši, če imajo zdravstvene težave in so hkrati vključeni v izobraževalni proces.
Vloge za dodelitev sredstev vložijo starši ali skrbniki otrok, predloge pa posredujejo tudi šolske
svetovalne službe, Center za socialno delo, Zdravstveni dom in drugi strokovni delavci, ki poznajo
družinske in druge razmere otroka. Vloge in predloge posredujejo na ZPM Idrija, Mestni trg 1, Idrija.
V kolikor je otrok več kot botrstev, bodo otroci razvrščeni v botrstvo po sledečem vrstnem redu

sirote, ki jim skrbniki ne morejo zagotavljati ustreznih pogojev za kvalitetno izobraževanje,
zdravje in preživljanje prostočasnih dejavnosti,
bolni in otroci ter mladi z motnjami v razvoju, ki potrebujejo dodatne spodbude za svoje
zdravje in napredovanje,
otroci, ki živijo v revščini in socialni izključenosti,
vzgojno zanemarjeni otroci, ki so hkrati prikrajšani tudi za druge življenjske spodbude.
V botrstvo so vključeni otroci iz Idrijsko-Cerkljanske regije. Poraba sredstev je namenjena izključno za
izboljšanje kvalitete življenja otrok in mladostnikov in preprečevanje socialne izključenosti .
3. NAČINI ZBIRANJA SREDSTEV

Projekt Botrstvo v Idriji se financira na dva načina. Prvi način je pridobivanje posameznih botrov, ki se
jim dodeli otrok, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika. Drugi način je zbiranje sredstev enkratnih
donatorjev v sklad Botrstva v Idriji.
Sredstva , ki jih namenjajo botri za konkretnega otroka, se zbirajo na TRR SI56 0475 2000 0296 288
na sklicu, ki ga prejme vsak boter za svojega varovanca. Sredstva se nakazujejo do konca tekočega
meseca na način, ki je za otroka najugodnejši in dogovorjen s starši ali skrbnikom. Praviloma se
sredstva ne nakazujejo direktno na staršev ali skrbnikov.
Sredstva enkratnih donatorjev se zbirajo na TRR SI56 0475 2000 0296 288 na sklicu BOTRSTVO, in se
porabijo za podporo in pomoč otrokom, ki botra nimajo, otrokom ki so jim botri prenehali plačevati
obveznosti oziroma otrokom, ki jih strokovni delavci posredujejo urgentno.

4. SODELOVANJE BOTROV

Botri se vključujejo prostovoljno. Mesečni botrski prispevek na otroka je običajno 30 €. Prispevek je
možen tudi v večjem znesku v kolikor so otrokove potrebe večje.
Boter poljubno dolgo botruje posameznemu otroku. Botrom se posredujejo podatki o življenjskih
okoliščinah otroka, za katerega se nameni njihov prispevek ter ime otroka. Botrom se ne posreduje
priimka ali kraja bivanja otroka ali kakršnihkoli drugih podatkov o otroku, na podlagi katerih bi bilo
otroka mogoče identificirati.
Podatke o otrocih in njihovih botrih hrani ZPM Idrija.
Če boter izrazi željo, da spozna otroka, ki mu je boter, se srečanje organizira preko ZPM Idrija ob
soglasju zakonitih zastopnikov otroka.
Otroku in družini se podatki botra ne posredujejo.

5. NADZOR DELOVANJA IN PORABE SREDSTEV

Izvajanje projekta bo vodila komisija za spremljanje in nadzor porabe sredstev Botrstva v Idriji, v
sestavi: predsednik ZPM Idrija, strokovni delavec ZPM Idrija in predsednik komisije odbora za družino.
Nadzor nad porabo sredstev bosta izvajala Upravni in Nadzorni odbor ZPM Idrija.

