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PRAVILA DELOVANJA PROGRAMA VERIGA DOBRIH LJUDI,
KI POTEKA V OKVIRU DEJAVNOSTI Zveze prijateljev mladine Ljubljana
Moste- Polje

Uvodni določbi
1. Poslanstvo in namen programa Veriga dobrih ljudi
Poslanstvo projekta Veriga dobrih ljudi je varovanje človekovih in otrokovih
pravic in zagotavljanje enakih možnosti ter dostojnega preživetja družinam v
stiski z vse Slovenije.
Namen programa Veriga dobrih ljudi je pomoč pri reševanju stisk najbolj
socialno ogroženih družin z mladoletnimi otroki z vse Slovenije, ki nastajajo kot
posledica revščine ali so lahko vzrok za nastanek revščine (v nadaljevanju
družin). Skozi program Veriga dobrih ljudi bomo socialno ogroženim družinam
pomagali celostno. Celostna pomoč predstavlja finančno, materialno, pravno in
psihosocialno podporo ter vključevanje v najrazličnejše delavnice in aktivnosti
ZPM Ljubljana Moste-Polje, skozi katere družine pridobivajo veščine in znanje
za samostojno reševanje stisk in dostojno življenje.
Cilj programa Veriga dobrih ljudi je, da družinam, ki živijo v socialni in materialni
stiski, omogočimo celostno pomoč ter jih opolnomočimo in naučimo
samostojnega reševanja nastale situacije.
Program organizira in izvaja Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.
Partnerji programa so Strobl Advertising Group in Pro plus d.o.o.
2. Vsebina pravil
Pravila določajo način delovanja in nadzora nad izvajanjem projekta Veriga
dobrih ljudi ter opredeljujejo naslednja področja:
01. Delovanje programa
02. Izbor in vključitev družin
03. Sodelovanje donatorjev
04. Način zagotavljanja sredstev za delovanje programa
05. Nadzor nad delovanjem projekta in porabo sredstev
01. Delovanje programa
Veriga dobrih ljudi je program, ki družinam v stiski zagotavlja celostno pomoč,
kot opisano v uvodnih določbah. Vsak donator lahko nameni sredstva v višini,
ki jo izbere sam. Finančna sredstva za pomoč družinam se zbirajo v skladu, iz
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katerega se zagotavlja podpora.
Pri izvajanju programa Veriga dobrih ljudi ZPM Ljubljana Moste-Polje sledi
Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu, ki ga je izdala Socialna zbornica
Slovenije.
02. Izbor in vključitev družin
V program Veriga dobrih ljudi so vključene socialno ogrožene družine z vse
Slovenije, ki živijo v materialni stiski in so zaradi finančne, socialne, zdravstvene
ali druge situacije ogrožene, prikrajšane ali socialno izločene.

Družine za vključitev v program predlagajo strokovni delavci - predlagatelji, ki
poznajo družinske in druge razmere. To so svetovalne službe vzgojno
izobraževalnih in socialno varstvenih zavodov, strokovne delavke in delavci na
centrih za socialno delo in drugih organizacij, ki delujejo na področju socialnega,
psihosocialnega in zdravstvenega varstva (humanitarne organizacije,
društva, ...).
Predloge pregleda strokovna komisija za humanitarna vprašanja pri ZPM
Ljubljana Moste-Polje. Predlogi so obravnavani skladno s Kriteriji za vključitev
družin, ki so izdelani s strani strokovne komisije. Vsak predlog je obravnavan
individualno.
Strokovna komisija se glede vključitve družin lahko dodatno posvetuje s
predlagatelji ali drugimi strokovnimi službami, ki sodelujejo z družinami, ter s
pristojnimi strokovnimi delavci na ZPM Ljubljana Moste-Polje. Strokovna
komisija predloge za vključitev v projekt razvršča skladno z omenjenimi kriteriji,
ki temeljijo na pregledu materialnega in finančnega stanja, družinskih razmer,
namenu pomoči ter priporočilu predlagatelja.
03. Sodelovanje donatorjev
Donatorji se v program vključujejo prostovoljno in v njem sodelujejo poljubno
časa. Donatorju se ne posreduje priimkov družin, naslovov ali krajev bivanja ali
kakršnihkoli drugih osebnih podatkov, na podlagi katerih bi bilo družine mogoče
identificirati. Vse podatke o družinah in družinskih članih hrani in obdeluje ZPM
Ljubljana Moste-Polje za namen izvedbe programa Veriga dobrih ljudi skladno z
zakonodajo s tega področja, veljavno v Republiki Sloveniji. Družinam in
družinskim članom se podatki donatorjev ne posredujejo. Vsi podatki donatorjev
se uporabljajo izključno za izvedbo programa Veriga dobrih ljudi in so hranjeni
na ZPM Ljubljana Moste-Polje skladno z zakonodajo s tega področja, veljavno v
Republiki Sloveniji.

Pri izvedbi programa je zelo pomembno zagotavljanje in ohranjanje anonimnosti
družin in njihovih članov, ki zaradi materialne stiske spadajo med ranljive
skupine ljudi, zato se stik med donatorji in družinami načeloma ne vzpostavlja.
Osebni podatki družin in njihovih članov se donatorjem lahko posredujejo
izključno ob soglasju vseh članov družine in če predlagatelj in strokovna
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komisija ocenita, da je posredovanje z namenom vzpostavitve stika v korist
družine in njenih članov. Vključenost družin v program Veriga dobrih ljudi ni
pogojena s pripravljenostjo na vzpostavitev stika z donatorji, zato se le - te od
njih ne sme zahtevati ali pričakovati.
04. Način zagotavljanja sredstev za delovanje programa
Sredstva za delovanje programa in omogočanje oblik pomoči vključenim
družinam se zbirajo v skladu z uporabo referenčne številke SI00 650. Iz
sredstev sklada se financirajo tudi stroški izvajanja projekta, kamor spadajo
materialni stroški in stroški dela, do največ 20 odstotkov letnega povprečja
zbranih sredstev na zbirnem transakcijskem računu programa. Zagonske
stroške programa je zagotovila ZPM Ljubljana Moste-Polje.
05. Nadzor nad delovanjem programa in porabo sredstev
Nadzor nad delovanjem programa in porabo sredstev izvaja nadzorni odbor
programa Veriga dobrih ljudi in nadzorni organi ZPM Ljubljana Moste-Polje.
Nadzorni odbor programa sestavljajo trije člani, ki se sestanejo najmanj enkrat
letno oziroma po potrebi.

Zapisniki sej nadzornih organov so objavljeni na uradnem spletnem mestu
programa Veriga dobrih ljudi, kjer so na voljo donatorjem in širši javnosti, s
čimer se zagotavlja transparentnost delovanja.
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