Datum: 27.8.2019
REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA SOCIALNIH DEJAVNOSTI
V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2019

1.
2.
3.
4.

Naziv
Medobčinsko društvo Sožitje
Društvo upokojencev Čepovan - Lokovec
Svetovalni svet Društvo za pomoč pri motnjah
hranjena
Društvo upokojencev Solkan

5.
6.

Društvo Go Spominčica
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje
Nova Gorica

7.

OZARA Nacionalno združenje za kakovost
življenja
Društvo upokojencev Nova Gorica
Društvo upokojencev Prvačina
Društvo upokojencev Šempas
Slovensko združenje za preprečevanje
samomora Enota center za psihološko
svetovanje Posvet
Združenje invalidov Forum Slovenije
Goriško društvo za osteoporozo NG (Goriško
osteološko društvo NG)

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Goriško društvo za osteoporozo NG (Goriško
osteološko društvo NG)
Društvo upokojencev Grgar

15.

Društvo vojnih invalidov severne Primorske

16.

Medobčinsko društvo 4 letni časi Ajdovščina

17.

Slovensko društvo Hospic, Podružnica
Območni odbor Severno – Primorska

18.

Združenje multiple skleroze Slovenije Goriška
podružnica

19.

Društvo civilnih invalidov vojn Primorske

Naziv programa/projekta
Z roko v roki
področje socialne dejavnosti v MONG
Pravi naslov za pomoč pri motnjah
hranjenja
Starejšim krajanom omogočiti
kakovostno in samostojnejše življenje
Demenci prijazna skupnost
Programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi
programi, ki v lokalnem okolju skrbijo za
zmanjšanje socialne izključenosti
posameznik skupin občanov
Pisarna za informiranje in svetovanje
Nova Gorica z okolico
Humanitarne in socialne dejavnosti
Letni program društva
Program dela društva za leto 2019
Psihološko svetovanje posameznikom,
parkom in družinam v stiski
Odmev – oddaja na radiu Robin
Preventivne aktivnosti za preprečevanje
socialne izključenosti, ozaveščanje
članstva in lokalnega prebivalstva,
obveščanje, informiranje in svetovanje
Preventivne dejavnosti za ohranjanje
zdravja
Druženja, srečanja naših starejših
krajanov in jubilantov
preprečevanje in odpravljanje ovir v
fizičnem in socialnem okolju
Psihosocialna podpora starostnikom v
skupinah starih ljudi za samopomoč v
MO Nova Gorica
spremljanje umirajočih bolnikov in
podpora žalujočim odraslim, otrokom in
mladostnikom
posebni socialni program združenja
multiple skleroze Slovenije – Goriška
podružnica
Ohranitev zdravja, preprečevanje
psihičnih in fizičnih posledic invalidnosti

20.
21.

Društvo paraplegikov severne Primorske
Društvo za zdravo življenje NG

22.

Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske

23.

Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih NG
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih NG

24.

Društvo invalidov Dornberk
Društvo invalidov Dornberk

25.

Društvo KoRak.si

26.

Društvo za pomoč in informiranje na področju
sociale in zdravstva
Društvo upokojencev Trnovo – Lokve
Društvo ledvičnih bolnikov severnoprimorske
regije

27.
28.

29.

Medobčinsko društvo invalidov Goriške

30.

Medobčinsko društvo invalidov Goriške
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote Miren

31.
32.

Društvo diabetikov Nova Gorica
Družinski center Sveta Gora

33.

36.

Društvo za pomoč osebam s posebnimi
potrebami stara Gora
Ustanova Zdenke Gustinčič
ŠENT Slovensko združenje za duševno
zdravje
Zavod Karitas Samarijan

37.
38.
39.

Društvo tiroidnih bolnikov Primorske Svetilnik
Humanitarno društvo KID otrok otroku
Društvo upokojencev Rožna dolina

34.
35.

posebni socialni program
Rehabilitacija zdravljenjih alkoholikov in
družinskih članov
Usposabljanje za aktivno življenje in
delo ter preprečevanje socialne
izključenosti gluhih, naglušnih in
gluhoslepih oseb
Informativna dejavnost
Rehabilitacija kasneje oslepelih in
slabovidnih oseb na osebnem nivoju
pomoč slepih in slabovidnih pri
premagovanju gibalnih in
komunikacijskih ovir
Ohranjanje zdravja
Srečanje invalidov in težkih invalidov s
člani slovenskih društev invalidov ob
50. Obletnici ZDIS v Logarski dolini
Ko-Rak.si v spoštovanju Evropskega
kodeksa proti raku
Skupna informacijska pisarna za
področje sociale in zdravstva v MONG
Delovanje društva v letu 2019
otroci in mladostniki varujte svoje
ledvice, svetovanje, preddializnim
bolnikom, ki bodo potrebovali
nadomestno zdravljenje in
posredovanje materialne pomoči za
izboljšanje kakovosti življenja ledvičnim
bolnikom, vključevanje kroničnih
ledvičnih bolnikov v kulturno in
družabno življenje
Vodnik po pravicah invalidov – pomoč,
informiranje usmerjanje – koordinacija
občine po meri invalidov
invalidi enakih možnosti
Celostna pomoč brezdomcev za
aktivno vključevanje v družbo –
Razdeljevanje hrane brezdomcem NG
Delovanje društva
svetovalno terapevtska pomoč
posameznikom, parom, zakoncem in
družinam, ko se znajdejo v
psihosocialnih stiskah
sodelovanje in optimizem
SReČNA hiša
zavetišče za brezdomce
Letni program Zavoda Karitas
Samarijna (varna hiša, materinski dom,
svetovalnica Lučka)
Zdravljenje ščitničnih bolnikov
Pomoč otrokom in mladim družinam
Več socialnega varstva in zdravja

40.
41.
42.

Potencial inštitut
Medobčinsko društvo prijateljev mladine za
Goriško
Škofijska Karitas Koper, Goriška območna
Karitas

starejšim v tretjem življenjskem obdobju
Skupnost družbenih učinkov
po roku
po roku

ZAVRŽENE PRIJAVE:
- Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
- Škofijska Karitas Koper, Goriška območna Karitas
- Združenje invalidov forum Slovenije
- Društvo invalidov Dornberk – Projekt: Ohranjanje zdravja
- Medobčinsko društvo invalidov Goriške – Program: Vodnik po pravicah invalidov

