VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO PO
AKTIVNOSTIH ZA LETO 2021

Aleš MACUR
Ravne na Koroškem, 4.3.2022

IZOBRAŽEVANJA ZA PROSTOVOLJCE
Izhodišča in vsebina:
1. Strateški management
2. Orodja strateške analize
3. Strategija za NVO
4. Iz strategije v projekte
5. Razvoj kompetenc in kadrovanje v NVO
6. Uporaba MS Teams
7. Projektno delo
8. Testiranje nogometašev
Namen: opolnomočenje in nadgradnja kompetenc prostovoljcev in strokovnih delavcev v
partnerskih športnih organizacijah (Košarkarski klub Dravograd, Rokometni klub Slovenj
Gradec 2011, NK Fužinar, NK Peca in Društvo rokometna šola Sebastjana Soviča)
Izvajalci: Zavod Nefiks, Janko Pešl
Ciljna populacija: prostovoljci in strokovni delavci v športu
Kraj: online – Zoom, Ravne na Koroškem
Časovni obseg: Vsebine so bile udeležencem podane od marca do decembra 2021 preko
Zoom predavanj, ki so trajala uro do dve, prav tako je predavanje v živo potekalo dve uri.
Število udeležencev: do 15
FINANČNO POROČILO O PORABI SREDSTEV ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI
Stroški zaposlenih

2062,00 EUR

Stroški storitev zunanjih izvajalcev

880,00 EUR

Materialni stroški

125,00 EUR

Za izvedbo naštetih aktivnosti porabili skupaj

3.067,00 EUR

ŠPORTNI PROGRAMI V OBSEGU NAJMANJ 80 UR
- DNEVI ZA ZDRAVJE ZA VSE GENERACIJE
Izhodišča in vsebina: Dejavnosti za mlade in starejše (medgeneracijsko povezovanje), s
posebnim poudarkom na medsebojnih odnosih in integriranju posameznikov različnega
narodnega ter kulturnega porekla in posameznikov iz socialno depriviligiranih družin. Z
organizacijo aktivnosti/dejavnosti smo sodelujočim prek igre omogočili udejstvovanje v
športnih aktivnostih in lažjo integracijo v lokalno okolje, s čimer smo dvignili njihov nivo
kvalitete preživljanja prostega časa. Pri izvajanju aktivnosti smo zasledovali enakopravno

zastopanost spolov. Prav tako smo preko športnih in izobraževalnih aktivnosti vzpodbudili
zdrav in aktiven življenjski slog.
Namen: opolnomočenje in nadgradnja kompetenc prostovoljcev in strokovnih delavcev v
partnerskih športnih organizacijah, poudarek je bil na športnih aktivnostih in različnih
športnih igrah
Izvajalci: Samo Vidovič in Jure Lesjak
Ciljna populacija: prostovoljci in strokovni delavci v starosti od 10 do 65 let
Kraj: Črna na Koroškem
Časovni obseg: 2x tedensko po 2 uri (80 ur)
Število udeležencev: 33

- POLETNI KAMP
Izhodišča in vsebina: osnovni namen poletnega kampa je aktivno preživljanje prostega
časa mladih v starosti od 7 do 18 leta starosti, v času počitnic.
Namen: Druženje mladih športnikov iz Mežiške doline, ki so skozi igro spoznavali
nogometne prvine, se družili ob različnih športnih igrah, pohodih in na bazenu.
Izvajalci: Jure Lesjak in Samo Vidovič
Ciljna populacija: otroci letniki od 2006 do 2017
Kraj: Ravne na Koroškem
Časovni obseg: od 25.6. – 23.7.2021, 189 ur
Število udeležencev: 52

- AKTIVNOSTI V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC
Izhodišča in vsebina: Z željo, da bi otroci kljub okrnjenemu trenažnemu procesu ostali
aktivni tudi v času šolskih počitnic smo organizirali različne aktivnosti v času počitnic.
Prav tako s tem rešimo tudi problem, ki ga imajo starši - varstvo otrok.
Namen: poudarek je bil na različnih športnih aktivnostih (športne igre, predvsem z žogo
in pohodi)
Izvajalci: Jure Lesjak in Samo Vidovič
Ciljna populacija: otroci stari od 8 do 18 let
Kraj: Ravne na Koroškem
Časovni obseg: od 2.8.2021 do 20.8.2021 (82 ur)
Število udeležencev: 50

FINANČNO POROČILO O PORABI SREDSTEV ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI
Stroški strokovnega kadra
Materialni stroški
Za izvedbo naštetih aktivnosti porabili skupaj

4.332,00 EUR
175,00 EUR
4.507,00 EUR

RANLJIVE CILJNE SKUPINE
SINERGIJA V GIBANJU 4D – MLADI PRISELJENCI
Izhodišča in vsebina: V okviru projekta Sinergija v gibanju 4D smo v letu 2021 opravljali
vlogo koordinatorja in vodenja projekta. S partnerji NK Fužinar, so.p., NK Peca, RK Slovenj
Gradec 2011, KK Dravograd in Društvo rokometna Šola Sebastjana Soviča smo izvajali
program namenjen mladim priseljencem, ki smo jih skozi organizirano športno vadbo
integrirali v lokalno okolje.
Namen: lažja integriteta mladih v novo bivalno okolje, z vključitvijo v različne športne
aktivnosti so mladi pridobili prijatelje, se hitreje naučili jezika,…
Izvajalci: Samo Vidovič, Aleš Macur
Ciljna populacija: mladi priseljenci
Kraj: Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd, Črna na Koroškem
Časovni obseg: skozi celo leto 120 ur
Število udeležencev: 73 mladih priseljencev
FINANČNO POROČILO O PORABI SREDSTEV ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI
Stroški zaposlenih

20.798,74 EUR

Stroški storitev zunanjih izvajalcev

1.240,00 EUR

Za izvedbo naštetih aktivnosti porabili skupaj

22.038,74 EUR

