
 
Strokovne podlage in izhodišča za program dela  

 
 "USTANOVE PUSTIMO JIM SANJE - FUNDACIJA DANILA TÜRKA" 

 
 
Poslanstvo: 
 
Preprečevanje nasilja in zloraba otrok je temeljno in prvo programsko izhodišče 
ustanove. Program bo izhajal iz osnovnega namena ustanove, ki je spodbujanje 
aktivnosti za preprečevanje in tudi odpravljanje vzrokov in posledic nasilja v družini, 
v šolskem okolju, v lokalnem okolju, na območjih, kjer je ogrožen mir, v okoljih vojn ter 
povsod tam, kjer je grobo kršeno otrokovo dostojanstvo in sta ogrožena življenje in 
zdravje otrok.  
 
Osnovno poslanstvo ustanove je trajno.  
 
Vizija: 
 
Vizija ustanove je, da bi zrasla v učinkovito in ugledno organizacijo za preprečevanje 
in odpravljanje vseh oblik nasilja tako v lokalnih okoljih, v Republiki Sloveniji, pa tudi 
v ugledno mednarodno humanitarno organizacijo, ki bo posegala tja, kjer je ogrožen 
mir, kjer so vojne in kjer so grobo kršene otrokove pravice, njihovo zdravje in njihovo 
dostojanstvo.  
 
Načela delovanja: 
 

• verodostojnost in popolna preglednost nad zbranimi in uporabljenimi sredstvi 

• skromnost in predanost zamisli,  

• skrbno ravnanje in strogo namensko sto odstotno usmerjanje sredstev skladno s  

• poslanstvom fundacije. 

• prostovoljstvo in brezplačno delovanje vseh članov organov fundacije, 
 
Program: 
 
Program, ki se bo izvajal v Republiki Slovenji bomo oblikovali v sodelovanju z 
ministrstvi, predvsem z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter s civilno-
družbenimi organizacijami. Progam iz mednarodnega okolja pa tudi v sodelovanju z 
mednarodnimi organizacijami.  
 
Program 2010:  
 
Program za letošnje leto se bo osredotočal v dejavnosti Kriznih centrov, ki so 
namenjeni zaščiti otrok, ki so izpostavljeni različnim vrstam nasilja v ožjem 
družinskem okolju. Nasilje nad otroki ima več oblik, v veliko primerih pa gre za 
izredno kruto psihično in fizično nasilje. 
 



Krizni center za otroke in mladostnike je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se 
znajdejo v stiski, zaradi katere je potrebna takojšnja izločitev iz okolja, v katerem 
bivajo. Sprejema otroke in mladostnike, ki pridejo sami, in tiste, ki se na predlog centra 
za socialno delo ali drugih institucij odločijo za nastanitev. Neredko o namestitvi v 
krizni center odloči center za socialno delo. 
 
V Sloveniji deluje osem kriznih centrov za otroke in mladostnike, eden od teh sprejema 
otroke do 6. leta starosti, ostali pa od 6. do 18. leta starosti, izjemoma tudi mlajše 
polnoletne osebe.  
 
Fundacija »Pustimo jim sanje« bo zbrana sredstva namenila za delovanje dveh novih 
kriznih centrov za otroke in mladostnike, in sicer v Kopru in Novi Gorici.  
 
 
V okviru mednarodne dejavnosti bomo v tem letu nadaljevali s programom 
rehabilitacije otrok, žrtev vojne v Gazi. Na osnovi opravljene predhodne triaže bomo 
izvedli individualni program rehabilitacije otrok žrtev vojne. 
 
Program 2011: 
 
Pomoč pri vzpostavitvi osrednjega republiškega specializiranega centra za otroke in 
mladostnike z izkušnjo najtežjih oblik zlorab in nasilja. V okviru centra bo delovala 
tudi specializirana diagnostična in terapevtska služba za obravnavo najtežjih primerov 
zlorab otrok.   
 
Na mednarodnem področju pa bo ustanova pomagala pri izvajanju projektov 
misijonarja Pedra Opeke na Madagaskarju. Pomoč se bo osredotočila na otroke iz 
Akamasoa.  
 
Naloge: 
 

• finančna podpora posamičnim projektom s področja delovanja ustanove 

• spodbujanje in omogočanje različnih delovnih misij prostovoljcev v okoljih, kjer 
so zaznani problemi nasilja nad otroki in ogrožanja njihovega zdravja, 

• organiziranje problemskih konferenc na povsem konkretno definirano temo, ki je 
povezana s poslanstvom fundacije, 

• razširjanje kluba ambasadorjev, ki naj bi deloval kot častni organ za promocijo 
poslanstva in idej ustanove, 

• organiziranje lokalnih iniciativ, ki naj bi organizirale aktivnosti in sledile 
poslanstvu fundacije,  

• priprava promocijskih gradiv v obliki zloženk z opozorilom o konkretni 
problematiki nasilja,  

• oblikovanje štipendijskega fonda za otroke, ki so bili deležni nasilja za poklice, ki 
jim bodo omogočili preživetje. 

 



 
Načini zbiranja finančnih virov: 

• vsakoletni dobrodelni koncert, 

• pridobivanje sponzorjev, donatorjev ter pokroviteljev, skladno z pravilnikom, ki 
bo sprejet v ta namen, 

• 0.5 % dohodnine, ki jih lahko razporejajo davkoplačevalci, 

• poziv gospodarskim družbam, da donirajo sredstva fundaciji  

• dobrodelne avkcije raznih predmetov, produktov in umetniških del, 

• masovni športni dogodki z namenom, vsebino in z ustrezno štartnino za 
fundacijo 

• sodelovanje na različnih razpisih ministrstev in mednarodnih tenderjih, ki 
sofinancirajo vsebine in program. 

 
 
 
Zaključek: 
 
Dokončni program za leto 2010 in za naslednja štiri leta bo na osnovi strokovnih 
izhodišč programskega sveta fundacije sprejela Uprava. Program bo vseboval naloge, 
ki jih bomo uresničevali v Republiki Sloveniji (70%) in naloge, ki jih bomo izvajali v 
mednarodnem okolju (30%). 
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