
 
 

 
 
 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011 
 
V Ustanovi Pustimo jim sanje – Fundaciji Danila Türka smo v letu 2011  
dokončali vse naloge, ki smo si jih zadali v letu 2010. Večino aktivnosti je 
bilo povezanih z dejavnostmi kriznih centrov, kamor se zatečejo otroci, ki 
so bili žrtve nasilja v družinskem krogu, šolskem okolju ali okolju svojih 
vrstnikov. Zaključene se bile vse naložbe v kriznih centrih Koper, Nova 
Gorica in v Krškem. Skladno s sklepi uprave fundacije je bila v celoti tudi 
realizirana obveznost do programa rehabilitacije otrok, žrtev vojne v Gazi.  
 
V lanskem letu je bilo realiziranih tudi nekaj drugih aktivnosti, povezanih 
z otroki iz Libije, ki so bili na psihosocialni rehabilitaciji na Rogli. 
Dokončno smo uredili tudi spletno stran, ki je ustrezno aktualizirana in 
dopolnjena z vsemi potrebnimi informacijami. Večji del aktivnosti smo v 
mesecu septembru in oktobru usmerili v pripravo in izvedbo 
humanitarnega koncerta Pustimo jim sanje, ki je po mnenju 
ustanoviteljev, članov uprave pa tudi javnosti uspel. Koncert je bil 
razprodan, aktivnosti, ki smo jih izvajali preko klicnega centra in 
telefonskih klicev v času koncerta, so odlično potekale, pa tudi odziv 
darovalcev je bil zelo dober. 
 
V lanskem letu smo skladno s pravili sklicali tudi sejo programskega sveta, 
ki jo je vodil predsednik programskega sveta in soustanovitelj fundacije dr. 
Danilo Türk. Na sejo programskega sveta so bili povabljeni tudi vsi 
donatorji, ambasadorji in podporniki fundacije. Skupna ugotovitev vseh je 
bila, da ustanova izvaja svoje poslanstvo na ustrezen način, da učinkovito 
načrtuje svoja načela delovanja in da sledi predstavljeni viziji in ciljem 
fundacije. Fundacija bo še naprej ostala zvesta temeljnemu poslanstvu, ki 
postavlja v ospredje preprečevanje kakršnegakoli nasilja nad otroki in 
mladostniki in pomoč žrtvam tega nasilja. Program bo tudi v prihodnje 
upošteval, v programskih izhodiščih zastavljeno razmerje glede deleža 
programov, ki ga realiziramo v Sloveniji in v tujini. To razmerje ostaja  
70 : 30. Finančni rezultati, ki so razvidni iz bilance so dobri. 
 
 Sredstva, zbrana s koncertom, telefonskimi klici darovalcev ter 
donacijami so bila, skladno s sklepi uprave, deloma realizirani že v 
lanskem letu, deloma pa bodo rezervirana za realizacijo pomoči kriznim 
centrom v Mariboru, Celju, Krškem in Ljubljani. Glede na to, da se bo 
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pomoč Kriznemu centru Ljubljana zavlekla v drugo polovica leta 2012, 
bodo ta sredstva naložena v banki kot depozit.  
 
V lanskem letu so bile sklicane štiri korespondenčne seje in dve redni seji 
uprave, seja programskega sveta fundacije, organizirana skupaj s 
srečanjem donatorjev in ambasadorjev fundacije.  
 
Nadzorni svet fundacije je na svoji seji ugotovil, da fundacija dela v skladu 
s svojim poslanstvom, v korist otrok žrtev nasilja in s skrajno skrbnostjo 
razporeja sredstva, ki jih je pridobila s svojimi aktivnostmi.  
 
Upravo fundacije sestavljajo še vedno: 
 Cvetka Selšek, predsednica, 
 Franc Hočevar, član in namestnik predsednice uprave,  
 Mojca Seliškar Toš, članica uprave, 
 Mateja Duhovnik, članica uprave, 
 Ladislav Lipič, član uprave. 
 
 
Okvirna programska izhodišča za leto 2012  
 

- realizacija sklepov uprave v zvezi s pomočjo kriznim centrom Maribor, 
Celje, Krško in Ljubljana; 

- dokončna izvedba donacije za izgradnjo otroškega vrtca na 
Madagaskarju; 

- priprava tretjega dobrodelnega koncerta; 

- utrditev ugleda in poslanstva ustanove; 

- priprava konkretnih programskih izhodišč in odločitev v zvezi s 
programom v letu 2013; 

- sklic programskega sveta, donatorjev in ambasadorjev fundacije. 

 

V Ljubljani,  15. februarja 2012  

 

 
Pripravil: 
 
 
Mag. Franc Hočevar,  
Namestnik predsednice uprave 

 Cvetka Selšek 
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