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Ljubljana, 17. februar 2006
Poročilo predsednika Uprave za leto 2005
in
finančno poročilo za leto 2005
Leto 2005 je bilo osmo leto poslovanja Ustanove. V letu 2005 so se člani in
članice sestali na 4 sejah, ena seja pa je bila korespondenčna. Na teh sejah so
bili potrjeni naslednji sklepi in kasneje doseženi oz. uresničeni naslednji cilji:
Akcije nabiranja sredstev in donacije:
Velike donacije sta prispevala Mobitel d.d. in Abanka, ki sta omogočila nakup
skoraj 8 milijonov sit vrednega aparata za nenehno spremljanje možganskih
funkcij.
Dodatna sredstva smo ves čas pridobivali tudi iz postavljenih nabiralnih skrinjic
na naslednjih mestih:
Nevrološka ambulanta pediatrične klinike – Ulica Stare pravde 4
Letlaiišče Brnik
Poleg tega je bilo še veliko malih donatorjev, ki so skupaj prispevali sredstva v
vrednosti skoraj pol milijona tolarjev.
Z Adria-Airways je bila ponovno sklenjena pogodba za 50% popust na vozovnice
za potrebe kliničnega oddelka za nevrologijo in članov/članic Ustanove.
Nakupi in poraba sredstev
Za članarino smo porabili 30.000 sit (ZSU).
Za računovodske storitve smo izplačali 150.000 sit (neto)
V začetku poletja smo nabavili tri klimatske naprave za klimatizcijo Oddelka za
dojenčke in malčke. Vrednost: 350.000 sit
V septembu smo za isti oddelek nabavili table z napisi sob in zdravnikov ter nege
(polovico denarja je prispeval donator). Cena 175.000 sit.
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Razširjanje prepoznavnosti
Brez dodatnih sredstev je naš mladi raziskovalec Damjan Osredkar na spletnem
naslovu Ustanove razširil t.i. strani za starše, kjer smo začeli objavljati prve
informacije v slovenščini za starše za različne bolezni, stanja in sindrome s
področja otroške in mladostniške nevrologije. Konec leta 2005 smo kandidirali na
razpisu Ameriške ambasade v Ljubljani v vrednosti 10.000 USD (za izboljšanje
spletnih strani za informacije za starše in za podporo tiskanja knjige v
slovenskem prevodu o Rettovem sindromu) – uspeh te kandidature bo znan po 15,
marcu 2006.
Zamenjali smo spletni naslov in se sedaj glasi na –http://www.kclj.si/pednevro.
Z enostavnim klikom na spodnjih vrsticah lahko sproti preverjamo število
pristopov in namen iskanja naših spletnih strain (tudi Ustanove in njenih akcij).
Imamo preko 20.000 pristopov.
Konec leta smo začeli tudi realizirati načrt tiskanja zloženke (ostaja v načrtu za
leto 2006) in reklamnih blokov za donatorje.
Izobraževalna dejavnost
Ustanova je bila soorganizatorica dveh sestankov Sekcije za otroško nevrologijo
in soorganizaorica Mednarodnega seminarja v Laškem o epilepsijah.
Omogočili smo izobraževanje iz Obravnave in psihoterapevtskih tehnik avtizma
fizoterapevtki in psihologinji iz Oddelka za razvojno nevrologijo (refundacija
sredstev bo v letu 2006, in sicer se je prijazno odzvalo farmacevtsko podjetje
MEDIS).
Za leto 2006 predvidevamo razširitev sredstev (predvsem iz donacij) za
izobraževanje mlajših sodelavcev in sodelavk iz KO za nevrologijo, predvsem v
tujini.
Izdali smo dve publikaciji v letu 2005 (Knjižnica otroške nevrologije št. 9 in št,
10) in sicer:

Nujna stanja v otroški nevrologiji
in

EEG v EIT.
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Partnertsvo in projekti
Predsednik uprave je sodeloval s ZSU (Združenje slovenskih ustanov) in se
udeležil vseh njihovih sestankov v letu 2005 (4 x v Ljubljani in 1 x v Mariboru) in
Konference Slovenskih ustanov, ki je bila v Državnem zboru.
Za obdobje 2006 – 2009 se je Ustanova odločila za kandidiranje v prihajajočih
projektih možnosti financiranja nevladnih organizacij (NVO), in sicer predvsem
DRP – državni razvojni program in EPD – enotni programski dokument (v
nastajanju) oz. v kapitalskem skladu European Regional Development Fund in v 7.
okvirnem programu (skupaj s krovno Ustanovo ZSU – Združenjem slovenskih
ustanov).
Ustanova je uspešno zaključila leto 2005 in izpeljala načrtovane kratkoročne
projekte (zbiranje dobrodelnih prispevkov, zlasti za nakup aparature Nervus in
drugih potrebnih sredstev in opreme za nevrološke oddelke na Pediatrični kliniki).
Evropski uniji

David Neubauer
predsednik Uprave

Finančno poročilo za leto 2005 (glej prilogo)
Popis osnovnih sredstev: nabavljena oprema je bila podarjena Pediatrični kliniki/KC Ljubljana. Stanje
opreme je zato: 0.
Nabavljeni nabiraniki služijo za nabiranje donatorskih prispevkov v gotovini. Drobni inventar v
vrednosti cca 301.200,00 sit.
Sredstva: na računu z dne 31. 12. 2005 je bilo: 719.465,94 sit
Na vezavi je depozita za 3.030.986,28 sit.
Kapital: ustanovitveni strošek = 150.000,00 sit
Presežek = 2.877.943,12 sit
Skupen poslovni izid vseh let znaša torej: 3.750.545,65 SIT

Poslovno poročilo – zaključni račun za leto 2005 je pripravila računvodkinja Marija Gačnik.
David Neubauer
Predsednik Uprave
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