
Projekt OTROKOVA ZVEZDA
Stella, zavod za krepitev duševnega zdravja in izobraževanje, Beltinci

POSLANSTVO IN NAMEN PROJEKTA OTROKOVA ZVEZDA

Namen  projekta  je  zagotavljanje  brezplačne  psihoterapevtske  in  psihosocialne  pomoči

socialno  ogroženim  otrokom,  ki  so  preživeli  čustveno,  fizično,  spolno  zlorabo  ali

zanemarjanje.  Cilj  pomoči  je  preprečiti  razvoj  s  travmami  v  otroštvu  povezanih  težav  in

motenj,  kot  so  depresija,  motnje  hranjenja,  težave  z  odvisnostjo,  prestopništvo,  težave  v

odnosih, različne psihofizične težave … ter prekiniti medgeneracijski prenos zlorab.

Poslanstvo  projekta  je  mladoletnim  žrtvam  omogočiti  celostno  obravnavo,  ki  vključuje

uvodno  srečanje,  individualnim  potrebam  prilagojeno  število  terapevtskih  ur  otroka  ter

njegovih svojcev in zaključno srečanje. Število ur terapije se prilagaja otrokovim potrebam. 

POMEN IZRAZOV

OTROKOVA ZVEZDA: fizična ali pravna oseba, ki z mesečnim ali tedenskim prispevkom,

otroku, ki je preživel zlorabo, omogoča brezplačno psihoterapevtsko in psihosocialno pomoč.

DONATOR:  fizična  ali  pravna  oseba,  ki  donira  poljubni  znesek  v  sklad  projekta  brez

mesečne obveze.

OTROK ali VAROVANEC: v projekt so vključeni otroci in mladostniki od 4. do 18. leta

starosti, ki so preživeli psihično, fizično, spolno zlorabo ali zanemarjanje.

ZAPRISEGA:  je pravni dokument, ki zavezuje Otrokovo zvezdo k nakazovanju izbranega

mesečnega  ali  tedenskega  nakazila,  Zavod  Stella  pa  k  izpolnjevanju  njenih  dolžnosti

(namenska poraba sredstev, poročanje o otrokovem napredku …).

DELOVANJE PROJEKTA



OTROKOVA  ZVEZDA  je  projekt,  ki  omogoča  otrokom,  ki  so  preživeli  zlorabo,

brezplačno psihoterapevtsko in psihosocialno pomoč.

Otrokova zvezda se zaveže za mesečno ali tedensko nakazilo v višini najmanj 20,00 evrov za

najmanj  6  mesecev.  Celotni  znesek  je  namenjen  pokrivanju  stroškov  brezplačne

psihoterapevtske in psihosocialne pomoči za varovance Otrokove zvezde. 

Posameznik postane Otrokova zvezda z izpolnitvijo in podpisom Zaprisege, ki jo najdete na

povezavi na naši spletni strani, ter prvim nakazilom.

Otrokova  zvezda  je  nato  obveščena  o  okoliščinah  svojega  varovanca  (starost,  spol,  vrsta

zlorabe in širše življenjske okoliščine varovanca). Če otrok zaključi terapevtsko obravnavo

pred iztekom zaveze,  je  Otrokovi  zvezdi  dodeljen nov varovanec.  V tem primeru  prejme

Otrokova zvezda poročilo o zaključku terapije svojega varovanca ter zgoraj opisane podatke o

novem varovancu. 

Povprečna  obravnava  otroka  vključuje  14  ur  terapije,  ki  se  zaključi,  ko  so  premagani

simptomi in težave, zaradi katerih je otrok prišel na terapijo, ter se otrok in družina čutijo

dovolj opolnomočeni. 

Cena psihoterapevtske ure v okviru projekta Otrokova zvezda je 30,00 evrov in pokriva delo

strokovnjaka ter ves potreben material za izvajanje psihosocialne pomoči.

Povprečna cena celostne terapevtske obravnave enega otroka je okoli 540,00 evrov. Točna

cena celostne obravnave pa je odvisna od števila ur. Dejansko število ur opravljene obravnave

je vedno zabeleženo v končnem poročilu.

Finančna sredstva za brezplačne terapije se zbirajo tudi v skladu Zavoda Stella, iz katerega se

zagotavlja  psihosocialna   podpora otrokom,  ki  nimajo svoje zvezde,  so jo izgubile   ali  v

tekočem mesecu ni bil nakazan znesek.

Pomoč otrokom se v sklopu tega  projekta  torej  zagotavlja  na dva načina:  neposredno od

otrokovih zvezd  in iz sklada zavoda.



IZBOR IN VKLJUČITEV OTROK IN MLADOSTNIKOV

Otroci,  ki  so  vključeni  v  projekt  Otrokova  zvezda,  so  k  nam napoteni  preko  staršev  ali

institucij, kot so šole, vrtci, centri za socialno delo, varne hiše, materinski domovi in druge

vladne in nevladne organizacije. Vsak otrok, ki je zaradi preživete zlorabe napoten v Zavod

Stella, pri nas prejme brezplačno psihosocialno pomoč, v kolikor si slednje zaradi socialno

ekonomskih razmer starši ne morejo privoščiti.

Otroci, vključeni v projekt, in postopek izbora

V projekt OTROKOVA ZVEZDA so vključeni otroci in mladostniki od 4. do 18. leta starosti

iz območja Pomurja, ki so preživeli ali za katere obstaja sum, da so preživeli psihično, fizično,

spolno  zlorabo  ali  zanemarjanje.  Pri  tem  ni  pomembno,  ali  je  le-ta  sodno  dokazana.

Prednostno  so  obravnavani  otroci,  ki  kažejo  večjo  izraženost  simptomov  posttravmatske

stresne motnje ali pri katerih je kakor koli drugače izražena huda stiska. 

PORABA SREDSTEV

Sredstva so namenjena plačilu strokovnega dela (terapevta), materiala, potrebnega za izvedbo

terapij (likovni material in terapevtski pripomočki), in najema prostora za izvedbo.

Transparentnost  porabe  sredstev  zagotavlja  odbor  zavoda,  ki  redno  poroča  o  otrokovem

napredku v procesu terapije. V roku tridesetih dni po preteku Zaprisege dobi Otrokova zvezda

poročilo  o  doniranih  sredstvih  in  varovančevem  napredku.  V  primeru,  da  se  otrokova

obravnava zaključi pred iztekom Zaprisege, pa Otrokova zvezda prav tako prejme poročilo v

roku tridesetih dni, obenem pa je preostanek sredstev iz zaveze dodeljen novemu varovancu. 

Za zagotavljanje celostne psihosocialne obravnave enega otroka je po navadi potrebno več

Otrokovih zvezd (povprečna mesečna cena obravnave enega otroka je 150,00 evrov). Več

zvezd tako donira za celostno terapevtsko obravnavo enega otroka, o porabi sredstev pa so

podrobno obveščeni vsi. 



SODELOVANJE OTROKOVIH ZVEZD

Otrokove zvezde so v projekt vključene prostovoljno in v njem sodelujejo najmanj 6 mesecev

in sicer z mesečnim prispevkom najmanj 20,00 evrov.

Sredstva, ki jih Otrokova zvezda nameni svojemu varovancu, se v celoti porabijo za izvajanje

terapije za otroka oz.  mladostnika.  Če Otrokova zvezda ne prične z nakazili  v roku dveh

mesecev od podpisane zaprisege, se razume, da ni pripravljen sodelovati v projektu.

Otrokovim zvezdam se posredujejo podatki o življenjskih okoliščinah in starosti varovanca;

ne posreduje pa se otrokovega imena in priimka, naslova ali kraja bivanja, ali kakršni koli

drugi podatki, na podlagi katerih bi bilo otroka oziroma mladostnika mogoče identificirati.

Prav tako se osebnih podatkov otrok, mladostnikov in njihovih družin, vključenih v projekt

Otrokova zvezda,  ne  posreduje  donatorjem.  Vse  podatke  o  otrocih,  njihovih  skrbnikih  in

družinskih članih hrani in obdeluje Zavod Stella za namen izvedbe projekta Otrokova zvezda.

Otrokom  in  njihovim  družinam  oziroma  skrbnikom  se  podatki  zvezd  in  donatorjev  ne

posredujejo. Status otrokove zvezde in višina donacij ostajata anonimna. Vsi podatki zvezd in

donatorjev se  uporabljajo  izključno za  izvedbo projekta  Otrokova zvezda in  se  hranijo  v

Zavodu Stella. 

Pri izvedbi projekta je ohranjanje anonimnosti zelo pomembno, saj zagotavlja varnost otrok in

mladostnikov ter njihovih družin, ki zaradi socialne in čustvene stiske spadajo med ranljive

skupine ljudi, zato je smiselno, da se stik med otroci in zvezdami ne vzpostavlja.

Vključenost  otrok  in  mladostnikov  v  projekt  OTROKOV  ZVEZDA  ni  pogojena  s

pripravljenostjo na vzpostavitev stika z zvezdami in donatorji, zato se le-ta od njih ne sme

zahtevati ali pričakovati.

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROJEKTA



Sredstva za delovanje projekta in omogočanje pomoči varovancem se zbirajo na dva načina:

od  zvezd,  ki  prispevajo  za  otrokove  brezplačne  terapije  in  od  enkratnih  prispevkov

donatorjev. Vsaka zvezda prejme svojo referenčno številko, kjer se mesečno zbira znesek za

ure terapije. 

Enkratne donacije se zbirajo v skladu s pravnimi akti Zavoda Stella, z uporabo referenčne

številke SI03 + datum plačila v formatu LLLL-MM-DD (npr. če plačujemo 16. 10. 2020 je

referenca SI03 2020-10-16). Sredstva sklada so namenjena pomoči otrokom in mladostnikom,

ki v posameznem mesecu ne prejmejo nakazila zvezde, tistim, ki so zvezdo izgubili, in za

omogočanje  podpore otrokom in mladostnikom ob pomanjkanju  zvezd,  v  primerih,  ko je

pomoč nujno potrebna. Iz sredstev sklada se financirajo tudi stroški izvajanja projekta, kamor

spadajo materialni stroški in stroški dela.

NADZOR NAD DELOVANJEM PROJEKTA IN PORABO SREDSTEV

Nadzorni  odbor  zavoda  sestavljajo  predstavnik  zaposlenih  v  zavodu,  predstavnik

ustanoviteljev zavoda in predstavnik zainteresirane javnosti.

Nadzorni odbor se sestaja enkrat letno oziroma po potrebi. Na pol leta se na spletni strani

zavoda objavi splošno poročilo o opravljenih terapijah otrok in mladostnikov, ki je na voljo

Otrokovim  zvezdam,  donatorjem  in  širši  javnosti,  s  čimer  se  zagotavlja  transparentnost

delovanja. 

Veljavno od 16. 10. 2020.


