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Spoš tovani partnerji!
Z veseljem vam predstavljamo Letno poroč ilo 2015, tokrat z nekoliko š irš o
vsebino in prenovljeno obliko.
Tudi v letu 2015 smo v HUMANI Slovenija sledili svoji viziji, da po najboljš ih
moč eh pripomoremo k odpravljanju neenakosti med bogatimi in revnimi,
predvsem pa izboljš anju ž ivljenjskih pogojev najrevnejš ih ljudi na planetu.
Ponosni smo na svoje č lanstvo v gibanju HUMANA People to People, saj smo
č lanice dejavne v 45 drž avah po svetu in smo razvojnim in socialnim projektom
v Afriki ter Aziji in Juž ni Ameriki v letu 2015 skupaj namenile okoli 76 milijonov
ameriš kih dolarjev. S temi sredstvi je bilo izvedenih 860 razvojnih projektov, ki
so dosegli več kot 14,5 milijona ljudi.
Vse to pa smo uspeli izvesti tudi zaradi vaš ega sodelovanja in upamo, da bomo v
naslednjih letih to sodelovanje š e poglobili in utrdili.

Henning Moerch
direktor HUMANE Slovenija
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Poslovna dejavnost
ZBIRANJE OBLAČIL IN OBUTVE
Kljub tež jim pogojem dela smo v letu 2015 uspeli zbrati skoraj enako količ ino
oblač il in obutve kot leto poprej in sicer 1.271 ton.
Delovali smo v 22 obč inah po Sloveniji, v istih regijah, pri č emer smo glede na
leto 2014 nekoliko poveč ali š tevilo postavljenih zabojnikov. Zabojnike imamo
postavljene v Kranju, Vrhniki, Novi Gorici, Divač i, Sež ani, Domž alah, Mengš u,
Ljubljani, Bledu, SV kofji Loki, Celju, Mariboru, Ptuju, Kamniku, Slovenski Bistrici
ter nekaterih manjš ih krajih.
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VARSTVO OKOLJA
Z zbrano količ ino rabljenih oblač il in obutve smo v HUMANI prispevali tudi k
varovanju okolja, saj smo s ponovno uporabo oblač il prepreč ili izpust več kot 5,2
tone CO2 ter prihranili približ no 7,6 milijonov litrov vode, 381 ton gnojil in
16.500 litrov pesticidov.
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PARTNERSTVA
Poleg obstoječ ih partnerstev z več kot 28 komunalnimi podjetji, obč inami in
zasebnimi podjetji smo v letu 2015 sklenili dve novi partnerstvi s
humanitarnimi organizacijami in sicer z Rdeč im križ em Celje in Karitasom Celje.
Sodelujemo tudi s slovenskimi š olami pri vzgojnih projektih in pomagamo gojiti
č ut za solidarnost in varstva okolja ž e pri naš ih najmlajš ih. V zadnjih letih smo
organizirali kar nekaj lokalnih projektov: zbirali smo oblač ila in š olske
potrebš čine na nekaterih osnovnih š olah po Sloveniji ter podarili oblač ila in
pohiš tvo slovenskim š tudentom.

Humanitarno delo in donacije
HUMANA Slovenija je v svojem jedru socialno podjetje, zato smo tudi v letu
2015 celoten dobič ek poslovanja namenili različ nim humanitarnim
organizacijam. Ker je bilo poslovno leto slabš e v ekonomskem smislu, je bila
skupna viš ina donacij sicer nekoliko niž ja.
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Znesek donacij (v EUR)
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SLOVENIJA
Območ nemu združ enju Rdeč ega križ a v Celju smo pomagali z nakupom
prenosnega rač unalnika, Karitasu Celje z denarnimi sredstvi za nakup hrane,
socialno ogrož enim romskim druž inam smo podarili preko 3 tone oblač il in
obutve, seveda pa nismo pozabili niti na vse tiste posameznike, ki so se na nas
obrnili neposredno.

HUMANITARNI PROJEKTI V AFRIKI
Tudi v tem letu smo š e naprej podpirali projekta Mesto otrok in Pomoč otrokom
v Zambiji, dodali pa smo š e projekt v Mozambiku - Klub kmetovalcev.
Projekt "Mesto otrok Malambanyama" (Children's town Malambanyama) je
pravzaprav mladinski center, ki s pomoč jo 2-letnega programa psihosocialne
pomoč i, uč enja ž ivljenjskih veš čin, opismenjevanja, poklicnega izobraž evanja in
ponovne integracije v druž bo rehabilitira otroke iz ulice. V sklopu projekta se
izvaja tudi predš olsko in osnovnoš olsko izobraž evanje za okoliš ke otroke iz
ranljivih skupin.
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Leta 2015 je bilo v projekt vključ enih 65 otrok v programu predš olske vzgoje,
231 uč encev v osnovnoš olskem programu, 136 uč encev v srednješ olskem
programu in 56 mladih v rehabilitacijskem programu.

Projekt "Pomoč otrokom" (Child Aid) je razvojni program, ki je integriran v
lokalno skupnost in tako sodeluje z otroci, druž inami in skupnostmi, z
namenom, da bi izboljš ali njihove ž ivljenjske pogoje in omogoč ili otrokom, da
razvijejo svoj polni potencial. Med glavne aktivnosti projekta spadajo skrb za
zdravje in higieno, predš olska vzgoja, izobrazba, razvoj š irš ega območ ja,
okoljevarstvo, poveč evanje druž inskega dohodka in podobno. V projekt Child
Aid Luapula v Samfyji in v Nchelengene je bilo vključ enih 9793 druž in.
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"Klub kmetovalcev" (Farmer's club) v provincah Sofala in Zambezija v
Mozambiku sestoji iz 312 klubov, v katere je vključ enih 15.100 malih kmetov.
Projekt deluje na področ ju spodbujanja razvoja kmetijstva in lokalnih skupnosti.
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HUMANA D.O.O.
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana CV rnuč e
Telefon 01/511-68-39
Telefaks 059/038-914
E-pošta info@humana.si
Spletna stran www.humana.si
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