Načrt dela društva upokojencev ministrstva za obrambo – DU MO za
leto 2018
Upravni odbor DUMO je na osnovi seje v mesecu novembru 2017 odločil, da bo društvo
delovalo v okviru akcijskega načrta za leto 2018 s ciljem ohraniti in okrepiti doseženo
raven aktivnosti DUMO. Tudi v letu 2018 bo DU MO skladno s poslanstvom, po načelu
prostovoljnosti združevalo upokojence Ministrstva za obrambo Republike Slovenije
(MORS) in ustvarjalo pogoje za human prehod iz aktivne službe v tretje življenjsko
obdobje. Svoje članice in člane bomo povezovali z organizacijami civilne družbe in
skušali kar najbolje poskrbeti za njihovo socialno vpetost v družbo. Tudi v letu 2018
bomo spodbujali ohranjanje domoljubnih izročil naroda. Ustvarjali bomo pogoje za
uveljavljanje znanj, izkušenj in skupnih, kakor tudi osebnih interesov članov. Ravno
tako bomo zagotavljali pogoje za fizično in mentalno čilost članov. V sodelovanju z
MORS, Zvezo društev upokojencev Slovenje (ZDUS) in drugimi organizacijami bomo
pomagali članicam in članom pri uveljavljanju njihovih socialnih in človekovih pravic,
zdravstvenem varstvu in bivalnim standardom. Posebno pozornost bomo v povezavi z
ZDUS posvetiti gmotnemu položaju naših upokojencev. Stalno moramo imeti pred očmi
skrb za aktivno in varno staranje članstva.
DU MO deluje v javnem interesu in neguje sorodne vrednote kakor Zveza slovenskih
častnikov (ZSČ), veteranske organizacije, predvsem Zveza veteranov vojne za
Slovenijo (ZVVS), Zveza policijskih veteranskih društev SEVER, Združenje MORiS,
Zveza društev generala Maistra ter Zveza združenj borcev za vrednote NOB.
DU MO je poleg ZSČ, ZVVS in Združenja MORiS edina organizacija, katere člani smo
upokojeni pripadniki SV, upokojeni delavci MORS, upokojeni pripadniki TO Republike
Slovenije in upokojeni delavci Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo, zato
MORS in SV vedno stojimo ob strani.
Osnovne naloge DU MO v letu 2018 bodo še naprej:
spodbujati in organizirati izobraževalne, kulturne, športne in družbene dejavnosti
članov DU MO;
vzdrževatistike in sodelovati z MORS, domicilnimi enotami in ustanovami
Slovenske vojske zlasti priobravnavi vprašanj, pomembnih za udejanjanje
poslanstva DU MO;
sodelovati z organi v sestavi MORS, upravnimi organi za obrambo in domicilnimi
enotami Slovenskevojske pri oblikovanju medijske podobe področja obrambe in
zaščite ter seznanjati članstvos socialno in obrambno problematiko;
sodelovati v samozaščitnem organiziranju slovenske družbe;
podpirati članstvo DU MO pri vključevanju v znanstvene in strokovne dejavnosti
zlasti na področjusamozaščite in obrambe;
sodelovati z Zvezo slovenskih častnikov (ZSČ) in Koordinacijo veteranskih ter
domoljubnihorganizacij Slovenije;

-

zagotavljati pomoč pri reševanju socialnih in humanitarnih težav članov DU MO.

NALOGE DU MO V LETU 2018:
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Izdelati statistično, poslovno in finančno poročilo za leto 2017 ter akcijski načrt za
leto 2018.
Nadaljevati z nadgradnjo trajnihin periodičnih normativnih ter materialnih podlag
za nadaljnje delovanje DU MO s težiščem na mandatnem obdobju 2016 – 2019.
Pri MORS skušati zagotoviti nekoliko višja finančna sredstva.
Vzdrževati in nadgrajevati novo spletno stran DU MO. Motivirati članstvo za
sodelovanje in čim boljše ter kvalitetne prispevke. Stran mora postati aktualna,
zanimiva in zagotavljati boljšo obveščenost članstva DU MO.
Izvajati in spremljati različna izobraževanja, sodelovati na športnih aktivnostih,
spremljati kulturne in družabne vsebine za potrebe starejših.
Organizirati mednarodni izlet.Na podlagi dveh ponudb se je UO DU MO na 6. seji
2017 odločil za izlet v Bolgarijo v terminu od 15.do 20.5.2018.
Sodelovati v projektnih in delovnih skupinah MORS. Težišče pri projektih:
a.
Medgeneracijske skupine za kakovostno staranje;
b.
Združeni socialni programi pomoči članom DU MO;
c.
Pred upokojitveni seminarji - predstavitve in pomoč pri izvedbi;
d.
Sodelovanje pri projektu ZDUS – skupaj močnejši, …;
Organizacija in vodenje delovanja društva:
a.
Sodelovati na rednih, izrednih in volilnih zborih vseh Sekcij DU MO;
b.
Izvesti redne in po potrebi izredne ali dopisne seje Upravnega Odbora DU
MO;
c.
Stalno zagotavljati strokovno pomoč pri vodenju in delu Sekcij DU MO;
d.
Sestanek komisij DU MO (socialne in statutarne zadeve, informiranje,
šport in rekreacija);
e.
Sodelovati z Zvezo Društva Upokojencev Slovenije – ZDUS;
Sodelovati na 18. Festivalu za 3.življenjsko obdobje – F3ŽO v CD Ljubljana ob
1.oktobru »Dnevu starejših«.
Urediti prostore in okolico DU MO v uliciBratov Komel 51 v Ljubljani ter nuditi
pomoč pri pridobitvi materialnih pogojev za posamezne sekcije DU MO.
Nadgraditi zunanjo podobo DU MO – promocija DU MO, v dvoletnem obdobju
izdelati zloženko DU MO in natisniti literarnoprozne zbirke članov DU MO.
Sodelovati z uredništvom revije SV, Biltena SV ter edicij Uprave za Zaščito in
reševanje.
Vzdrževati korektne odnose in izmenjevati informacije z ostalimi podpisniki
pogodb o sodelovanju s Slovensko vojsko: URSZR, ZSČ, ZVVS ter koordinacijo
domoljubnih in veteranskih organizacij R Slovenije.
Nadaljevati in vzdrževati sodelovanje s tujino. Predvsem skrbeti za
bilateralnosodelovanje z Madžarsko, Slovaško, Romunijo, Črno Goro, Italijo,
Avstrijo in Hrvaško. V naši ožji in širši okolici navezati stike še z BiH, Bolgarijo,
Češko in Poljsko.
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Nadaljevati aktivnosti s ciljempotrjevanja statusa DU MO, kot društva, ki deluje v
javnem interesu.
Težišče delabo v stalnih komisijah DU MO:
a.
Komisija za socialna vprašanja članov in zagotavljanje pomoči;
b.
Komisija za zagotavljanje postopnosti – izobraževanje, specializacija,
povezovanje s strokovnimi službami;
c.
Komisija za šport in izobraževanje;
Aktivno se povezovati s PZDU in preko njih, postopnemu vključevanju članstva v
državni projekt »Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma«.
Začeti s pripravami na letno srečanje članstva DU MO v letu 2019.
Redno izvajati naloge iz Letnega načrta sodelovanja s SV s poudarkom na
recipročnosti.
Pozornost posvetiti članstvu in pridobivanju novih članov DU MO.
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