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VABILO K ODDAJI PONUDBE 

IZVAJANJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI ZA ITF USTANOVO ZA KREPITEV ČLOVEKOVE 

VARNOSTI 

 

Predstavitev ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti  

ITF Ustanovo za krepitev človekove varnosti (ITF) je ustanovila Vlada Republike Slovenije 

marca 1998 s prvotnim namenom zbiranja sredstev za dejavnosti razminiranja v Bosni in 

Hercegovini ter zagotavljanja pomoči in rehabilitacije invalidom, žrtvam min iz Bosne in 

Hercegovine. Vse od ustanovitve naprej ITF nenehno razvija in krepi svoje poslanstvo ter 

širi obseg aktivnosti in geografsko območje delovanja, da bi v nenehno spreminjajočem 

se okolju človekove varnosti upošteval potrebe držav upravičenk in prioritete donatorske 

skupnosti. 

 

ITF kot neprofitna ustanova deluje na področju zagotavljanja človekove varnosti v okviru 

humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja. Svoje delovanje je najprej razširil na 

države jugovzhodne Evrope, do danes pa postopoma tudi na Bližnji vzhod, osrednjo Azijo, 

severno in podsaharsko Afriko, južni Kavkaz in Latinsko Ameriko. Vsebinsko ITF deluje v 

okviru naslednjih strateških stebrov: 

 Strateški Steber I  

Zmanjševanje groženj, ki jih predstavljajo protipehotne mine in drugi eksplozivni 

ostanki vojne.  

 

 Strateški steber II 

Omogočanje varnega, dolgoročnega razvoja in izgradnja vzdržljivosti skupnosti, ki 

so jih prizadeli konflikti. 

 

Natančnejša področja delovanja ITF vključujejo:  

1) razminiranje oziroma uničevanje eksplozivnih ostankov vojne;  

2) izobraževanje o nevarnosti min, krepitvi varnosti v prizadetih skupnostih, kar 

pripomore k zmanjševanju tveganja poškodb in smrti;  

3) nudenje pomoči žrtvam min s ciljem njihove družbenoekonomske reintegracije 

ter zdravstvene in psihosocialne blaginje žrtev;  

4) krepitev zmogljivosti s ciljem razvoja učinkovitih in prožnih nacionalnih 

zmogljivosti skupnosti oz. držav, ki bodo sposobne nasloviti minski problem in 

druge pokonfliktne izzive v daljšem časovnem obdobju in s tem prispevati k 

nadaljnjemu okrevanju in razvoju.  



 

5) fizično varovanje in upravljanje zalog vključuje varno in zanesljivo skladiščenje 

orožja in streliva ter nudenje strokovnega usposabljanja na področju najboljših 

praks in ustreznih postopkov na področju upravljanja z zalogami orožja in 

streliva;  

6) uničevanje presežkov orožja in streliva kot varen in dokončen postopek predelave 

orožja in streliva v stanje, v katerem osnovna funkcionalnost ni več možna;  

7) nujni odziv ob nenačrtovanih eksplozijah v skladiščih streliva in orožja;  

8) delo na področju zagovorništva s ciljem, usmerjenim k spodbujanju pravic, 

ustvarjanju publicitete in ozaveščanju v zvezi z nevarnostmi, posledicami min in 

neeksplodiranih ubojnih sredstev ter nevarnostmi, ki jih predstavljajo presežki 

orožja in streliva ter presežki slabih zalog orožja in streliva. 

 

Dodatne informacije o ITF in delovanju ustanove so na voljo na www.itf-fund.si.  

 

Predmet razpisa 

Cilj ITF na področju odnosov z javnostmi je, da bi le-te dodatno razvil, da bi bili 

inovativnejši, bolj strateško naravnani ter bi nasploh potekali na višji in bolj kontinuirani 

ravni od trenutne. S tem želi ITF narediti korak naprej pri prepoznavnosti ustanove, 

promociji njenega delovanja tako znotraj Slovenije kot v tujini, kakor tudi pri 

razumevanju javnosti za področja delovanja ITF. ITF bi tako predvidoma lahko bolje 

optimiziral doseganje zastavljenih poslovnih ciljev, dodatno povečal podporo in 

vključevanje donatorjev ter vzpostavil nova ključna partnerstva.  

 

ITF izvajalce odnosov z javnostmi poziva k oddaji ponudb oziroma predlogov za 

sodelovanje, ki naj vsebujejo: 

1) opredelitev komunikacijskih aktivnosti, orodij in medijev ter komunikacijskega 

programa v funkciji izvajanja odnosov z javnostmi;  

2) predviden način in okvir sodelovanja; 

3) finančni okvir zastavljenega komunikacijskega programa v funkciji izvajanja 

odnosov z javnostmi; 

4) reference ključnih članov komunikacijskega tima. 

 

Rok za oddajo ponudb  

Vse zainteresirane izvajalce vabimo, da svoje ponudbe pošljejo na info@itf-fund.si do 

vključno 31. avgusta 2016.  

 

Na elektronskem naslovu info@itf-fund.si smo vam na voljo tudi za dodatne informacije 

in pojasnila v zvezi z vabilom k oddaji ponudb. 

http://www.itf-fund.si/
mailto:info@itf-fund.si
mailto:info@itf-fund.si

